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OFERTE SERVICIU
Companie specializată de pază, angajează
agenți cu sau fără atestat, dispeceri, șefi de
tură și fete pentru funcția de recepționist.
Salarizare atractivă. Relații la telefon:
0733003179; 0728682111.
Angajăm ELECTRICIAN AUTOMATIST,
experiență minim 5 ani, lucru în 3 schimburi,
zona Militari București. 0745.989.709.
Cofetăria Blanca angajează personal
cu sau fără experiență pentru lucrul în
laborator. Oferim salariu motivant și mediu de lucru plăcut. Așteptăm CV-uri la:
sweetblanca2010@yahoo.com
Șoferi categoria B, C și E cu atestat și card.
Asigurăm gratuit cazare, masă și diurnă.
Așteptăm provincia. Relații între 10- 16.
0769.961.624
Sophia angajează designeri, consilieri
vânzari decorațiuni, perdele, draperii. CVurile se trimit pe adresa: juridichr@sophiaromania.ro; 0740.594.711.
Sophia angajează confecționere perdele
(1400- 2000 lei) si montatori (1400- 1700
lei). CV se trimit pe adresa: office@sophiaromania.ro; 0740.594.711
TIPOGRAFIE angajează urgent: contabil,
inspector resurse umane, agent vânzări,
mașinist legătorie, ajutor mașinist, tăietor
tipografie, ștanțatori, legătorese și șofer
cat. B, D cu atestat transport persoane
valabil. Tel. 021.405.04.58. CV la adresa de
email: office@tipografiaeurobusiness.ro
Club Vila Bran (Bran, Brașov) angajează
bucătar, cu experiență. 0722268866
AGEXIM SPEDITION PITEȘTI angajează șofer TIR comunitate. Info la:
0732.95.00.39
Anunț concurs pentru ocuparea unui post
contractual. UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ NAPOCA, cu sediul în localitatea
Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr.
28, jud. Cluj, organizează, în baza H.G. nr.
286/2011, modificată și completată de H.G.
1027/2014, concurs pentru ocuparea unui
post contractual, astfel: -1 post de Asistent
de cercetare (doctorand), vacant, perioadă
determinată. Condiții specifice de participare la concurs: -doctorand in domeniul
Inginerie Electrica, experiența in testarea,
proiectarea si modelarea cu analiza elementelor finite a generatoarelor pentru
turbine eoliene, cunoașterea limbii engleze
la nivel intermediar. Data, ora și locul de
desfășurarea a concursului: 24.03.2017,
str. Memorandumului nr. 28, ora 9. Proba
scrisă: 24.03.2017, str. Memorandumului
nr. 28, ora 9. Interviul: 24.03.2017, str. Memorandumului nr. 28, ora 11. Data limită
până la care candidații vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 15.03.2017
la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,
str. Memorandumului, nr. 28, Biroul Personal, etaj II, sala 309-310, între orele 11-14.
Date contact: tel.: 0264202330, email:
biancabarbu08@yahoo.com. Temei legal:
art.7 alin.(4) al H.G. nr. 286/2011. RECTOR,
Prof. dr. ing.Vasile ȚOPA; Director economic, Ec. Adriana Ochiș
Direcția Generală de Poliție Locală Sector
3 organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unor funcții publice de execuție
vacante, în data de 04.04.2017: -Biroul 2
Ordine Publică -polițist local clasa I gradul
profesional debutant -1 post; -Biroul 4 Ordine Publică -polițist local clasa III gradul
profesional debutant -2 posturi; -Biroul 5
Ordine Publică -polițist local clasa III gradul profesional debutant -1 post; -Biroul 6
Ordine Publică -polițist local clasa III gradul
profesional debutant -1 post. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul

Oficial. Relații suplimentare legate concurs
se pot obține la telefon 0759.990.950 sau
pe www.politialocala3.ro.
AGENȚI SECURITATE angajăm urgent, cu
atestat 1065- 1400 lei. 0737.039.536
Angăjam dispecer pentru dispecerat video.
021.312.74.16
Comuna Glogova Județul Gorj cu sediul în
localitatea Glogova Sat Iormănești în baza
HG 188/1999 organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant pe perioadă
nedeterminată pentru funcția publică de
execuție inspector, clasa 1, gradul debutant, in cadrul compartimentului „dezvoltare-autorizari” din aparatul de specilitate
al primarului. Conditii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor necesare,
studii universitare de licenta absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă; permis conducere categoria B; Data, ora și locul
de desfășurare a concursului: proba scrisă:
10.04.2017, ora 10, la sediul primariei. Proba
interviu: 12.04.2017, ora 10, la sediul primariei. Dosarele se depun la sediul primariei
din satul Iormanesti com. Glogova jud.
Gorj in termen de 20 zile de la publicarea
in Monitorul Oficial. Relatii se pot obtine la
sediul mai sus mentionat sau la telefon/fax
0253411411, precum si la adresa de email:
glogovaprimaria@yahoo.com
AVANTAJ MARKET LINE SRL, angajează: lucrător comercial și reprezentant comercial.
Cerințe: limba engleză. 0723.617.106.

DIVERSE
Copyro -Societate de Gestiune Colectivă a
Drepturilor de Autor solicită titularilor de
drepturi opere scrise care nu sunt asociați
la niciun organism de gestiune colectivă
să notifice COPYRO cu privire la utlizări ale
operelor lor pentru drepturile prevăzute
la gestiunea colectivă obligatorie, potrivit
art.1291 din Legea 8/1996 (informații și
date de contact www.copyro.ro).

ADUNĂRI GENERALE
CONVOCARE. SC UMT SA TIMIȘOARA, în
insolvență, in insolvency, en procedure
collective, cu sediul în Timișoara, str. Avram
Imbroane nr. 7, având CIF: RO 1822638 și J
35/55/1991, prin Călin Olariu - administrator special și ABA INSOLVENCY SPRL cu
sediul social in Timisoara, str. Stuparilor
nr.10, jud. Timis reprezentată legal de asociatul coordonator Bogdan Radu Herzog
- administrator judiciar desemnat prin Incheierea nr. 655/10.05.2016 pronunțată de
Tribunalul Timiș în dosar nr. 3589/30/2016,
în temeiul art. 117 din Legea 31/1990, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR la data de 15.05.2017, ora
12 00, la sediul societății din Timișoara, str.
Avram Imbroane nr.7, etaj IV, cu următoarea ordine de zi.: 1.Raportul de activitate al
administratorilor pentru anul 2016. 2.Raportul auditorului asupra situatiilor financiare anuale ale societătii, aferente anului
2016. 3.Aprobarea Bilantului Contabil si a
contului de profit si pierderi pe anul 2016.
4.Repartizarea profitului pentru anul 2016,
conform prevederilor legale. 5.Descărcarea
de gestiune a Consiliului de Administratie. 6.Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2017. La Adunarea
Generală Ordinară participa toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor la
sfârșitul zilei de 10.05.2017, considerată ca
dată de referință. Acționarii pot vota prin
corespondență, transmițând prin scrisoare recomandată la sediul societății, votul
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,
cu menționarea numelui și a celorlalte date
de identificare. Formularul pentru vot prin
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corespondență se poate solicita de la sediul
societății la tel. 0256.494809 și se poate
expedia până la data Adunării Generale Ordinare, adică 15.05.2017, ora 12.00. Data de
înregistrare : 01.06.2017. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează
pentru data de 16.05.2017, la aceeași oră
și în același loc. Documentele ce vor sta la
baza ședinței AGOA vor putea fi consultate
la sediul S.C. UMT S.A. sau se pot solicita în
scris pe adresa societății, cu menționarea
numelui și adresei de expediere, după ce
va fi achitat costul multiplicării documentelor. Acționarii au dreptul de a adresa
întrebări cu privire la problemele de pe ordinea de zi, în scris, pe adresa societății, cu
menționarea numelui și a adresei unde se
va expedia răspunsul. Formularul pentru
procura va putea fi solicitat prin fax de la
S.C. UMT S.A. si depus cu 48 de ore înaintea
ședinței la secretariatul societății sau prin
fax la nr. 0256 494808. Formularele pentru
vot prin corespondență și pentru procură se pot descărca și de pe pagina web a
societății: www.umt.ro
Se convoacă în data de 3.04.2017, ora 11, la
sediul UNTER Adunarea Generală pentru
aprobarea bilanțului și descărcarea de gestiune pentru anul 2016.

LICITAȚII
CII LĂZĂRUC CĂTĂLIN ADRIAN, vinde fermă
de vaci construită în anul 2010, compusă din
clădire cu utilizare mixtă având suprafața
construită de 1200 mp și teren aferent de
11500 mp, situată în sat Grigorești, comuna
Siminicea, județul Suceava. Pretul de pornire a licitației este de 172077 lei reprezentând 75% din prețul de evaluare.Relații la
telefon 0740052757.
Universitatea Natională de Arte București
cu sediul în str. Gen. C-tin Budisteanu nr.
19, sector 1, București, organizează în data
de 27.03.2017, ora 10,00 licitație deschisă
în scopul închirierii de spații pentru ampla-

sarea de antene omnidirecționale pentru
comunicații. Licitația va avea loc la sediul
Universității. Documentația poate fi procurată de la sediul Universității Naționale
de Arte București. Prețul licitației porneste
de la suma de 700 euro/lună. Relații suplimentare la tel/fax: 021.314.73.31
ACSIS SOLV IPURL organizează licitație
publică la data de 08.03.2017, ora 15:00, la
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada
Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru vânzarea imobilului proprietatea SC CONPAC
SISTEM SRL alcătuit din Apartament Mansardă, compus din 3 camere și dependințe,
în suprafața totală construită de 176,90
mp și o suprafață utilă de 142,16 mp, situat
în Str. Petricani nr.6, Sector 2, București,
împreună cu suprafața indiviză de 79,82
mp din dreptul de proprietate asupra
terenului aferent, la prețul de pornire de
74.965,00 EUR. Prezentarea bunului și descrierea acestuia sunt conținute în caietul
de sarcini. Acesta poate fi achiziționat de la
sediul ales al lichidatorului judiciar, contravaloarea sa fiind de 1.000 ron exclusiv TVA.
Garanția de participare este de 10% din
valoarea bunului și se va vira în contul nr.
RO06FNNB002002945511RO01, deschis pe
numele debitoarei SC CONPAC SISTEM SRL
la CreditEuropeBank -Suc. Obor. Alte relații
la telefon 0723.665.645.
INSOLVENT GRUP IPURL anunță vânzarea
la licitație publică a imobilului Casă și Teren
din localitatea Periam, str. Vișinului nr.69,
jud. Timiș, aparținând SC Sem Austrias SRL
-în lichidare. Prețul de pornire este 38.000
euro (în lei la cursul BNR). Caietul de sarcini
poate fi achiziționat de la sediul Insolv Group SPRL din Timișoara, str. Brândușei, nr.6,
sc.A, ap.14, jud. Timiș, contra sumei de 300
lei. Taxa de participare la licitație este 100
lei. Ofertele se depun la sediul Insolv Group
SPRL până la ora 12.00 a zilei premergătoare licitației. Garanția de participare este de
10% din prețul evaluat. Licitatia va avea
loc in data 08.03.2017 si în fiecare zi de
marți ora 11.00. Relații suplimentare la tel.
0727423326 -0720002476.

AUTO CCC SRL -societate în faliment, prin
lichidator, vinde la licitație publică în data
de 15.03.2017 ora 13:00, la sediul din Sibiu,
str. Revoluției, nr.1, ap.17, jud. Sibiu, imobil
compus din teren în suprafață de 360 mp
și construcție (subsol, parter și mansardă),
situat în Mediaș, str. Târnavei nr.1, jud. Sibiu,
cu prețul de pornire al licitației de 229.020
lei (scutit de TVA, fără drept de deducere).
În caz de neadjudecare licitația se va relua
în data de 31.03.2017. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire al
licitației și se achită cu cel puțin 1 zi înainte
de data licitației, în contul de insolvență
deschis pe numele debitoarei. Pasul de
licitare este de 5% din prețul de pornire al
licitației. Informații: 0269225076, site-ul:
www.relcoactive.ro.
UGUR SERVICE SRL -societate în faliment,
prin lichidator judiciar, vinde la licitație
publică în data de 15.03.2017 ora 14:00, la
sediul său din Sibiu, str. Revoluției nr.1, ap.17,
jud. Sibiu, în bloc, bunuri mobile constituite
din mijloace fixe și obiecte de inventar cu
prețul de pornire al licitației de 5.663,87
euro plus TVA. În caz de neadjudecare
licitațiile se vor relua în zilele de 27.03.2017
si 06.04.2017 ore 14:00. Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea
din anunțul publicitar și se va achita cu
cel puțin 24 ore înainte de data licitației,
în contul RO08BTRL03301202T87106XX,
deschis la Banca Transilvania SA -Suc.
Sibiu pe numele debitoarei Ugur Service
SRL. Informații: 0269225076, site-ul: www.
relcoactive.ro.
INDUSTRIA BRONZULUI & NEFEROASE
SRL -societate în faliment, prin lichidator
judiciar, vinde la licitație publică în data de
16.03.2017 ora 12:00, la sediul din Sibiu, str.
Revoluției nr.1, ap.17, jud. Sibiu, o autoutilitară marca VW (nefuncțională) și mijloace
fixe diverse. În caz de neadjudecare licitația
se va relua în ziua de 29.03.2017 ora 12:00.
Garanția de participare la licitație de 10%
din prețul de pornire, se achită cu cel puțin
1 zi înainte de data licitației, în contul de
insolvență deschis la Banca Transilvania

S.A. -Suc. Sibiu, cod IBAN: RO70BTRLRONCRT0V10327801. Lista de prețuri poate fi
consultată pe site-ul: www.relcoactive.ro.
LICHIDATORUL judiciar al S.C. EUROGUSTO
SRL (dosar nr.703/110/2011** al Tribunalului Bacău), LEX TRUST IPURL, cu sediul
în Str. 9 Mai, bl.62, sc.A, ap.2, Bacău, jud.
Bacău vinde prin procedura licitației publice, la prețul redus cu 50% -respectiv
la prețul de 531.250 lei fără TVA, imobil
Clădire sediu P+2, în suprafața la baza de
311,24 m.p. și suprafața desfășurată 933,72
m.p.situată în Onești, str. George Bacovia,
nr.24, jud. Bacău. Licitațiile vor avea loc la
data de 07.04.2017, ora 12,00, 21.04.2017 și
05.05.2017, aceeași oră, la sediul lichidatorului. În caz de neadjudecare, la prețul diminuat la 45%, respectiv la prețul de 478.125
lei fără TVA, licitațiile vor avea loc la data de
19.05.2017, ora 12,00, 02.06.2017, 16.06.2017,
30.06.2017, 14.07.2017, 28.07.2017, aceeași
oră. Până în preziua licitației, ofertanții
vor achiziționa regulamentul de licitație
și caietul de prezentare contra/cost și vor
depune garanția de participare de 10%
din preț. Relații la tel/fax 0334/409355;
0740/570725, email: dudumanantonina@
yahoo.com.
SIDERCA SA- în faliment, bankruptcy, en
faillite, CUI RO 1916090, prin lichidator
judiciar consorțiul format din AGENȚIA DE
INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B.
P. Hașdeu, nr.12, sector 5, București, tel/
fax 021.319.45.56 și CC INSOL S.P.R.L., cu
sediul în Constanța, str. Cibinului nr.8, tel.
0241.586.601, fax 0241.610.270, desemnat
prin încheierea din 26.10.2012 pronunțată
de Tribunalul Galați, Secția a II-a Civilă, în
dosarul nr.81/121/2005*, anunță organizarea de licitații publice cu strigare, în data de
08.03.2017, ora 12.00, la sediul din Călărași,
str. Plevna nr.189, în vederea vânzării terenurilor situate în Călărași, str. Prelungirea
București nr.162, jud. Călărași, proprietatea
SC SIDERCA SA: 1.Teren retele electrice în
suprafață de 16.273 mp conform raport
de evaluare, înscris în CF Mun. Călărași, nr.
5820, având nr. cad. 3201, pret de pornire

