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OFERTE SERVICIU
l U.M. 02213 Sebeş organizeazã concurs pentru
ocuparea a două posturi vacante de personal
civil contractual pe perioadă nedeterminată:
-Magaziner în Compartimentul materiale sanitare: studii generale /medii absolvite, 6 luni
vechime în activitate; -Muncitor calificat IV
(zidar) în Formațiunea cazarmare: studii generale/ medii absolvite, cu sau fără vechime în
meserie/ specialitate, certificat de calificare
profesională în meseria de zidar/echivalent. Data
limită până la care se pot depune dosarele de
concurs este 30.08.2021, ora 14.00. Detaliile
privind organizarea și desfășurarea concursului
se pot obține la telefon 0258.731.905, int.102 sau
la sediul U.M.02213 Sebeș, strada Călărași, nr.74,
localitatea Sebeș, județul Alba.
l Liceul Tehnologic Beceni, cu sediul în comuna
Beceni, Str.Principală, nr.29, judeţul Buzău,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: 1 post Muncitor-Fochist, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 07.09.2021, ora 09.00; -Proba interviu în
data de 09.09.2021, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii;
-vechime: fără vechime; -să dețină atestat de
Fochist. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Liceului
Tehnologic Beceni, Str. Principală, nr. 29. Relaţii
suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic Beceni,
Str. Principală, nr. 29, persoană de contact:
Bucur Marius George, telefon 0766.826.881.
l Serviciul Județean de Ambulanță, cu sediul în
municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu,
nr.4, județul Giurgiu, organizează concurs
conform HG 286/23.03.2011 pentru ocuparea
următorului post contractual vacant, pe perioadă
nedeterminată: -asistent medical generalist PL,
la substația Mogoșești. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: diplomă școală postliceală
sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; vechime minimă în
specialitate 6 luni. Concursul se va desfășura la
sediul instituției în data de 07.09.2021, ora 10,
proba scrisă, proba practică în data de
09.09.2021, ora 09, și interviul în data de
13.09.2021, ora 12. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la de
30.08.2021, ora 16. Bibliografie și relaţii suplimentare la sediul instituției telefon 0246/212020,
mobil 0723.243.809, e-mail: sjagiurgiu@
sjagiurgiu.ro, persoana de contact Gorescu
Daniela.
l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,
organizează concurs la data de 06.09.2021, orele
10,00 - proba scrisă, respectiv 09.09.2021, orele
12,00 - interviul, la sediul unitații din strada
Calea Bucureşti, nr. 99, pentru ocuparea

postului vacant de Consilier I, din ștatul de
funcții, de la Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate. Condiţiile specifice
solicitate, privind pregătirea profesională: pentru postul de Consilier I: - diplomă de licentă,
studii superioare de lungă durată in domeniile
științelor sociale, economice, juridice sau tehnice,
minim 3 ani si 6 luni vechime în specialitatea
studiilor, diplomă curs de Management al Calitații in Sănătate, recunoscut de ANMCS. Dosarele se depun începand cu data de 16.08.2021
până în data de 31.08.2021, orele 15,00 la Secretariatul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie
Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.99. Bibliografia
şi tematica sunt afişate la sediul unităţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
0251/431189, persoană de contact Sef Serv.
RUONS Ec. Godinel Viorica Manuela, secretar
comisie.
l Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în
Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant,
conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de
Inspector de specialitate gradul IA(S), din
cadrul Biroului Financiar – Contabilitate,
normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu
perioadă de probă 3 luni). Postul este necesar
pentru a asigura realizarea contabilizării operațiunilor și raportărilor financiar contabile şi gestionarea financiar contabilă a contractelor cu
finanţare internă repartizate. Concursul va
consta în două probe: proba scrisă în data de
07.09.2021, ora 10.00 și interviul în data de
10.09.2021, ora 10.00. Condiţii: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul științelor economice;
vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor
necesare funcției de execuție într-un departament financiar – contabil; abilități de utilizare a
calculatorului (Windows, Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate), cunoaşterea
legislaţiei economice în vigoare, capacitatea de a
lucra în echipă, gândire clară, raţionament logic,
capacitate de analiză şi sinteză, asumarea
responsabilităţilor. Termenul de depunere a dosarelor este 30.08.2021, ora 14.00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.
l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată
prin HG. 347/1990 cu finanțare de la bugetul
statului, subordonată Academiei Române, organizează în condițiile Regulamentului-cadru de
organizare și desfășurare a concursului pentru
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul
unității Casa Oamenilor de Stiință , concursuri
pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 6
posturi contractual vacante: •2 posturi Muncitor
calificat II/Fochist; •2 posturi Muncitor necalificat I; •1 post Îngrijitor; •1 post șef formație
muncitori II/Bucătar Șef. Condiții specifice:
Muncitor calificat II/Fochist: -Studii generale/
medi; -Curs de calificare fochist și autorizat
ISCIR; -Vechime în muncă: minim 6 ani.
Condiţii specifice: Muncitor necalificat I (pentru
diverse servicii ocazionale): -Studii generale/

medii; -Vechime în muncă: minim 3 ani; -Aptitudini în utilizarea utilajelor mecanice de cosit.
Condiții specifice: Îngrijitor: -Studii generale/
medii; -Vechime în muncă: minim 3 ani. Condiții
specifice Șef formație muncitori gr.II/ Bucătar
șef: -Studii medii de specialitate/ profesionale/
calificare în domeniu; -Cunoașterea noțiunilor
fundamentale de igienă; -Cunoştinţe de legislaţie
specifică locului de muncă; -Vechime în domeniu
minim 5 ani. Concursurile se organizează la
sediul unității Casa Oamenilor de Știință din
clădirea Casa Academiei, Calea 13 Septembrie
nr.13,sector 5 și sediul unității Clubul Oamenilor
de Știință din Piața Lahovari, nr.9, Sector 1,
Bucuresti. Concursurile se vor desfăsura după
cum urmează: 1. Afișarea anunțului la sediul
unității se face în data de 16.08.2021. 2. Data
limită până la care se pot depune personal actele
pentru dosarul de concurs la sediul unității este
30.08.2021 ora 14.00. 3. Etapa I –selecție dosare–
31.08. 2021, ora 15.00. 4. Etapa II –Proba practică– 07.09.2021: -ora 10.00, pentru posturile de
muncitor calificat II/fochist și muncitor necalificat I; -ora 11.30, pentru posturile de îngrijitor și
șef formație muncitori II/bucătar șef. 5. Etapa
III –Interviul- 10.09.2021: -ora 10.00, pentru
posturile de muncitor calificat II/fochist și
muncitor necalificat I; -ora 11.30, pentru posturile de îngrijitor și șef formație muncitori II/
bucătar șef. Secretariatul comisiei de concurs
între orele 09.00-14.00 zi lucrătoare este asigurat
de către Macovei Rebeca și Dobre Doina, tel.
021.318.24.40, 021.318.81.06 /interior 2708,
e-mail rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul detaliat, care conține Bibliografia și Tematica de
concurs, va fi afișat și pe site-ul: http://www.
cos-restaurant-bucuresti.ro/
l Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5, organizează concurs
pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante
pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare. Serviciul Achiziții
Publice- Administrativ– Direcția Economică din
cadrul Direcţiei de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5: -1 post– muncitor calificat -studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă -vechime în
specialitatea studiilor– nu necesită vechime; -1
post– Șofer- studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau
studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă -posedă permis de conducere categoria B,
cu experiență de cel puțin 5ani în conducerea
autovehiculelor. Condiţiile de participare, conţinutul dosarului de înscriere și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia de concurs,
sunt afişate pe site-ul (www.ditl5.ro) și la sediul
instituției. Concursul se va desfăşura la sediul
Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului
5, str. Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, Sector 5.
-depunerea dosarelor se face în perioada
16.08.2021– 27.08.2021 ora 15 la sediul Direcției
de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, Sector 5, Compar-
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timentul Resurse Umane și SSM; -proba scrisă se
va desfăşura în data de 07.09.2021, ora 10.00, iar
proba practică se va desfăşura la ora 13.00 la
sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13,
Sector 5, iar data interviului va fi comunicată
ulterior. Informaţii suplimentare la tel.
0724500063 -Compartimentul Resurse Umane și
SSM- inspector superior Samoilă Cristina.
l Autoritatea Națională Fitosanitară, cu sediul
în orașul Voluntari, B-dul Voluntari, nr.11, jud.
Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Muncitor I în
cadrul Serviciului Resurse umane- administrativ:
1 post, conform HG nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 06.09.2021, ora 10.00 (probă scrisă).
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: 1. studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; 2. vechime minimă în
muncă necesară exercitării funcţiei contractuale,
minimum 7 ani; 3. să dețină permis de conducere
categoria B. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la sediul
Autorității Naționale Fitosanitare din B-dul
Voluntari, nr.11, jud. Ilfov. Relaţii suplimentare
la sediul: B-dul Voluntari, nr.11, jud. Ilfov,
persoană de contact: Florea Petrică, telefon 021
2703256, fax 021.2703254, E-mail: f lorin.
petrica@anfdf.ro.
l Inspecţia Muncii– instituţie a administraţiei
publice centrale, cu sediul în Bucureşti, Str.
Matei Voievod nr. 14, Sector 2, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale
de execuție vacante, după cum urmează:
inspector de specialitate, gradul profesional
debutant, de la Compartimentul Adminstrativ
din cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului propriu. 1. Condiții generale de participare
la concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3, Cap.I
Titlul I din Anexă la Hotărârea Guvernului
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare. 2. Condiţii specifice de participare la
concurs: Pentru postul de inspector de specialitate, gradul profesional debutant de la Compartimentul Adminstrativ din cadrul Direcției
Economice: a) Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licență, sau echivalentă în unul din domeniile
fundamentale: ştiinţe juridice, științe inginerești,
sau în specializarea administrație publică; b)
Vechime în specialitatea necesară: nu este necesară; c) Perfecţionări (specializări): -; d) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator

(necesitate şi nivel): sunt necesare cunoştinţe de
operare pe calculator –nivel de bază– dovedite
prin documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii; e)
Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):
-nu este cazul; f) Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: -prezenţă de spirit; -corectitudine; rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea
rapoartelor; -dinamism, loialitate fată de instituţie; -gândire logică, memorie bună; -capacitate
de comunicare; g) Cerinţe specifice: disponibilitate pentru program prelungit; h) Competenţa
managerială (cunoştinţe de management, calităţi
şi aptitudini manageriale): -nu este cazul. 3.
Concursul se desfăşoară la sediul Inspecţiei
Muncii din Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2,
Bucureşti, după cum urmează: -dosarele de
înscriere se vor depune în perioada 16.08.2021–
27.08.2021, după următorul program: de luni
până joi între orele 08,00-16,30 și vineri între
orele 08,00-14,00, la Serviciul Gestiune Resurse
Umane şi Formare Profesională, camera 301,
etaj 3; -proba scrisă– are loc în data de
07.09.2021, ora 10.00; -data și ora susținerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba
scrisă; Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune la sediul Inspecţiei Muncii– Serviciul
Gestiune Resurse Umane şi Formare Profesională, etaj 3, camera 301, în perioada de
16.08.2021–27.08.2021 inclusiv, după următorul
program: de luni până joi între orele 08,00-16,30
și vineri între orele 08,00-14,00 la Serviciul
Gestiune Resurse Umane şi Formare Profesională, camera 301, etaj 3. Condiţiile de participare
la concurs, bibliografiile şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul Inspecţiei Muncii şi pe site-ul: www.
inspectiamuncii.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon: 021.302.70.82 de la doamna
Nan Elena, consilier.
l Aeroclubul României, instituţie publică cu
sediul în Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr.54
sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante– personal contractual- în
baza HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale, completată şi
modificată prin HG nr. 1027/2014 și a Legii nr.
33/2021 pentru aprobarea OUG nr. 183/2020
privind desfășurarea pe perioada stării de alertă
a concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante- în data de 08.09.2021, ora 10.00 proba
scrisă, respectiv în data de 14.09.2021, începând
cu ora 10.00 interviu. Concursul se va desfășura
în locația Aeroclubului Teritorial Aurel Vlaicu–
București, cu sediul în Str. Aeroportului nr.2,
Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov. Dosarele se
depun la sediul Aeroclubului României până la
data 30.08.2021, ora 12.00. Relaţii suplimentare
se obţin la telefon 0372.705.952 şi 021.312.36.19
int.107, persoana de contact Călin Cristiana.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
specifice pentru posturile scoase la concurs
astfel: •Instructor paraşutism Cl.I -1 post la AT
Arad: -studii medii şi licenţă de personal navigant; -deţinător al licenţei de pilot şi al califi-

cării/ certificatului de instructor pentru minim 2
clase/ tipuri de aeronave, sau -deţinător al
licenţei de pilot şi al calificării/ certificatului de
instructor pentru minim o clasă şi un tip de
aeronave, sau -deţinător al licenţei de pilot şi al
calificării/ certificatului de instructor pentru
minim o clasă de aeronave şi al privilegiului de
a efectua instruire în zbor instrumental
(IRI).•Pilot aeronavă Cl.a II-a –1 post la Biroul
Pregătire Personal Navigant din cadrul sediului
Aeroclubului României: -studii medii şi licenţă
de personal navigant; -deţinător al licenţei de
pilot cu drepturi comerciale pentru minim o
clasă/un tip de aeronave pentru care are privilegiul de a efectua operaţiuni de lucru aerian, sau
operaţiuni aeriene specializate.•Pilot aeronavă
Cl.a III-a –10 posturi în următoarele locații:
-AT Brașov- 1post; -AT București- 1 post; -AT
Cluj– 1 post; -AT Craiova– 1 post; -AT Iași– 1
post; -AT Pitești– 1 post; -AT Ploiești– 1 post;
-AT Suceava- 1 post; -AT Sibiu– 2 posturi.
-studii medii şi licenţă de personal Navigant;
-deţinător al licenţei de pilot pentru minim o
clasă/ un tip de aeronave. •Inginer aviaţie
debutant– 2 posturi în următoarele locaţii:
-Biroul Managementul Calității și Monitorizarea Conformării din cadrul sediului A.R.;
-Serviciul Continuitatea Navigabilităţii din
cadrul sediului A.R. -studii superioare tehnice–
Facultatea de inginerie aerospaţială. •Inginer
aviaţie debutant- 3 posturi, câte 1 post în
următoarele locaţii: -Compartimentul Producție
din cadrul sediului A.R –1 post; -Compartimentul Proiectare din cadrul sediului A.R –1
post; -AT Braşov– 1 post. -studii superioare
tehnice– Facultatea de inginerie aerospaţială–
specializare Construcții aerospațiale/ Sisteme de
propulsie/ Echipamente și instalații de aviație;
-curs proiectare asistată (AutoCAD, CATIA sau
similar). •Mecanic aviaţie clasa I –1 post la
Serviciul Certificare Parsonal și Tehnică Aeronautică (Parașutism și Aparate Lansare la
Zbor): -studii medii sau şcoală profesională;
-deţine calificarea de personal tehnic aeronautic
corespunzătoare funcţiei, cu licenţa în termen
de valabilitate şi vechime de minim 6 ani în
specialitate; sau -are pregătirea de specialitate
corespunzătoare funcţiei şi minim 6 ani de
experienţă în activitatea tehnică aeronautică.•Mecanic aviaţie debutant- 8 posturi în următoarele locaţii: - Secţia de reparaţii şi întreţinere de
bază Craiova– 2 posturi; -AT Bucureşti– 2
posturi; -AT Caransebeș– 1 post; -AT Cluj– 1
post; -AT Pitești– 1 post; -AT Ploiești– 1 post.
-studii medii sau şcoală profesională– profil
tehnic. •Mecanic întreținere aparate de lansare
la zbor clasa I –1 post la AT Brașov: -şcoală
profesională; -deţine calificarea de personal
tehnic aeronautic corespunzătoare funcţiei, cu
licenţa în termen de valabilitate şi vechime de
minim 6 ani, sau; -are pregătirea de specialitate
corespunzătoare funcţiei şi minim 6 ani de
experienţă în activitatea tehnică aeronautică.
•Referent de specialitate Gr. II -1 post la
Compartimentul Relații Publice din cadrul
sediului A.R.; -studii superioare economice,
tehnice, administrative; -vechime în specialitate
minim 3 ani și 6 luni.•Economist specialist Gr.

ANUNȚURI

CITAŢII
l Livia-Roxana Dumitru, moștenitoarea defunctului Dumitru S.Marin, convoacă pentru data de
16.09.2021, orele 17.00, la Cancelaria Parohiei
Buna Vestire Belu din Șos.Giurgiului nr.29A,
sector 4, pe moștenitorii defunctei Mitu Maria, în
vederea clarificării situației juridice a locului de
veci, aflat în Cimitirul Buna-Vestire, figura 3, loc
52.
l Bocea Mădălina, cu ultimul domiciliu în
Capul Codrului, este chemată la Judecătoria
Gura Humorului, Cam.15, în ziua de 31.08.2021,
Completul C5, ora 09.00, în dosar
nr.184/237/2021, în calitate de Pârât, în proces cu
Bocea Veramin Codru, în calitate de Reclamant,
divorț.
l Numitul Friti Gheorghe este citat în data de
08.10.2021 la Judecătoria Turda, în calitate de
pârât în dosarul 7023/328/2020.

l Stieber Francisc, Boloni Ludovic și soția
născută Stieber Elisabeta, Gredinar Gyongy,
Gredinar Illes, Gredinar Zsuzsanna, sunt citați
în data de 14.09.2021, la Judecătoria Turda, în
dosarul 3676/328/2020, pentru uzucapiune.
l Numiții Răduică Ionel, Fotescu Valentina și
Niculescu Margarita, toți cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Bistreț, comuna Bistreț, strada
Calea Dunării, nr. 271, jud. Dolj, sunt citați la
Judecătoria Hunedoara pe data de 06.10.2021,
ora 11.00, complet C5, în calitate de pârâți, dosar
civil nr. 867/243/2021, în procesul de succesiune
cu Crăineanu Eugenia.

DIVERSE
l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun.
Focșani, Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a autorizației integrate de mediu, în
scopul desfășurării activității „Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor
utilizând solvenți organici, în special pentru
apretare, imprimare, acoperire, degresare,
impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare
sau impregnare, cu o capacitate de consum de
solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau
mai mare de 200 de tone pe an”, pe amplasamentul din mun. Focșani, Str. Surăii, nr. 6, jud.
Vrancea, activitate prevăzută la categoria 6.7.
din anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale. Informațiile privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se
solicită emiterea autorizației integrate de mediu,
pot fi consultate zilnic de luni până joi între orele
8-14 și vineri între orele 8-12, la sediul APM
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2,
jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau
propunerile publicului se primesc în scris la
sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile de la
data apariției anunțului.
l Caracteristicile tehnice ale vehiculelor abandonate pe domeniul public, precum şi locurile unde
au fost identificate: - autovehicul marca
Daewoo, culoare Alb, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Samuil Vulcan nr. 17,
Sector 5; - rulotă marca Roller, culoare Alb, cu
număr de înmatriculare 2494 FHL, identificat în
strada Bârnova nr. 19, Sector 5; - autovehicul
marca Renault, culoare Gri, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Clejani nr. 18,
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare
Galben, fără număr de înmatriculare, identificat
în strada Gheorghieni nr. 26, Sector 5; - autovehicul marca Opel, culoare Gri, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Dorneasca nr.
2, Sector 5; - autovehicul marca Daewoo, culoare
Gri, fără număr de înmatriculare, identificat la
intersecția dintre strada Bărbătescu Vechi x
strada Năsăud, Sector 5; - autovehicul marca
Bmw, culoare Negru, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Erie Eroul nr. 56 A,
Sector 5; - rulotă, culoare neidentificabilă, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada
Zorilor nr. 23, Sector 5; - autovehicul marca
Opel, culoare Verde, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Lacul Orza nr. 16,
Sector 5; - autovehicul marca Bmw, culoare Gri,
cu număr de înmatriculare P 2989 BM, identificat în strada Roznov nr. 7, Sector 5; - autovehicul marca Saab, culoare Roșu, cu număr de
înmatriculare KM 05 DXO, identificat în strada
Ion Ștefănescu nr. 2, Sector 5; - autovehicul

marca Opel, culoare Albastru, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Ene Modoran
nr. 6, Sector 5; - autovehicul marca Opel, culoare
Gri, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Ene Modoran nr. 6, Sector 5; - autovehicul
marca Mercedes, culoare Alb, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Măgurei nr.
23, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes,
culoare Albastru, fără număr de înmatriculare,
identificat la intersecția dintre strada Bazaltului
x strada Măgurei, Sector 5; - autovehicul marca
Ford, culoare Negru, cu număr de înmatriculare
YF 08 DWP, identificat în strada Ștefan Vodă nr.
29, Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare
Alb, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Eternității nr. 40, Sector 5; - autovehicul
marca Renault, culoare Negru, cu număr de
înmatriculare DY 04 KJE, identificat în strada
Vârtejului nr. 17, Sector 5; - autovehicul marca
Ford, culoare Roșu, cu numărul de înmatriculare
NT 034613, identificat în strada Anghel Nuțu nr.
26, Sector 5; - autovehicul marca Renault,
culoare Negru, fără număr de înmatriculare,
identifica în strada Vârtejului nr. 12, Sector 5; autovehicul marca Volkswagen, culoare Gri, fără
număr de înmatriculate, identificat în strada
Aurel Florescu nr. 6, Sector 5; - autovehicul
marca Dacia, culoare Albastru, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Aurel
Florescu nr. 18, Sector 5; - autovehicul marca
Mercedes, culoare Galben, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Tudor Tatu nr. 14,
Sector 5; - autovehicul marca Opel, culoare
Negru, fără număr de înmatriculare, identificat
în strada Zamfir Olaru nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Fiat, culoare Negru, cu numărul de
înmatriculare CT 074582, identificat la intersecția dintre strada Cristea Ionescu x strada
Alexandru Anghel, Sector 5; - autovehicul marca
Opel, culoare Gri, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Caracal nr. 2, Sector 5; autovehicul marca Opel, culoare Albastru, cu
numărul de înmatriculare HNV 5132, identificat
în strada Tutunari nr. 6, Sector 5; - autovehicul

marca Renault, culoare Alb, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Prundului nr.
27-29, Sector 5; - autovehicul marca Fiat, culoare
Alb, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Iliada nr. 33, Sector 5; - autovehicul marca
Daewoo, culoare Albastru, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Nedeleanu Ion nr.
3, Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen, cu
numărul de înmatriculare IF 080078, identificat
la intersecția dintre Calea Rahovei x Strada
Bârnova, Sector 5; - autovehicul marca Opel,
culoare Verde, fără număr de înmatriculare,
identificat în Calea Ferentari nr. 72, intrarea A,
Sector 5; - autovehicul marca Opel, culoare Gri,
cu numărul de înmatriculare P 8302 PA, identificat în Calea Ferentari nr. 72, intrarea A, Sector
5; - autovehicul marca Mercedes, culoare Gri,
fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Vasile Topliceanu nr. 8, Sector 5; - autovehicul marca Ford, culoare Albastru, cu numărul
de înmatriculare KW 54 KYN, identificat la
intersecția dintre strada Baltagului x Ale ea
Botorani, Sector 5; - autovehiculul marca
Volkswagen, culoare Albastru, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Trompetului
nr. 89, Sector 5; - autovehiculul marca Opel,
culoare Albastru, cu numărul de înmatriculare P
4734 BC, identificat în strada Iacob Andrei nr. 2,
Sector 5; - autovehiculul marca Aro, culoare Alb,
fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Ion Carpen nr. 10, Sector 5; - autovehiculul marca Dacia, culoare Gri, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Dorneasca nr.
16, Sector 5; - autovehicul marca Nisan, culoare
Negru, cu numărul de înmatriculare WVD 27 K,
identificat în Calea 13 Septembrie nr. 71, Sector
5; - autovehicul marca Dacia, culoare Galben,
fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Topliceanu Vasile nr. 8 C, Sector 5; - autovehicul marca Audi, culoare Gri, cu numărul de
înmatriculare P 5157 BX, identificat în strada
Eternității nr. 17, Sector 5; - autovehicul marca
Daewoo, culoare Galben, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Baciului nr. 4, Sector

5; - autovehicul marca Renault, culoare Roșu,
fără număr de înmatriculare, identificat în
Intrarea Cartojanca nr. 7, Sector 5; - autovehicul
marca Mercedes, culoare Negru, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Zaharia
Carcalechii nr. 3, Sector 5; - autovehicul marca
Dacia, culoare Gri, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Năsăud nr. 64, Sector 5; autovehicul marca Renault, culoare Gri, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada
Prundului nr. 27; - autovehiculul marca Ford,
culoare culoare Gri, cu numărul de înmatriculare
B 080292, identificat în strada Oltului nr. 119; autovehiculul marca Citroen, culoare Gri, cu
numărul de înmatriculare BA 373 XH, identificat
în strada Iosif Niculescu nr. 26, Sector 5.
l Procedura de plata a dividendelor aferente
exercititului financiar al anului 2020 catre actionarii Biofarm S.A. conform Hotararii A.G.O.A.
nr. 83 din data de 26.04.2021. Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. informeaza actionarii
societatii asupra faptului ca dividendele aferente
exercitiului financiar al anului 2020 vor fi distribuite in perioada 03.09.2021 (data platii)
–03.09.2024 catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor BIOFARM S.A. la data de
inregistrare 17.08.2021 (16.08.2021 ex data).
Valoarea dividendului brut/actiune este de 0,022
lei. Modalitatile si termenele de plata sunt urmatoarele: Capitolul I. Plata dividendelor in contul
Participantilor (in conturile Participantilor
deschise la bancile acestora de decontare). Pentru
actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare detin actiuni
evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor Biofarm S.A. in contul deschis la Participant, dividendele vor fi plătite automat prin
virament bancar prin intermediul Depozitarului
Central in conturile Participantilor deschise la
bancile acestora de decontare la data platii, daca
actionarii respectivi nu si-au exprimat si comunicat optiunea de plata amanata catre Participant, iar Participantul nu a comunicat-o
Publicitate
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l Anunț Recrutare și selecție experți- 4 profesori activități remediale gimnaziu și 6 profesori
activități remediale primar pentru implementarea proiectului „Operaționalizarea Centrului
Social Multifuncțional din comuna Plenița”POCU/827/5/2/139913. Liceul Tehnologic
„Constantin Nicolaescu-Plopsor” din comuna
Plenița, județul Dolj, anunță scoaterea la
concurs a unui număr de 4 posturi profesori
activități remediale gimnaziu și 6 posturi profesori activități remediale primar pentru desfășurarea de activități remediale în cadrul echipei
de implementare a proiectului. Numărul și tipul
posturilor: 4 posturi profesor învățămant
gimnazial (limba română și matematică), 6
posturi învățământ primar. Descrierea activităților, responsabilităților corespunzătoare
postului: activități remediale limba română și
matematică; durata angajării: perioadă determinată- 24 luni (anii școlari 2021/2022 și
2022/2023). Condițiile obligatorii impuse prin
fișa postului: absolvent studii de specialitate.
Criteriile și probele de selecție: 1.Proba de verificare a eligibilității administrative a dosarelor
(eliminatorie), 2.Proba scrisă, 3.Proba interviu.
Documentele necesare pentru înscrierea în
selecție: cerere înscriere concurs, scrisoare de
intenție, copie document de identitate, copii
acte studii, CV format Europass, adeverință
medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului, cazier judiciar. Modalitatea de depunere a documentelor necesare: la
sediul unității din strada Traian, nr.1 sau online
la adresa: gsi_cnplopsor@yahoo.com. Calendarul selectiei: 16-30 august 2021- depunerea
dosarelor, 30-31 august 2021- verificarea eligibilității dosarelor, depunerea și soluționarea
eventualelor contestații, 1 septembrie 2021evaluarea dosarelor, depunerea și soluționarea
eventualelor contestații, 2 septembrie 2021proba scrisă, 3 septembrie 2021- afișarea rezultatelor probei scrise și depunerea contestațiilor,
3 septembrie- soluționarea contestațiilor, 4
septembrie- proba interviu și afișarea rezultatelor finale. Informații suplimentare (bibliografie, etc.) pot fi obținute accesând website-ul
instituției http://scoli.didactic.ro/grupul-scolar-industrial-constantin-nicolaescuplopsor-plenita, secțiunea Proiect POCU ID 139913.

l Numitul Nicoara Vasile lui Ionas este citat în
data de 09.09.2021 la Judecătoria Turda, în calitate de pârât în dosarul 7489/328/2020.
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emitentului şi calitatea acestuia – în format
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice. •Actele prevăzute la pct.2 lit.b)-e) vor
fi prezentate şi în original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

cărților esențiale

IA -2 posturi în următoarele locații: Serviciul
Financiar din cadrul sediului Aeroclubului
României– 1 post; AT Craiova– 1 post. -studii
superioare economice; -vechime în specialitate
minim 6 ani și 6 luni.•Inginer cls.I– 1 post la
Serviciul Infrastructură și Mijloace de Transport Auto din cadrul sediului Aeroclubului
României: -studii superioare specialitatea
construcții/ instalații; -vechime în specialitate
minim 3 ani și 6 luni. Calendarul de desfăşurare a concursului: -17.08– 30.08.2021- depunere dosare înscriere concurs (ora 12,00);
-01.09.2021- selecţie dosare şi afişare rezultat;
-02.09.2021- depunere contestaţii selecţie
dosare; -03.09.2021- soluţionare contestaţii
selecţie dosare şi afişare rezultat contestaţii;
-08.09.2021- proba scrisă– ora 10.00;
-09.09.2021- afişare rezultate proba scrisă;
-10.09.2021- depunere contestaţii proba scrisă;
-13.09.2021- soluţionare contestaţii probă scrisă
şi afişare; -14.09.2021- interviu începând cu ora
10,00; -15.09.2021- afişare rezultate interviu;
-16.09.2021- depunere contestaţii interviu;
-17.09.2021- soluţionare contestaţii interviu şi
afişare rezultate finale. Nota: Programarea
candidaţilor pentru interviu se va afişa pe
site-ul instituţiei în data de 09.09.2021, ora 12.
•Pentru a ocupa un post contractual vacant sau
temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform
art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b) cunoaște limba
română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului
scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care
a intervenit reabilitarea. Informaţii privind
înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor:
•Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
minime de vechime în specialitate necesare
exercitării funcţiei.•În termen de 10 zile de la
publicarea anunţului, respectiv până în data de
30.08.2021 ora 12:00, candidaţii depun dosarul
de concurs care va conţine obligatoriu: a)
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de
către Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului
României); b) Copia actului de identitate; c)
Copia diplomei de studii şi a altor acte care
atestă efectuarea specializării; d) Copii licenţe/
carnet zbor/ jurnalul personalului tehnic care
atestă specializarea pentru postul solicitat.
Toate licențele/ calificările trebuie să fie în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului. e) Copia carnetului de muncă şi/sau
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi
după caz, vechimea în specialitate necesare
ocupării funcţiei; f) Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare, eliberată de
medicul de familie sau de către unităţi sanitare
abilitate şi care să conţină în clar, data, numele
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
Depozitarului Central in cadrul raportarii de la
data de inregistrare. Data platii amanate este
aplicabila doar actionarilor nerezidenti care au
un cont deschis la Participant si care opteaza
pentru amanarea platii la o data ulterioara datei
platii pentru a putea beneficia de prevederile mai
favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei
impuneri si reprezinta, data limita stabilita prin
raportare la prevederile fiscale relevante, pana la
care se amana plata dividendelor catre actionarii
care si-au exercitat aceasta optiune de plata.
Optiunea de plata este optiunea exprimata de
actionarii nerezidenti care au cont deschis la
Participant si este comunicata Depozitarului
Central de catre Participant in cadrul raportarii
de la data de inregistrare efectuata in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, privind: a)
plata dividendelor cu retinerea impozitului pe
dividende in cota standard prevazuta de Codul
Fiscal Roman, in vigoare la data platii; b) plata
dividendelor cu cota de impozit pe dividende
retinuta in mod corespunzator, conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei fiscale complete si corecte, transmisa in
prealabil de catre actionar, pana la data de
20.08.2021; c) amanarea platii dividendelor
pentru o data ulterioara datei platii, in cursul
anului 2021, in vederea acordarii catre actionari
a posibilitatii de a beneficia de prevederile fiscale
mai favorabile ale Conventiilor de evitare a
dublei impuneri, dupa transmiterea documentatiei fiscale complete si corecte. Plata dividendelor
nete se va efectua in cel mult zece zile lucratoare
de la data primirii de catre Biofarm S.A. a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate. In cazul actionarilor
pentru care Participantii nu au depus documentele suport pana la 01.11.2021, plata dividendelor
se va efectua pe 15.11.2021 cu retinerea cotei de
impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman. Actionarii nerezidenti, care au cont deschis la Participant (Banca
Custode sau Broker), care doresc aplicarea
prevederilor mai favorabile ale unei Conventii de
evitare a dublei impuneri incheiate intre
Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa
depuna prin intermediul Participantului certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are
loc plata dividendelor, in termen de valabilitate,
in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere
autorizata, precum si detalii de contact pentru
eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala. -pana la data de 20.08.2021, in
cazul in care nu au optat pentru Plata amanata a
dividendelor, la adresa Biofarm S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, Sector 3, Cod
postal 031212, in atentia Departamentului
Financiar. Biofarm S.A. nu este responsabila de
neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil
menționat mai sus, in lipsa prezentarii in
termenul mentionat a documentatiei si/sau a
clarificarilor solicitate; -pana cel tarziu la data de
01.11.2021, in cazul in care au optat pentru Plata
amanata a dividendelor, la adresa Biofarm
mentionata mai sus. In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati printr-un Participant, Biofarm

S.A. va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman daca: -nu au optat
pentru plata amanata si nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala si eventualele clarificari
solicitate, pana la data de 20.08.2021; -au optat
pentru plata amanata, dar nu au transmis cel
tarziu pana la data de 01.11.2021, certificatul de
rezidenta fiscala (inclusiv documentele referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari solicitate. Capitolul II. Plati
prin transfer bancar (in lei, in conturi deschise la
o banca din Romania). Incepand cu data de
17.08.2021 (data de inregistrare), actionarii
persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant care doresc plata dividendelor prin
transfer bancar, pot solicita si transmite catre
Depozitarul Central documentele necesare platii
dividendelor, dupa cum urmeaza: 1. Actionarii
nereprezentati prin Participant, persoane fizice,
personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, vor prezenta Depozitarului Central
formularul de colectare cod IBAN semnat
olograf, in care se vor preciza banca si contul
(cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de
instrumente financiare (modelul este disponibil
pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de: -copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric
personal – certificata de titular „conform cu
originalul”; -extras de cont sau un document
eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care
se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea
codului IBAN, in original; -copia documentelor
care atesta calitatea semnatarului cererii de
reprezentant legal sau conventional, daca este
cazul – certificata de titular „conform cu originalul”; -dovada achitarii tarifului (daca este
cazul); 2. Actionarii nereprezentati prin Participant, persoane juridice, prin reprezentant legal
sau convenţional, vor prezenta Depozitarului
Central formularul de colectare cod IBAN
semnat olograf si stampilat (daca este cazul), in
care se precizeaza banca si contul (cod IBAN)
deschis pe numele Detinatorului de instrumente
financiare (modelul este disponibil pe site-ul
Depozitarului Central www.depozitarulcentral.
ro), insotit de: -copie a certificatului de inregistrare (CUI) –certificata de titular „conform cu
originalul”; -copie dupa documentul care atesta
calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului/entitatea echivalenta –pentru entitatile de nationalitate straina) –certificata de titular
„conform cu originalul”; -copia documentelor
care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul –
certificata de titular „conform cu
originalul”;-extras de cont sau un document
eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care
se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului
IBAN, in original;-dovada achitarii tarifului
(daca este cazul); 3. In cazul Fondurilor de
pensii: -copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a

fondului, in termen de valabilitate; -carte/buletin
de identitate cu CNP pentru cetatenii romani sau
pasaport cu numar de identificare pentru cetatenii straini; -copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document
echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa
mentioneze reprezentantul legal al societatii de
administrare a fondului; -copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea
de administrare a fondului; -copie decizie a
autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a
fondului de pensii; -in cazul fondurilor de pensii
nerezidente: certificat de rezidenta fiscala, in
original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea
autorizata in limba romana, o declaratie pe
proprie raspundere a reprezentantului legal al
societatii de administrare a fondului care sa
ateste ca autorizarea societatii de administrare a
fondului si a fondului de pensii este valabila la
data efectuarii platii, daca reprezinta fonduri de
pensii astfel cum sunt ele definite in legislatia
statului membru al Uniunii Europene sau in
unul dintre statele AELS, si daca sunt disponibile, informatii cu privire la site-ul oficial al
autoritatii de reglementare din tara de origine
unde poate fi verificat statutul de fond de pensii.
4. In cazul Fondurilor de investii fara personalitate juridica: -copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a
fondului, in termen de valabilitate; -declaratie pe
propia raspundere in original intocmita de catre
reprezentantul legal al societatii de administrare
din care sa rezulte explicit ca fondul de investitii
nu are personalitate juridica; -copie certificat
constatator al societatii de administrare a
fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi
de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a
fondului; -copie certificat inregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului; -copie decizie a autoritatii de
reglementare care sa ateste autorizarea societatii
de administrare a fondului. Capitolul III. Plati in
numerar. Pentru actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant si care nu au solicitat
plata in cont bancar, plata dividendelor se va
face in numerar, prin punere la dispozitie de
catre BIOFARM S.A. a sumelor de bani cuvenite
la agentiilor/sucursalelor CEC BANK S.A., prin
intermediul Depozitarul Central S.A., incepand
cu data de 03.09.2021. Orarul de ridicare a dividendelor se incadreaza in orarul de lucru al CEC
Bank S.A. Actionarii isi vor putea ridica dividendele de la oricare dintre agentiile/sucursalele
CEC Bank S.A. din toata tara, in timpul orarului
de lucru al acestuia. Dividendele se pot ridica de
catre actionari personal sau prin reprezentant
legal sau conventional astfel: 1. Orice plata efectuata la ghişeu va fi confirmata prin semnatura
de persoana care ridica efectiv Sumele de bani,
pe chitanta aferenta platii respective. 2. In cazul
Detinatorilor nereprezentati de Participant,
persoane fizice rezidente care se prezinta
personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face
in baza actului de identitate avand inscris codul
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numeric personal (C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant in Fisier se
va face pe baza informatiei regasite in campul
rezervat C.N.P.. 3. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu,
plata Sumelor de bani se face in baza pasaportului a carui serie şi numar trebuie sa corespunda
cu cele din Fisier. 4. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand
varsta sub 14 ani, plata Sumelor de bani se face
reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele
minorului, in baza urmatoarelor documente:
certificatul de naştere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris
C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul
juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care
nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia
se retine) şi actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 5. In cazul
Detinatorilor nereprezentati de Participant,
persoane fizice avand instituita curatela, plata
Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:
actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati
de Participant care trebuie sa aiba inscris
C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul
juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia
se retine) si actul de identitate al curatorului + 1
fotocopie certificata pentru conformitate cu
originalul (fotocopia se retine). 6. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane
fizice care nu se prezinta personal la ghiseu, ci
mandateaza in acest sens o alta persoana, plata
Sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:
procura speciala autentificata la notariat care
cuprinde imputernicirea de ridicare a Sumelor
de bani eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia
cazului in care imputernicirea are un termen de
valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la
data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie
certificata pentru conformitate cu originalul
(fotocopia se retine) şi actul de identitate al
imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
7. Documentele prezentate intr-o limba straina
vor fi insotite de traducerea legalizata in limba
romana, iar daca sunt emise de o autoritate
straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.8. Pentru persoanele fizice
sumele de bani mai mari de 10.000 lei se vor vira
in contul bancar conform Capitolelor I si II din
Procedura. Capitolul IV. Persoanele fizice/juridice nerezidente. In conformitate cu Legea
227/2015 (si a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal),
pentru acordurilor de evitare a dublei impuneri
cu privire la impozitele pe venit si capital pentru
aplicarea prevederilor privind regimul fiscal
comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari

membre ale UE sau AELS, nerezidentul are
obligatia de a depune /expedia la sediul
BIOFARM S.A. certificatul de rezidenta fiscala,
in original, eliberat de autoritatea competenta
din statul sau de rezidenta. Certificatul de rezidenta fiscala se va depune personal la registratura de la sediul BIOFARM S.A. din Bucuresti,
str. Logofatul Tautu, nr. 99, Sector 3 (de luni
pana vineri in intervalul orar 9.00 –17.00) sau
poate fi transmis prin posta sau orice forma de
curierat cu confirmare de primire la aceeasi
adresa –in atentia Departamentului Economic,
cu respectarea datelor – limita stipulate la “Capitolulul I. Plata dividendelor in contul Participantilor (in conturile Participantilor deschise la
bancile acestora de decontare)” din prezenta
procedura. In cazul in care actionarul nu
prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei
aplicabila actionarilor rezidenti in vigoare. Solicitările de virare a dividendelor în cont bancar se
vor transmite la adresa: Depozitarul Central S.A.
–Bucureşti, Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, sector
2, etaj 8, cod postal 020922, telefon
021.408.58.00, dividende@depozitarulcentral.ro,
conform celor precizate in Capitolul II, punctele
1-2. Toate solicitarile de mai sus vor contine
inclusiv e-mailul si numarul de telefon la care
pot fi contactati actionarii sau intermediarii,
dupa caz in eventualitatea unor clarificari.
Mentionam ca in urma analizarii cererilor de
plata a dividendelor si a documentatie primite,
Depozitarul Central S.A. si BIOFARM S.A.
(pentru certificatele de rezidenta fiscala) isi
rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare. Capitolul V. Actiuni detinute in coproprietate. In cazul actiunilor detinute in
coproprietate, plata dividendelor se va realiza
conform urmatoarelor particularitati: In cazul
platilor prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat
de catre toti coproprietarii in baza solicitarii
comune adresate Depozitarului Central. In cazul
platilor in numerar, platile se vor face in numerar
cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la
Agentul de Plata CEC Bank S.A., personal sau
prin reprezentant legal si/sau conventional si sa
prezinte documentele prevazute mai sus pentru
platile in numerar. In cazul platilor catre cei care
au cont deschis la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului
ai carui clienti sunt. In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate
asupra instrumentelor financiare ca efect al
iesirii din indiviziune, in conformitate cu
Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa
catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate
exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata
dividendelor, plata urmand a se realiza fiecarui
fost coproprietar conform prezentei proceduri.
Capitolul VI. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai
dupa ce in prealabil, mostenitorii au solicitat S.C.
Depozitarul Central S.A. si s-a efectuat inregis-

trarea in registrul actionarilor a transferului
actiunilor ca efect al succesiunii. Capitolul VII.
Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adresa, date de identitate, etc.) se realizeaza numai de catre
Depozitarul Central S.A., cu sediul social in
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3,
8 si 9, la solicitarea actionarului/ persoanei
indreptatite. Societatea Biofarm S.A., Presedintele Consiliului de Administratie, Andrei
Hrebenciuc.

COMUNICAT
l Anunț începere proiect S.C. Eco Clean S.R.L.,
anunta lansarea proiectul cu titlul ”Stingerea
datoriilor Eco Clean SRL” proiect nr RUE
10913, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi
pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr
130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de
maxim 12 luni, începând cu data semnării
contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/
AIMMAIPE , respectiv 30.07.2021 Obiectivul
proiectului îl reprezintă sprijinirea functionarii
Eco Clean SRL Proiectul are printre principalele
rezultate, următoarele: -menținerea activității pe
o perioada de minim 6 luni, -menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii
cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data
acordării granturilor Valoarea proiectului este
de120.219,00 (valoarea totala) din care :
104.538,00 lei grant si 15.681,00 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020] Eco Clean
S.R.L. Str. Caraiman, Nr. 8/A, Persoană de
contact: Aszalos Janos Csaba, ecocleanms@
yahoo.com.

LICITAŢII
l Hidroconstructia Ucm Argeș organizeaza licitatie vanzare mijloace fixe 20.08.2021, ora 11.
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com.
l Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu sediul
în Căianu, nr. 48, CUI 4288217, e-mail: primaria.
caianu@yahoo.com, organizează licitație în
vederea închirierii unei suprafețe de 18mp, teren
intravilan, situată în sat Căianu nr.19. Persoană
de contact: Horațiu Coța, Secretar comuna
Căianu. Documentația de atribuire se obține de
pe pagina: primariacaianu.ro. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 31.08.2021, orele 12.00.
Data limită de depunere a ofertelor este
08.09.2021, orele 14.00, la sediul primăriei,
într-un exemplar. Ședința publică de deschidere
a ofertelor se va desfășura în 09.09.2021, ora
10.00, la sediul Primăriei Căianu. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor apărute este
Tribunalul Cluj, iar termenul pentru sesizarea
instanței este de 6 luni de zile. Data transmiterii
anunţului de licitaţie în vederea publicării este:
13.08.2021.

ANUNȚURI
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l Primăria municipiului Roman anunţă organizarea unei licitaţii în vederea atribuirii Contractului de concesiune publică pentru un teren în
suprafață de 4.982 mp, situat în intravilanul
municipiului Roman, punct „Poligon”, jud.
Neamț, cu NC 59906. Obiectul concesiunii se regăsește în CF Roman la nr. 59906, aparținând domeniului privat al municipiului Roman conform
HCL nr. 85/28.04.2020, cu destinația „Construire
cartier de locuințe unifamiliale”, aprobată prin
HCL nr. 74/31.03.2021. Documentația de atribuire,
care conține fișa de date și caietul de sarcini, poate
fi obținută în urma depunerii unei cereri de participare la procedură, în acest scop doritorii urmând
să se adreseze Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, telefon:
0233 741 651, fax: 0233 741 604. Costul pentru
obținerea documentației de atribuire este de 200
lei/exemplar, sumă care se va achita la casieria
Primăriei municipiului Roman, data limită
maximă pentru solicitarea clarificărilor fiind
01.09.2021, ora 10:00. Fiecare ofertă urmează să fie
depusă într-un singur exemplar, în plic sigilat, la
Biroul Unic al Primăriei municipiului Roman,
camera 10/parter, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud.
Neamț, data - limită pentru depunerea ofertelor
fiind 08.09.2021, ora 10:00. Deschidere ofertelor
este programată la data de 09.09.2021, ora 10:00,
la sediul Primăriei municipiului Roman din
Roman, sala “N.M. Strunga”/parter, instanța
competentă în soluționarea eventualelor litigii
fiind Tribunalul Neamț, Secția a II-a CAF. Informații generale privind concedentul: Municipiul
Roman, județul Neamț cu sediul in municipiul
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul Neamț,
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604, Cod fiscal
2613583, e-mail: primariaroman@yahoo.com,
pagina web: www.primariaroman.ro.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al News &
More SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă
din data de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr.
22033/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a
bunurilor mobile aflate in proprietatea News &
More SRL, constand in Calculator IMAC 27”
Quad-CoreI5 3.2 GHZ, Tabletă grafică Wacom
CINTIQ13HD DTK-1300, Smartview HD,
Laptop Dell vostro 3300 core I3 (6 bucati ),
Laptop Dell Inspiron n 5010(4 bucati), Desktop
Dell optiplex980 core i5, Laptop Dell vostro 3300
core i5, in valoare totala de 2320,15 RON.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii
falite se va organiza in data de 24.08.2021 ora
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este
de 200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri mobile: demolator Bosch
GSH27 - nr. inventar 20401, la pretul de 670 lei;
demolator Milwankee - nr. inventar 20400, la
pretul de 379 lei; bormasina Makitta, la pretul de
100,00 lei; feromangan afinare 165 kg, la pretul
de 536,25 lei; feromangan standard (mangan
74-75%) 310 kg, la pretul de 542,50 lei; ferosilicomangan 45 kg, 247,50 lei; instalatie Curatire
Primara – nr. inventar 20286, la pretul de
22.413,95 lei. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele
de
telefon/fax:
0723.357.858/0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data de 20.08.2021, ora
11:30, iar in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru
data de 23.08.2021, 25.08.2021, 27.08.2021,
30.08.2021, 01.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021,
08.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 15.09.2021,
17.09.2021, 20.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021,
27.09.2021, 29.09.2021, 01.10.2021, 04.10.2021.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Spartacus Security SRL, desemnat prin Încheierea de
şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de
Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în
dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea
Spartacus Security SRL, constand in cablu
NHXH-J 3x1,5 E90 (405 buc), microfon activ (41
buc), SP4000+K10+cutie (1 buc), sirena interior
(1 buc), PH4-12 acumulator 12V/4Ah (1 buc),
media convertor (1 buc), MODUL SFP (2 buc),
organizator 1 U (10 buc), patch panel CAT 5E (4
buc), LKM 593X detector fum (15 buc), LKM
BOX (15 buc), in valoare totala de 842,4 RON
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de
24.08.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile mobile nu se
vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora,
in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00.Date despre starea
bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este
de 200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel,
in calitate de lichidator judiciar al Almas Invest
Imobiliar SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr.
7125 din data de 29.11.2018, pronuntata in dosar
nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-

resti - Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea
Almas Invest Imobiliar SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de
teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp
conform masuratorilor) amplasate in intravilanul
mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu.
Licitatia pentru vanzarea bunurilor imobile apartinand Almas Invest Imobiliar SRL va avea loc la
data de 20.08.2021 ora 14.00, iar pretul de pornire
este de 95.280 euro fara TVA. In cazul in care
bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua)
licitatii in datele de 06.09.2021, 22.09.2021,
08.10.2021, 25.10.2021, 10.11.2021, 26.11.2021,
13.12.2021, 28.12.2021 si 14.01.2022, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea
bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este
de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel. 021.227.28.81.
l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment,
prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin licitatie,
Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. km
375.063, pret 1.652,10 euro, fara TVA. Inscrierea
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si

achizitionarea regulamentului de vanzare se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de telefon/fax:
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 20.08.2021, ora
11:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru
data de 23.08.2021, 25.08.2021, 27.08.2021,
30.08.2021, 01.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021,
08.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 15.09.2021,
17.09.2021, 20.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021,
27.09.2021, 29.09.2021, 01.10.2021, 04.10.2021.
l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
vinde prin licitatie publica, proprietate imobiliara
situata in Comuna Băneşti, Punct Ciuperceasca,
tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 1357, 1375, Judeţul
Prahova, compusa din: teren extravilan, cu destinatia curti constructii, în suprafaţă măsurată de
7.740 mp; Constructia C1 – Pensiune, în suprafaţă construită desfasurata de 413,45 mp;
Constructia C 2 – Terasa cu copertina de lemn, în
suprafaţă de 122,85 mp; Constructia C3 – Terasa
din lemn – structura deschisa, în suprafaţă de
275 mp; Constructia C4 – Anexa grupa sanitar, în
suprafaţă construită de 41,79 mp; Platforma din
dale colorata, în suprafaţă de 148,82 mp. Pretul
de pornire al licitatiei, pentru proprietatea imobiliara mai sus mentionata este de 246.722 euro,
fara TVA. Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in data de 20.08.2021, ora 14.00, iar in cazul
in care proprietatea imobiliara nu se va vinde,
licitatia se va tine in data de 23.08.2021,
25.08.2021, 27.08.2021, 30.08.2021, 01.09.2021,
03.09.2021, 06.09.2021, 08.09.2021, 10.09.2021,
13.09.2021, 15.09.2021, 17.09.2021, 20.09.2021,
22.09.2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 29.09.2021,
01.10.2021, 04.10.2021, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun
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in original la sediul lichidatorului judiciar insotite
de toate documentele prevazute in regulamentul
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la lichidatorulul
judiciar, la adresa mai sus mentionata, la numerele de telefon 0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l SC Expert Construct SRL, prin lichidator
C.I.I. Apostol Andra, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor mobile aflate in patrimoniul
societatii, si anume: autoturism Subaru Forester
la pretul de 4.140 lei, autoutilitara Kia la pretul
de 2.700 lei, autoturism Peugeot Partner la pretul
de 2.970 lei, stocuri de marfa (materiale), s.a.
Licitatia publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 10.06.2021 si a Regulamentului de participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este de 90% din pretul stabilit
in raportul de evaluare. Licitatiile vor avea loc la
data de: 18.08.2021, 25.08.2021, 31.08.2021,
08.09.2021 si 15.09.2021, orele 12:00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Erou Calin
Catalin, nr. 5, bloc Aroma, et. 3, ap. 8, Prahova.
Conditiile de participare si relatii suplimentare la
tel. 0744/591.761.

PIERDERI
l Pierdut Autorizatie CECCAR filiala Ilfov, NR
10390/2017, pe numele societatii AVB Accounting & HR SRL. Declar nula.
l Pierdut plăcuță taxi cu nr.DJ-42-BKY, autorizație taxi 1008. Se declară nulă.
l SC Kayikcioglu Internațional Transport SRL
declară pierdută autorizația Turcia Terță
Nr.622497
Publicitate

Colecția
Traian Tandin
17 august
Asasinate in scop de jaf
24 august
Căpitan la Direcția Judiciară
31 august
Comisar la Omoruri
7 septembrie
Condamnați la închisoare pe viață

Preț:
21,99 lei
ziarul +
un volum

Poveștile celor mai grele cazuri din anii ‘70-‘80. Peste 2.000 de mistere rezolvate!
Ai ratat un volum? Sună la 0787.802.913 și comandă-l!

