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AGENÞIA Naþionalã a Funcþionarilor Publici
organizeazã concurs de promovare în
funcþiile publice de conducere vacante de director - Corpul de Control, director - Direcþia
Unitatea de Strategii ºi Politici Publice, director - Direcþia Administrativ ºi Achiziþii, director - Unitatea de implementare a
Proiectelor Finanþate din Fonduri
Structurale, director general - Direcþia
Generalã Programe Cercetare Dezvoltare,
director - Direcþia Programe CDI pentru
Prioritãþi Naþionale, director general Direcþia Generalã Juridic, director general
-Direcþia Generalã Învãþãmânt Superior, ºef
serviciu - Serviciul Control Management în
Administraþie, ºef serviciu - Serviciul Presã,
ºef serviciu - Serviciul Evaluarea
Performanþelor Instituþionale, ºef serviciu Serviciul Entitãþi pentru Cercetare,
Dezvoltare ºi Inovare, ºef serviciu - Serviciul
Juridic, ºef serviciu - Serviciul Contencios
din cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale
Concursul se organizeazã la sediul Agenþiei
Naþionale a Funcþionarilor Publici, în data de
29 septembrie 2014, ora 10:00 proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor

Publici. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 143 din H.G.
nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de
H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la
concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi
pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei
Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de
telefon: 0374/112.726.*
AGENÞIA Naþionalã a Funcþionarilor Publici
organizeazã concurs de promovare în
funcþiile publice de conducere vacante de director - Corpul de Control, director - Direcþia
Unitatea de Strategii ºi Politici Publice, director - Direcþia Administrativ ºi Achiziþii, director - Unitatea de implementare a
Proiectelor Finanþate din Fonduri
Structurale, director general - Direcþia
Generalã Programe Cercetare Dezvoltare,
director - Direcþia Programe CDI pentru
Prioritãþi Naþionale, director general Direcþia Generalã Juridic, director general
-Direcþia Generalã Învãþãmânt Superior, ºef
serviciu - Serviciul Control Management în
Administraþie, ºef serviciu - Serviciul Presã,
ºef serviciu - Serviciul Evaluarea
Performanþelor Instituþionale, ºef serviciu Serviciul Entitãþi pentru Cercetare,
Dezvoltare ºi Inovare, ºef serviciu - Serviciul
Juridic, ºef serviciu - Serviciul Contencios

din cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale
Concursul se organizeazã la sediul Agenþiei
Naþionale a Funcþionarilor Publici, în data de
29 septembrie 2014, ora 10:00 proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 143 din H.G.
nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de
H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la
concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi
pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei
Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de
telefon: 0374/112.726.*
AGENÞIA Naþionalã a Funcþionarilor Publici
organizeazã concurs de promovare în
funcþia publicã de conducere vacantã de director general la Direcþia generalã evaluare
impact ºi controlul poluãrii din cadrul
Ministerului Mediului ºi Schimbãrilor
Climatice Concursul se organizeazã la
sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici, în data de 1 octombrie 2014, ora
10:00 proba scrisã. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20 zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Agenþiei Naþionale a

Funcþionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi
completatã de H.G.1173/2008. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia se
afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Agenþiei
Naþionale a Funcþionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se
pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a
Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon:
0374/112.726.*
CONSILIUL pentru Supravegherea în
Interes Public a Profesiei Contabile cu sediul
în Str. Sirenelor nr.5, sector 5, Bucureºti,
organizeazã, în data de 06 octombrie 2014,
orele 10:00 (proba scrisã), concurs pentru
ocuparea funcþiei publice de execuþie
vacante de consilier superior din cadrul
departamentului Financiar Contabil ºi
Resurse Umane. Condiþiile de participare ºi
condiþiile de desfãºurare a concursului,
bibliografia ºi alte date necesare
desfãºurãrii concursului sunt afiºate la
sediul instituþiei ºi publicate pe pagina de
internet a instituþiei (www.csippc.ro).
Dosarele de concurs se depun la sediul
CSIPPC, în termen de 20 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ. Informaþii
suplimentare la telefon 021/319.19.07.*
SUDORI calificati pentru strainatate, de la
1.000E, tel.0751.997.383**

COMPANIE multinationala selecteaza
consultanti, Bucuresti si Ilfov - domeniul
asigurari, 1.500lei, tel.0728.300.773**

CAUT specialist in energii regenerabile,
pentru asociere cu 25%, tel.0735.108.888**

MEDITATII

LOCURI DE MUNCA-CERERI
DOAMNA, 59 ani, doresc angajare sambata
si duminica, 50lei/zi, tel.0748.923.084**

PROFESOR cu deosebita experienta
meditez, matematica, fizica, orice nivel,
55lei/2ore, tel.0723.134.685**

ABSOLVENT ASE, specialist export, import, engleza/franceza, word/excel/outlook,
solicit angajare, 2.000lei, negociabil,
tel.0742.062.822**

MATEMATICA individual, orice nivel, plan
de lectii bine stabilit, 70lei/sedinta,
tel.0762.828.217**

PROPUNERI AFACERI
UNDERGRADUATE and Master in
English language! University American College of Skopje offers business and international relations programs accredited by the US organization ACBSP. MBA program w as
ranked among Top 5 in Eastern Europe. Check out www.uacs.edu.mk
and contact us for additional inform a t i o n a t u a c s . r o m a n i a @ yahoo.com. Call: 0737.724.127 and join
us for a quality education! Enrollment
is open!*
CAUT asociat pentru afacere ultraprofitabila
in domeniul aeronautic, capital minim
1.000E,
cota
negociabila,
tel.0732.764.007**

ENGLEZA, Germana, lectii individuale sau
in grupe mici pt. cursanti de orice varsta si
nivel, 30LEI/2ore, 0725.179.292.
ATESTATE profesionale pentru taxi, transport marfa si persoane incepand cu 200LEI,
0786.030.151.
CURS mediator pentru formarea si
certificarea profesiei de mediator,
250LEI/zi, 0744.781.377/ 0733.244.533.
CURSURI de limba franceza pt. nivel
incepator, mediu si avansat, si franceza
specializata, 30LEI, 0727.598.614.
ENGLEZA, franceza, gramatica,
conversatie, experienta pedagogica,
pregatire pt. examene Toefl & Cambridge,
50LEI/2ore, 0736.598.536.
LICENTIATA meditez limba si literatura
romana la domiciliul meu, 40LEI/2ore,
0727.101.627.

ANUNTURI DIVERSE
VANZARI
COLECTII DIVERSE
PORTRET in tus al pictorului Artachino,
pictat de Nicolae Vermont in 1896, 1.250E,
negociabil, tel.0730.444.300**
COLECTIE, 100 monede, aur/argint, emise
de BNR, intre anii 1995-2009, 25.000E sau
100E/buc, tel.0722.239.012**

DIVERSE
TABLOU, an 1933, 450E, negociabil,
tel.0720.025.824**
TABLOU, mobila lemn masiv, diverse,
50-250E, tel.0722.306.913**
PIANINA germana Hoof & Co, placa bronz,
mecanica englezeasca, 2 pedale, 1.700$,
tel.0768.678.707**
MONEDE numismatice, aur/argint, emisie
BNR intre anii 1995-2009, preturi incepend
cu 100E/buc, tel.0742.093.122**
MASINA de cusut Ileana 300lei, 6 scaune
tapitate, noi, 300lei, tel.021/685.65.83**

CUMPARARI
DIVERSE
TABLOURI, covoare, patefoane,
gramofoane, ceasuri, monede, diverse
obiecte
vechi,
100-1.500lei,
tel.0727.496.361**

CARTI/REVISTE
CARTI diverse domenii, reviste, 10-500lei,
tel.0727.496.361**

ELECTRONICE
LAPTOP, Samsung, Toshiba, HP, chiar si
defecte, 100-1.000lei, tel.0727.496.361**

DIVERSE
STIMAÞI Investitori ai fondurilor deschise
de investiþii: INTEGRO - FOND DESCHIS
DE INVESTITII si STABILO - FOND
DESCHIS DE INVESTITII Pioneer Asset
Management S.A.I. S.A. inscrisa in Registrul
A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, în calitate
de administrator al INTEGRO - Fond
Deschis de Investiþii inscris in Registrul
A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400003, Stabilo Fond Deschis de Investiþii inscris in A.S.F.
cu nr. CSC06FDIR/400007 informeaza
investitorii cu privire la consultarea
Rapoartelor semestriale aferente anului
2014. Rapoartele vor fi publicate în Buletinul A.S.F.
ºi pe site-ul www.pioneerinvestments.ro; de
asemenea, rapoartele pot fi procurate la
cerere, gratuit, de la sediul societãþii de
administrare din Blvd. Dacia, nr. 56, corp B,
etaj 1, sect. 2, Bucureºti, tel. 021/210.00.16
precum si de la distribuitorii autorizati:
UniCredit Tiriac Bank SA, Volksbank Romania S.A. si Banca Millenium S.A.*
ANUNT
PUBLIC
2
PRIMARIA
SECTORULUI 3, avand sediul in str.
Parfumului nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, titular
al planului / programului P.U.Z. STR.
GHETU ANGHEL - DRUMUL GURA
CALMATULUI - DRUMUL GURA RACULUI
- STR. VICTOR BRAUNER - DRUMUL
GURA FAGETULUI, SECTOR 3,
BUCURESTI, anunta publicul interest
asupra disponibilizarii proiectului de plan
mentionat si a finalizarii raportului de mediu.
Raportul de mediu poate fi consultat la
sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului
Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 (in
spateel benzinariei Lukoil), sector 6, de luni
pana vineri intre orele 9:00-12:00.
Comentarii si propuneri se primesc in scris la
sediul APMB, in termen de 45 zile de la data
publicarii anuntului. NOTA: ANUNT LA
DIPONIBILITATEA PROIECTULUI DE
PLAN/PROGRAM SI LA FINALIZAREA
RAPORTULUI DE MEDIU - art. 21 - alin. (1)
si art. 30 alin. (2).*
COMUNICAT DE PRESA Societatea
comerciala METEX S.A. cu sediul in
Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex
Mondial, et. 2, Cod Unic de Inregistrare RO
912767, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. 15/302/1991, prin
reprezentantul sau legal, Director General ec. IONITA PAULA, aduce la cunostinta
publicului investitor ca Raportul semestrial
aferent semestrului I 2014, intocmit in
conformitate cu reglementarile pietei de
capital: Legea nr. 297/2004 si Regulamentul
CNVM nr. 1/2006, este disponibil pentru
consultare la sediul societatii, precum si pe
website-ul acesteia - www.metexsa.ro.
Precizam ca, in conformitate cu prevederile
legale aplicabile, Raportul semestrial
aferent semestrului I 2014, a fost transmis
CNVM si Bursei de Valori S.A. Director General, Ec. IONITA PAULA.*
C.I.I. Ianuºi Mariana notificã falimentul I.F.
Nicolae Mihaela Iuliana. Termen
înregistrare creanþe 05.09.2014. Tabel
suplimentar: 19.09.2014; Tabel definitiv:
08.10.2014.*
COMAT CLUJ SA, cu sediul social în
Cluj-Napoca, Str.Traian Vuia nr.206, tel.
0264/416.663, fax 0264/416.657, CUI
RO201624, J12/131/1991, face cunoscut
investitorilor interesaþi faptul cã Rapoartele
anuale pentru exercitiiile financiare 2011,
2012 ºi 2013, întocmite în conformitate cu
Regulamentul 1/2006, au fost transmise la
ASF (CNVM) ºi la BVB Piaþa Rasdaq ºi se
pot consulta ºi procura de la sediul societãþii,
în zilele lucrãtoare, între orele 12:00-15:00.*
IN conformitate cu prevederile Legii
nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM
nr.1/2006, S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti,
cu sediul social in Onesti, strada Industriilor,
nr.3, cod fiscal RO960322, inregistrata la

Registrul Comertului cu nr.J04/493/1991,
informeaza publicul ca raportul semestrial
pentru semestrul I 2014 este pus la
dispozitia publicului incepand cu data de
29.08.2014 la sediul societatii intre orele
08-16,
precum
si
pe
site-ul
www.chimcomplex.ro. Director General, Director Economic, ing. Dumitru Coman ec.
Anisoara Alexa.*
SUBSCRISA CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENÞÃ IAGAMOª ARITIA,
identificatã cu CIF 25497216, având sediul
social: Str. Dragos Voda, nr. 38, ap. 4, sector
2, BUCUREªTI, tel/fax 021/212.17.34,
e-mail aritia.iagamos@gmail.com,
reprezentatã prin practician în însolvenþã
Iagamoº Aritia, desemnatã prin hotãrârea
din data de 25.08.2014, pronunþatã în
dosarul 21697/3/2014, aflat pe rolul
Tribunalului Bucureºti, Secþia a VII-a Civilã,
Complet C3, în calitate de ADMINISTRATOR JUDICIAR al debitoarei SC
ROMCONS PREST SRL, identificatã cu
CUI 15841230, nr. înreg. la Reg.Com.:
J40/14197/2003; având sediul social în
Bucureºti Sectorul 1, Str. Grigore Mora, Nr.
39, mansardã, camera 43, privind procedura
insolvenþei, în temeiul art. 32 alin. 1 din
Legea 85/2006, NOTIFICÃ intrarea
debitorului în procedura insolventei, având
în vedere cã a fost admisã cererea formulatã
de cãtre debitoarea S.C. ROMCONS
PREST S.R.L. Prin sentinþã au fost stabilite
urmãtoarele termene: Termen limitã de
depunere, de cãtre creditori, a opoziþiilor la
sentinþa de deschidere a procedurii - 10 zile
de la notificare. Termenul limitã pentru
înregistrarea cererilor de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului 06.10.2014. 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 judiciar, în valoare de 200 de lei.
Termenul de întocmire, afiºare ºi
comunicare a tabelului preliminar al
creanþelor - 13.10.2014. Data primei ºedinþe
a adunãrii generale a creditorilor 15.10.2014, ora 11:00. Locul desfãºurãrii
primei ºedinþe a adunãrii generale a
creditorilor, este la sediul ales al
lichidatorului judicar din Bucureºti, str. Poet
Grigore Alexandrescu, nr. 83, sector 1, cod
postal 010624. Termenul de întocmire,
afiºare ºi comunicare a tabelului definitiv al
creanþelor - 27.10.2014. Termenul pentru
continuarea procedurii - 16.12.2014.*
LICHIDATOR judiciar CII Tutoveanu Iuliana
notificã intrarea în procedura simplificatã a
falimentului debitoarei S.C. FEEL FREEDOM S.R.L. dispusã de Tribunalul Timiº prin
încheierea nr. 1763/03.07.2014 în dosarul
nr. 4416/30/2014. Termene limitã stabilite:
depunerea declaraþiei de creanþe 01.09.2014; tabel preliminar - 09.09.2014;
termen afiºarea tabloului definitiv consolidat
- 24.09.2014.*
ADM INISTRATOR judiciar notificã
deschiderea procedurii insolvenþei dispusã
în dosarul nr.3949/118/2014 de Tribunalul
Constanþa împotriva debitorului SC
RESOLV FINANCIAL MD SRL, CUI
2850714. S-au fixat urmãtoarele termene:
29.09.2014 termen afiºare tabel preliminar
creanþe; 03.10.2014, ora 12:00 ºedinþa
adunãrii creditorilor la sediul ales CII IACOB
LORENA, str.Stefan cel Mare nr. 35-37
(incinta Casa Modei), loc.Constanþa. Tel.
contact:0341/414.970, 0721.241.800.*
ANUNT public privind decizia etapei de
incadrare S.C. FLAGAS S.R.L. SC FLAGAS
SRL, titular al proiectului STATIE MIXTA DE
DISTRIBUTIE CARBURANTI CU UN CONTAINER PENTRU BENZINA SI
MOTORINA,
CABINA
STATIE,
INSTALATIE DE DISTRIBUTIE GPK TIP
SKID LA AUTOVEHICULE, BRANSAMENT
UTILITATI, IMPREJMUIRI, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului si de
evaluare adecvata, pentru proiectul STATIE
MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI
CU UN CONTAINER PENTRU BENZINA SI
MOTORINA,
CABINA
STATIE,
INSTALATIE DE DISTRIBUTIE GPK TIP
SKID LA AUTOVEHICULE, BRANSAMENT
UTILITATI, IMPREJMUIRI, propus a fi
amplasat in SAT MOARA VLASIEI, COM.
MOARA VLASIEI, TARLA 46, PARCELE
1957, 1958, 1959, 1960. NU SE SUPUNE
EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Ilfov din Bucuresti, Str. Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre
orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea
adresa de internet www.apmilfov.ro in
termen de 5 zile de la data publicarii
prezentului anunt, pana la data de
05.08.2014.*
SC Activ Autofix SRL, propietar al terenului
situat în judeþ Ilfov, oraº Pantelimon, T55,
parcela 524/21/22/23/24, nr. cadastral
110716, în suprafaþã de 1701mp, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a avizului favorabil pentru
documentaþia PUZ, construire halã service
auto, împrejmuire ºi utilitãþi. Documentaþia a
fost depusã pentru consultare la Consiliul
judeþean Ilfov, la data de 25.08.2014.
Observþtii/comentarii se primesc în scris la
Direcþia de Urbanism din cadrul Consiliului
Judeþean Ilfov, strada Gheorghe Manu nr.18

(tel. 0212/125.693), în termen de 15 zile de
la publicarea prezentului anunþ.*
SC Celule Electrice SA Bailesti, cu sediul in
Bailesti, str. Calea Craiovei, nr.39,jud.
Dolj,inregistrata la Registrul Comertului sub
nr.J16/250/1991, avand CUI RO2333273,
informeaza actionarii societatii si potentialii
investitori ca, in baza art.227(1) din Legea
nr.297/2004, s-a transmis la ASF si la Bursa
de Valori Bucuresti, Raportul pentru
semestrul I 2014,intocmit conform
Regulamentului nr.1/2006, continand :
-Raportul trimestrial aferent semestrul I
2014 ; -Situatia activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii la data de 30.06.2014
-Contul de profit si pierdere la data de
30.06.2014
;
-Anuntul
privind
disponibilitatea Raportului trimestrial ;
-Declaratia persoanelor responsabile.
Incepand cu data de 28.08.2014
,persoanele interesate pot consulta gratuit
acest raport la sediul societatii - Biroul
Actionariat - la telefon 0251/311.142, fax
0251/311.150 sau pe pagina de web a
societatii, la adresa : www.celuleelectrice.ro
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE Paun Catalin Constantin.*
NOTA de informare catre investitorii
Fondului Deschis de Investitii PISCATOR
EQUITY PLUS Fondului Deschis de
Investitii AUDAS PISCATOR Fondului
Deschis de Investitii MONOLITH Fondului
Inchis de Investitii HERMES Fondului Inchis
de Investitii HERALD Fondului Inchis de
Investitii MATADOR Fondului Inchis de
Investitii DCP INVESTITII SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in
Registrul A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030,
în calitate de administrator al Fondurilor
Deschise de Investitii PISCATOR EQUITY
PLUS, AUDAS PISCATOR, MONOLITH si a
fondurilor inchise de investitii HERMES,
HERALD, MATADOR si DCP INVESTITII,
informeaza investitorii cu privire la
publicarea rapoartelor semestriale aferente
anului 2014 în Buletinul A.S.F. ºi pe site-ul
www.atlas-am.ro. Rapoartele pot fi
procurate si la cerere, gratuit, de la sediul
societãþii de administrare din Bucuresti, sector 1, Bulevardul Agronomiei nr. 8 - 16, Vila
nr.N3.1 Corp A, etajul 1, apartamentul nr. 5.*
COM UNICAT DE PRESA AVICOLA
BUCURESTI SA informeaza actionarii si
investitorii interesati ca “Raportul aferent
semestrului I 2014” intocmit in conformitate
cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 este
disponibil la punctul de lucru al societatii din
Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu
si pe site-ul www.avicolabucuresti.ro
incepand cu data de 01.09.2014. DIRECTOR GENERAL, Ing. Zarug Terez.*
COMUNICAT DE PRESÃ Conducerea S.C.
“SAMUS MEX ” S.A. (societate în
reorganizare judiciarã, cu sediul social în
loc.Dej, str.Bistriþei,nr.63,jud.Cluj) aduce la
cunoºtinþa acþionarilor sãi cã pot consulta
Raportul Semestrial 2014 (întocmit în
conformitate cu Ordinul nr.23/2006 pentru
aprobarea Regulamentului nr.1/2006) la
sediul societãþii, în zilele de luni-vineri, între
orele 09:00-15:00 sau pe site-ul BVB
(www.bvb.ro) - pagina SAMUS MEX (simbol
SAMU).*
ALFA & Quantum Consulting SPRL notificã:
Deschiderea procedurii falimentului
împotriva A&T Group SRL, sediul Timiºoara,
str. Constantin Stere, nr. 14, camera 1, bl.
90, et. p, ap. 2, jud. Timiº, CIF 17428592,
J35/1123/2003, prin pronuntarea încheierii
nr. 1941/22.07.2014 a Tribunalului Timiº, în
dosarul 4638/30/2014. Termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului:
05.09.2014. Termenul limitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea
ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor: 15.09.2014.Termenul pentru
întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor: 10.10.2014.Prima Adunare a
creditorilor va avea loc la: Timiºoara, str.
Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiº, data
22.09.2014, orele 12:00, având ca ordine de
zi: prezentarea situaþiei debitorului;
desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea/înlocuirea lichidatorului
judiciar; stabilirea remuneraþiei lichidatorului
judiciar.*
ALFA & Quantum Consulting SPRL notificã:
Deschiderea procedurii insolvenþei
împotriva Net 3 Rgy SRL, sediul Chizãtãu,
nr. 143, cam. 2, jud. Timiº, CIF 235173384,
J35/1053/2008, prin pronuntarea sentinþei
comerciale nr. 1970/07.08.2014 a
Tribunalului Timiº, în dosarul 1986/30/2014.
Termenul limitã pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanþelor asupra averii
debitorului: 22.09.2014. Termenul limitã
pentru verificarea creanþelor, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului preliminar
al creanþelor: 13.10.2014.Termenul pentru
întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor: 04.08.2014. Prima Adunare a
creditorilor va avea loc la: Timiºoara, str.
Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiº, data
27.10.2014, ora 12:00, având ca ordine de
zi: prezentarea situaþiei debitorului;
desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea/înlocuirea administratorului
judiciar;
stabilirea
remuneraþiei
administratorului judiciar.*
AGENTIA DE INSOLVENTA SPRL, cu
sediul in str. B. P. Hasdeu, nr. 12, sector 5,
Bucuresti, lichidator judiciar al debitorului
falit S.C. FOTBAL CLUB U. CRAIOVA S.A.,
CUI 14725165, J16/565/2002, cu sediul in
Craiova, str. Sf. Dumitru, nr. 1, parter, jud.
Dolj, dosarul nr. 12049/63/2007, Tribunalul
Brasov, organizeaza: Selectie de oferte in
vederea desemnarii unei persoane de
specialitate pentru evaluarea bunurilor mobile - autovehicule ce apartin debitoarei, cu
termen limita de depunere a ofertelor in data

de 04.09.2014, ora 13:00. Persoanele
interesate vor depune Oferta personal/fax/e-mail la sediul lichidatorului
judiciar, cu achizitionarea in prealabil a
Dosarului de prezentare. Relatii
suplimentare la tel: 021/319.45.56 sau
www.agentiadeinsolventa.ro.*

A.G.A.
ÎN temeiul art.113, 117,118, 119 (1) din
Legea 31/1990 ºi art.19 raportat la art.20 din
Actul Constitutiv al societãþii, Societatea
MID CONSULTING SRL, în calitate de administrator unic al Societãþii EURO MARKET SERVICES SA, cu sediul în Bucureºti,
str.Ciobãnaºului nr.22, sector 2, înregistratã
la ORCTB sub nr. J40/253/1991, având CUI
RO340371, având în vedere solicitarea
acþionarului societãþii dl. PÎRVU FLOREA,
înregistratã
la
societate
cu
nr.1213/07.08.2014, convoacã pe toþi
acþionarii societãþii deþinãtori de acþiuni la
purtãtor ºi/sau acþiuni nominative, aceºtia
din urmã înregistraþi în Registrul Acþionarilor
valabil la data de referinþã 26.09.2014, sã
participe la Adunarea Generalã
Extraordinarã ce va avea loc la sediul
societãþii la data de 30.09.2014 ora 16:00,
cu urmãtoarea ordine de zi: 1.Analiza
fondului de salarii pentru perioada
01.01-30.06.2014 (cumulat) si compararea
acestuia cu cel aferent aceleiaºi perioade
din anul 2013. 2.Analiza costurilor cu privire
la externalizarea serviciilor de pazã pentru
perioada 01.01-30.06.2014 (cumulate)
precum ºi analiza financiarã a costurilor la
data de 30.06.2014 (primele 6 luni ale anului
2014) ºi compararea acestora cu cele
aferente aceleiaºi perioade din anul 2013.
3.Analiza unei situatii comparative privind
veniturile generate de punctul de lucru din
Complexul Comercial Aleea Castanilor
pentru perioadele 01.01-30.06.2013 si
01.01-30.06.2014 precum si analizarea
contractelor din punct de vedere comercial
(numar contracte, perioada, termene,
valoare, etc).4. Analiza tuturor contractelor
incheiate de societate in ultimele 12 luni,
care au fost semnate pentru o perioada
contractuala mai mare de 24 luni. 5.Analiza
privind activitatea juridica (interna si
externalizata) pentru perioadele 01
ianuarie-30 iunie 2013 si 01 ianuarie-30
iunie 2014, nominalizarea tuturor
consultantilor juridici, enumerarea
contractelor semnate cu acestia si a tuturor
costurile ocazionate cu activitatea juridica a
societãþii în perioadele mentionate anterior.
6. O situaþie a acþionariatului societaþii la
data de 10 iulie 2013. 7.Analiza stadiului
procedurii de divizare si masurile necesare
pentru finalizarea acesteia. 8.Acordarea
imputernicirilor necesare pentru efectuarea
formalitãtilor subsecvente Hotãrârii Adunãrii
Generale Extraordinare.Acþionarii deþinãtori
de acþiuni nominative au dreptul sã participe
la adunarea generalã prin simpla prezentare
a identitãþii, dupã verificarea calitãþii de
acþionar ºi a numãrului de acþiuni deþinute,
conform Registrului Acþionarilor þinut în
formã electronicã, valabil la data
adunãrii.Acþionarii deþinãtori de acþiuni la
purtãtor au drept sã participe la adunarea
generalã numai dacã îºi vor depune
acþiunile la sediul societãþii, în condiþiile
art.123 alin.1 din Legea 31/1990, respectiv
cu cel puþin 5 zile înainte de data stabilitã
pentru adunarea generalã, acest fapt
consemnându-se într-un proces verbal de
predare primire. Pentru acþionarii care
doresc sã fie reprezentaþi în adunarea
generalã, societatea solicitã prezentarea de
procuri speciale de reprezentare întocmite
potrivit legii ºi actului constitutiv al
societãþii.Accesul în salã ºi prezenþa la
adunarea generalã se va face astfel: pentru
acþionari pe baza actului de identitate,
pentru reprezentanþi, numai cu prezentarea
procurii de reprezentare în original ºi a
actului de identitate, iar pentru moºtenitorii
acþionarilor decedaþi, pe baza actelor legale
doveditoare ale succesiunii. Dacã adunarea
generalã convocatã pentru data de
30.09.2014 nu se va putea þine din motive de
cvorum, aceasta se va þine în data de
02.10.2014, în acelaºi loc, la aceeaºi ora ºi
cu aceeaºi ordine de zi. Administrator unic,
Societatea MID CONSULTING S.R.L. Prin
reprezentant permanent, Drulã Mihai.*
ÎN temeiul art.111, 117,118, 119 (1) din
Legea 31/1990 ºi art.19 raportat la art.20
din Actul Constitutiv al societãþii, Societatea
MID CONSULTING SRL, în calitate de administrator unic al Societãþii EURO MARKET SERVICES SA, cu sediul în Bucureºti,
s t r . Ci o b ã n a º u l u i n r . 2 2 , s e c t o r 2 ,
î n r e g i s t r a t ã l a O RCTB s u b n r .
J40/253/1991, având CUI RO340371,
având în vedere solicitarea acþionarului
societãþii dl. PÎRVU FLOREA, înregistratã
la societate cu nr.1213/07.08.2014,
convoacã pe toþi acþionarii societãþii
deþinãtori de acþiuni la purtãtor ºi/sau
acþiuni nominative, aceºtia din urmã
înregistraþi în Registrul Acþionarilor valabil
la data de referinþã 26.09.2014, sã participe
la Adunarea Generalã Ordinarã ce va avea
loc la sediul societãþii la data de 30.09.2014
ora 15:00, cu urmãtoarea ordine de zi:
I.Adunarea
Generalã
Ordinarã.
1 . Di s c u t a r e a º i a n a l i z a s i t u a þ i e i
economica-financiare a societãþii pentru
perioada 01.01- 30.06.2014 comparativ cu
perioada 01.01- 30.06.2013; 2.Acordarea
împuternicirilor necesare pentru efectuarea
formalitãtilor subsecvente Hotãrârii
Adunãrii Generale Ordinare. Acþionarii
deþinãtori de acþiuni nominative au dreptul
sã participe la adunarea generalã prin
simpla prezentare a identitãþii, dupã
verificarea calitãþii de acþionar ºi a
numãrului de acþiuni deþinute, conform

Registrului Acþionarilor þinut în formã
electronicã, valabil la data adunãrii.
Acþionarii deþinãtori de acþiuni la purtãtor au
drept sã participe la adunarea generalã
numai dacã îºi vor depune acþiunile la
sediul societãþii, în condiþiile art.123 alin. 1
din Legea 31/1990, respectiv cu cel puþin 5
zile înainte de data stabilitã pentru
adunarea generalã, acest fapt
consemnându-se într-un proces verbal de
p r e d a r e p r i mi r e . Do c u me n t e l e º i
materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi, se pot
consulta ºi procura la sediul societãþii între
orele 08-12. Pentru acþionarii care doresc
sã fie reprezentaþi în adunarea generalã,
societatea solicitã prezentarea de procuri
speciale de reprezentare întocmite potrivit
legii ºi actului constitutiv al societãþii.
Accesul în salã ºi prezenþa la adunarea
generalã se va face astfel: pentru acþionari
pe baza actului de identitate, pentru
reprezentanþi, numai cu prezentarea
procurii de reprezentare în original ºi a
actului de identitate, iar pentru moºtenitorii
acþionarilor decedaþi, pe baza actelor legale
d o ve d i t o a r e a l e s u c c e s i u n i i . Da c ã
adunarea generalã convocatã pentru data
de 30.09.2014 nu se va putea þine din motive de cvorum, aceasta se va þine în data
de 01.10.2014, în acelaºi loc, la aceeaºi ora
ºi cu aceeaºi ordine de zi. Administrator
unic, Societatea MID CONSULTING S.R.L.
Prin reprezentant permanent, Drulã Mihai.*
ÎN temeiul art.113, 117, 118 , 119 (1) din
Legea 31/1990 ºi art. 6 din Actul Constitutiv
al societãþii, dl.Nica Petre, Administrator
unic al societãþii MCC HOLDING INVEST
SA, cu sediul în Bucureºti, sector 2, B-dul
Chiºinãu nr.1, înregistratã la ORC-TB sub
nr.J40/20985/1994,
având
CUI
RO6436247, având în vedere solicitarea
acþionarului societãþii dl. PÎRVU FLOREA,
înregistratã
la
societate
cu
nr.1002/11.08.2014, convoacã pe toþi
acþionarii societãþii deþinãtori de acþiuni la
purtãtor ºi/ sau acþiuni nominative, aceºtia
din urmã înregistraþi în Registrul Acþionarilor
valabil la data de referinþã 26.09.2014 sã
participe la Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor, ce va avea loc
la data de 02.10.2014, ora 15:00, la sediul
societãþii, cu urmãtoarea ordine de zi: 1.
Analiza fondului de salarii pentru perioada
01.01-30.06.2014 (cumulat) si compararea
acestuia cu cel aferent aceleiasi perioade
din anul 2013 precum si impactul
diferentelor de costuri asupra cifrei de
afaceri a societatii. 2. Analiza unei situatii
comparative privind veniturile si cheltuielile
generate de fabrica de paine pentru
perioadele
01.01-30.06.2013
si
01.01-30.06.2014. 3.Analiza tuturor
contractelor incheiate de societate in
ultimele 12 luni, care au fost semnate pentru
o perioada mai mare de 24 luni. 4. Analiza
privind activitatea juridica (interna si
externalizata) pentru perioadele 01
ianuarie-30 iunie 2013 si 01 ianuarie-30
iunie 2014, nominalizarea tuturor
consultantilor juridici, enumerarea
contractelor semnate cu acestia si a tuturor
costurile ocazionate cu activitatea juridica a
societatii in perioadele mentionate anterior.
5. O analiza a situaþiei spatiilor comerciale
ocupate si a spatiilor libere din Complexul
Comercial “Piata Delfinului”, la data de
01.06.2014. 6.Analiza posibilitatilor de
reducere a cheltuielilor (salarii, alte costuri).
7.Analiza propunerii de marire/micsorare a
indemnizatiei Administratorului, in functie de
rezultatele economice-financiare ale
societatii din ultimele 6 luni. 8.Acordarea
împuternicirilor necesare pentru efectuarea
formalitãþilor subsecvente Hotãrârii Adunãrii
Generale Extraordinare. Acþionarii deþinãtori
de acþiuni nominative au dreptul sã participe
la adunarea generalã prin simpla prezentare
a identitãþii, dupã verificarea calitãþii de
acþionar ºi a numãrului de acþiuni deþinute,
conform Registrului Acþionarilor þinut în
formã electronicã, valabil la data
adunãrii.Acþionarii deþinãtori de acþiuni la
purtãtor au drept sã participe la adunarea
generalã numai dacã îºi vor depune
acþiunile la sediul societãþii, în condiþiile
art.123 alin.1 din Legea 31/1990, respectiv
cu cel puþin 5 zile înainte de data stabilitã
pentru adunarea generalã, acest fapt
consemnându-se într-un proces verbal de
predare primire, intervalul orar în care se pot
depune fiind 08-12.Pentru acþionarii care
doresc sã fie reprezentaþi în adunarea
generalã, Administratorul unic solicitã
prezentarea de procuri speciale de
reprezentare întocmite potrivit legii ºi actului
constitutiv al societãþii. Formularele de
procuri speciale se pot obþine de la adresa
de mai sus a societãþii.Accesul în salã ºi
prezenþa la adunarea generalã se va face
astfel: pentru acþionari pe baza actului de
identitate, pentru reprezentanþi, numai cu
prezentarea procurii de reprezentare în original ºi a actului de identitate, iar pentru
moºtenitorii acþionarilor decedaþi, pe baza
actelor legale doveditoare ale succesiunii.
Dacã adunarea generalã convocata pentru
data de 02.10.2014 nu se va putea þine din
motive de cvorum, aceasta se va þine în data
de 06.10.2014, în acelaºi loc, la aceeaºi orã
ºi cu aceeaºi ordine de zi. Administrator
unic, NICA PETRE.*
ÎN temeiul art.111, 117, 118, 119 (1) din
Legea 31/1990 ºi art.6 din Actul Constitutiv
al societãþii, dl.Nica Petre, Administrator
unic al societãþii MCC HOLDING INVEST
SA, cu sediul în Bucureºti, sector 2, B-dul
Chiºinãu nr.1, înregistratã la ORC-TB sub
nr.J40/20985/1994,
având
CUI
RO6436247, având în vedere solicitarea
acþionarului societãþii dl.PÎRVU FLOREA,
înregistratã la societate cu nr.1002/
11.08.2014, convoacã pe toþi acþionarii

societãþii deþinãtori de acþiuni la purtãtor
ºi/sau acþiuni nominative, aceºtia din urmã
înregistraþi în Registrul Acþionarilor valabil la
data de referinþã 26.09.2014 sã participe la
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor,
ce va avea loc la data de 02.10.2014, ora
14:00, la sediul societãþii, cu urmãtoarea
ordine de zi:1. Discutarea ºi analiza situaþiei
economico-financiare a societãþii pentru
perioada 01.01-30.06.2014 comparativ cu
perioada 01.01-30.06.2013; 2. Acordarea
împuternicirilor necesare pentru efectuarea
formalitãþilor subsecvente Hotãrârii Adunãrii
Generale Ordinare.Acþionarii deþinãtori de
acþiuni nominative au dreptul sã participe la
adunarea generalã prin simpla prezentare a
identitãþii, dupã verificarea calitãþii de
acþionar ºi a numãrului de acþiuni deþinute,
conform Registrului Acþionarilor þinut în
formã electronicã, valabil la data adunãrii.
Acþionarii deþinãtori de acþiuni la purtãtor au
drept sã participe la adunarea generalã
numai dacã îºi vor depune acþiunile la sediul
societãþii, în condiþiile art.123 alin.1 din
Legea 31/1990, respectiv cu cel puþin 5 zile
înainte de data stabilitã pentru adunarea
generalã, acest fapt consemnându-se
într-un proces verbal de predare primire,
intervalul orar în care se pot depune fiind
08-12. Pentru acþionarii care doresc sã fie
reprezentaþi în adunarea generalã,
Administratorul unic solicitã prezentarea de
procuri speciale de reprezentare întocmite
potrivit legii ºi actului constitutiv al societãþii.
Formularele de procuri speciale se pot
obþine de la adresa de mai sus a
societãþii.Accesul în salã ºi prezenþa la
adunarea generalã se va face astfel: pentru
acþionari pe baza actului de identitate,
pentru reprezentanþi, numai cu prezentarea
procurii de reprezentare în original ºi a
actului de identitate, iar pentru moºtenitorii
acþionarilor decedaþi, pe baza actelor legale
doveditoare ale succesiunii. Dacã adunarea
generalã convocata pentru data de
02.10.2014 nu se va putea þine din motive de
cvorum, aceasta se va þine în data de
03.10.2014, în acelaºi loc, la aceeaºi orã ºi
cu aceeaºi ordine de zi. Administrator unic,
NICA PETRE.*
CONVOCARE Consiliul de administratie al
SC Bucharest Equity Research Group SA,
cu sediul in Bucuresti, B-dul Pierre de
Coubertin nr. 3-5, Office Center, etaj 1,
tronson 2, sector 2, numar de inmatriculare
in Registrul Comertului J40/9093/1997, cod
unic de inregistrare 9940876, convoacã
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor la
data de 29.09.2014, ora 9:00, la adresa:
Bucureºti, str. Acþiunii nr. 26, sector 4,
pentru toþi acþionarii înregistraþi în registrul
acþionarilor la sfârºitul zilei de 22.09.2014,
cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Stabilirea
indemnizatiilor acordate administratorilor
societatii. În cazul în care cvorumul necesar
nu se va întruni la data menþionatã,
adunarea generalã ordinarã se va þine la
data de 30.09.2014, la aceeaºi ora ºi în
acelaºi loc, cu aceeaºi ordine de zi.
Documentele ºi materialele informative
referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi a adunãrii pot fi obþinute de la sediul
societãþii. Acþionarii pot participa la adunari
personal sau prin reprezentanþi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziþiilor legale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Maria Elena Angheluta.*

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data de 09.09.2014, ora
10:00, la sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, urmatã de strigarea liberã a
preþului, prin care REGIA AUTONOMÃ DE
TRANSPORT BUCUREªTI (RATB), în
conformitate cu prevederile Legii
nr.357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi ale
Regulamentului BRM, doreºte sã ofere in
vederea vanzarii “Acumulatori cu plumb”.
Ofertele, documentele care însoþesc
ofertele, se vor depune la sediul BRM, pânã
la data de 09.09.2014, ora 09:00. Garanþia
de participare la procedurã este in valoare
totala de 1.800 lei. Documentaþia aferentã
procedurii se poate ridica de la sediul BRM
contra sumei de 200 lei, plus TVA. Tariful de
acces la procedurã este de 200 lei, plus
TVA. Informaþii privind desfãºurarea
procedurii la telefon: 021/317.45.60; fax:
021/317.28.78.*

LICITATII
AA TOTAL INSOLVENCY SPRL,
identificata cu CIF 25931349, nr. de ordine
în tabloul practicienilor în insolvenþã: 0399,
având sediul social: str. Poet Grigore
Alexandrescu nr.83, sector 1, Bucureºti,
tel/fax 021/212.17.34, 021/212.17.36,
e-mail lichidare.dizolvare@ yahoo.com,
reprezentata legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan, în calitate
de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei
SC TPP GRUP SRL, identificatã cu CUI
15008916, nr. înreg. La Reg.Com.:
J40/11475/2002, având sediul social
BUCURESTI, STR. BRANDUSELOR, NR.
6, BL. V70, SC. 1, ET. P, AP. 2, SECTOR 3,
prin sentinta comerciala nr. 2565 din
04.04.2011 , pronunþatã in dosarul
31753/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII a, Completul 1, vinde
prin licitaþie publicã bunuri mobile, conform
caietului de sarcini. Doritorii pot achizitiona
caietul de sarcini de la sediul lichidatorului.
Pretul de pornire al licitatie este de 30% din
valoarea de vanzare. Licitaþiile vor avea loc la
datele de 15.09.2014, 22.09.2014,
29.09.2014 la Biroul lichidatorului judiciar,
situat în Bucureºti, str.Grigore Alexandrescu,
nr.83, sector 1, la ora 12:00. Informaþii
suplimentare la telefonul: 021/212.17.36.*
(continuare în pagina 9)

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

