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VANZARI

GARSONIERE

Drumul Taberei, complex Favorit, MedLife,
bloc monolit de garsoniere cu 2 lifturi, etaj
intermediar,curata,libera pretabila ca
investitie pentru inchiriere, pozitie buna,
apropiere metrou. 079 945 5788 42 500 €

Proprietar Militari Residence -29070E la
cash-31mpc finalizat, Blocul este NOUcu lift.
Etaj 7/8consultanta financiara in vederea
obtinerii creditelor imobiliare si Prima Casa
Suprafata 31 mpc. posibilitate credit.
PROPRIETAR Comision 0% 0731 166 448
Pret 29070 Euro Garsoniera noua in
ansamblul rezidential Regnum Residence &
SPA! Garsoniera este decomandata,
spatioasa, ideala pentru orice familie si vine
finisata la cheie. Garsoniera are o suprafata
utila totala de 37.80 mp. 0723 726 686 45
900 €

Garsoniera, suprafata utila cu balcon inclus
39.1 mpu se preda finisata cu gresie, faianta
si parchet la alegere 10 variante fiecare,
centrala proprie de apartament cu incalzire
prin calorifere, Adresa Strada Nasaud
,nr.77 ,sector 5 ,Bucuresti 0769.450.000 56
695 €

CASE-VILE BUCURESTI

CALARASILOR, 220mp, ultracentral,
S+P+E, 150.000 E , tel.0722.923.374**

BANU MANTA, vila S+P+2+M, 13 camere,
600mp, 470.000 E , tel.0762.282.472**

CASE-VILE PROVINCIE

OTOPENI City Gardens, vile 5 camere, P+2
etaje, 190mp, teren 330mp, 90.000 E ,
tel.0749.800.400**

TERENURI BUCURESTI

CALARASILOR, 500mp cu 2 case pe el,
ultracentral, 350.000 E , tel.0724.838.500**

BURSA AUTO

VANZARI

AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0 tdi,
euro5, 8.500 E, negociabi l ,
tel.0740.588.805**

Vand Mercedes E200 diesel, 07.12.2018,
28700 km, cutie automata 30 800 € 074 014
7777

VW JETTA 2012,BENZINA, NAVI MARE,ff
multe dotari,distrib sch recent 5 750 €075
583 7575

Vând Volvo xc 90,al doilea proprietar ,
maºina este întreþinutã are ºapte locuri se
circula in fiecare zi cu ea ,preþul fiind uºor
negociabil , ofer cert i f icat f iscal pt
transcrierea autoturismului 4 999 € (0741)
661 925

Toyota aygo cu carte service 6000km 7 300
€ 07567 26508

Vand astra g an 2004 motor 1.7 cdti
climatronic geamuri electrice masina merge
foarte bine1 100 €0751 419 987

Volkswagen Golf 5 inmatriculat 1.9TDI
105cp 2008 E4 dotat ,intretinut? 2 699 €,
0725199997

Vw Passat B 6,an 2008, 2.0 tdi 140cp
BMP,Zoll 03.07.21 3 900 € 0767 659 500

Bmw E90/Navigatie/Trapa-Electrica/Benzi
na+Gpl//Piele/Import -Germania/ 5 290
€(0728) 992 373

Volvo C30 2008 1.6D Impecabil !!!
Proprietar ! 2 999 €073 097 6499

Peugeot 308 Hatchback Motor 1.6 Benzinã
120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750 €074 528
1388

Vand Bmw F31 seria 3/euro 5 8 100 €075
553 5558

Nissan Qashqai Tekna//Automat//Euro 5//
4X4//2,0 DCI,//Panoramic 7 950 €075 245
3938

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

SERVICII PARTICULARI

CALARASILOR, inchiriez S+P+E, 220mp,
ultracentral, 1500 E/luna , tel.0722.
923.374**

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

SOCIETATEA UEROM FURNITURE CO.
SRL angajeazã muncitor cu calificarea
calculator preþ cost. Informaþii la telefon:
0728.285.807. *

ANGAJÃM TÂMPLARI ªI MONTATORI
TÂMPLÃRIEPVCªIALUMINIU. INFORMAÞII
LA TELEFON: 0732.11.55.76. *

FUNDATIA International Justice Mission,
Bucharest, cu sediul in Bucuresti, str.
Hatmanul Arbore, nr.15-19, etaj 7
apartament 701, sector 1, avand cod fiscal
nr. 30421257, angajeaza asistent manager.
Cerinte: studii superioare, cunostinte de
limba engleza. Trimite CV pe mail: skohl@
ijm.org *

STAÞIUNEA de Cercetare-Dezvoltare
Agricolã Lovrin, cu sediul în Lovrin, str.
Principalã nr.200, jud.Timiº, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-1 post mecanic
agricol, poz.94, Compartiment suport
ethnic-post vacant, contractual,pe perioadã
determinatã. Condiþ i i specif ice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
calificare de mecanic agricol;-vechimea în
muncã-fãrã vechime;-nivelul studiilor-
generalã;-vechimea în muncã-fãrã vechime.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-31.08.2021, ora
09.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviu-
31.08.2021, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
inst i tuþ iei. Date contact:-Mãrginean
Cornelia, tel.0256/381401. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit Degeþica,
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Târnavelor, nr.4,
jud.Cluj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului:-Administrator de patrimoniu S 0,5
N-studii superioare post vacant, contractual,
pe perioadã nedeter- minatã. Denumirea
postului:- Îngrijitoare 0,5 N-studii medii post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Notã:-Ambele posturi vor fi ocupate de
o singurã persoanã Condiþii specifice de
participare la concurs pentru Administrator de
patrimoniu S 0,5 N-nivelul studiilor:—studii
superioare cu diplomã de licenþã-economice
sau tehnice, cunoºtinþe operare P.C.,
cunoºtinþe de utilizare a platformei electronice
SICAP.- vechime în specialitate studiilor
necesare ocupãrii postului:-1 an. Condiþii
specifice de participare la concurs pentru
Îngrijitoare 0,5 N-nivelul studiilor:-studii
medii;-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupãrii postului:-1 an. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã- 31.08.2021, ora 10.00,la Structura I a
instituþiei din Str.Venus, nr.20-22.-proba
practicã-31.08.2021, ora 12.00,la Structura I a
instituþiei din Str.Venus, nr.20-22.-proba
interviu-31.08.2021, ora 13.00,la Structura I a
instituþiei din str.Venus, nr.20-22. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la Structura I a instituþiei, str.Venus
nr.20-22,respectiv 09.08.2021- 20.08.2021,în
intervalul orar 9:00-12:00. Date contact
:-tel.0364-885810; 07432 10752 *

UNITATEA Administrativ Teritorialã Comuna
Leºu,cu sediul în com.Leºu, sat Leºu, nr.133/A,
jud.Bistriþa-Nãsãud, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.269/2016. Denumirea postului-ºofer,
treapta I-post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice:-nivelul
studiilor-generale, profesionale sau medii;-
vechime în specialitatea necesarã ocupãrii
postului- minim 1 an;-sã deþinã permis categoria
B,C ºi C+E;-sã deþinã atestat pentru transport
rutierdemarfã,în termendevalabilitate;-sãdeþinã
aviz psihologic ºi fiºã medicalã pentru transport
marfã,în termen de valabilitate. Data,ora ºi locul
dedesfãºurareaconcursu- lui:-selecþiadosarelor
de înscriere- 23.08.2021, ora 12.00;-proba
scrisã- 31.08.2021, ora 12.00;-proba interviu
-02.09.2021, ora 12.00; Locaþia de desfãºu- rare
a concursului:-sediul Primãriei comunei Leºu,
jud.Bistriþa-Nãsãud. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul de
concursestede10zile lucrãtoarede laafiºare (în
perioada 06-19.08.2021). Date de contact-Pop
Macedon-Marian- secretar comisie concurs-tel./
fax- 0263/ 375093; mobil-0745700083,
e-mail:lesu@ bn.e-adm.ro. *

ªCOALA Profesionalã Specialã,cu sediul în
ªtefan cel Mare, str.Stânjenelului, nr.27,
jud.Neamþ, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-pedagog ºcolar-post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-

minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor- medii, absolvite cu
diploma de bacalaureat;- vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-un an pe funcþia de pedagog ºcolar.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a concursu-
lui:-proba scrisã-31.08.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-3.09.2021,
ora 10.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0233292004 ºi www.csei-
stefancelmare.ro *

PRIMÃRIA comunei Dragomireºti, cu sediul
în com.Dragomireºti, jud.Vaslui, organi-
zeazã concurs, pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.nr
.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
ºofer in Compartiment Administrativ, post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii de participare la concurs: a)
Condiþii generale prevãzute la art.3 din
Regulamentul cadru, anexa la H.G.nr.
286/2011 privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
corespunzãtor funcþiilor contrac- tuale.
b)Condiþii specifice.-nivelul studiilor-liceale,
profesionale sau medii generale;-vechime in
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicita;-posesor permis de
conducere categoriile: B,C,D si E.-atestat
transport persoane.-f isa medicala
conducãtor auto profesionist.-aviz psiho-
logic de la cabinet autorizat Ministerul
Transporturilor.-cunoºtinþe de mecanica
auto.-Diploma de electrician in instalaþii
electrice;-Sa aibã o calificare in domeniul
construcþiilor. Data, ora ºi locul de desfãºu-
rare a concursului: -proba scrisã-
31.08.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;
-proba interviu-03.09.2021, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare respectiv pana pe-19.08.2021, ora
16.00,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0235/340599 sau la sediul
Primãriei comunei Dragomireºti, jud.Vaslui. *

UAT Bujoreni, cu sediul în comuna Bujoreni,
sat Olteni, Calea Lui Traian nr.123,
jud.Vâlcea, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-muncitor calificat-
deservent utilaje-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor:
medii;-vechime necesarã ocupãrii postului-5
ani;-permis de conducere B,C ºi E;-atestat
profesional pentru ocupaþia maºinist la
maºini pentru terasamente;-cunoºtinþe
minime de mecanicã auto;-abilitãþi în
conducerea ºi manevrarea în lucru a
utilajelor. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-31.08.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
02.09.2021, ora 13.00,la sediul instituþiei;
-proba interviu-02.09.2021, ora 15.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat-tel.0250/741983; fax-0250/
742501. Date suplimentare privind biblio-
grafia ºi dosarul de concurs se pot obþine la
sediul Primãriei comunei Bujoreni. *

PRIMÃRIA comunei Mãrtiniº, cu sediul în
Mãrtiniº, sat Mãrtiniº nr.258, jud.Harghita,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G. nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
muncitor calificat-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
diplomã 10 clase;-vechime-minim 5 ani;-
disponibilitate pentru lucrul în teren;-apt
pentru efort fizic. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
31.08.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-3.09.2021, ora 11.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-3.09.2021,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
Primãria Mãrtiniº, secretariat, tel.0723
-352401. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit Lumea
Copii lor,cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Sept imiu Albini nr.91, jud.Cluj,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
muncitor-bucãtar M 1N-studii medii-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii ºi
certificat de calificare profesionalã în
domeniul bucãtar;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-1 an.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a concursu-
lui:-proba scrisã-31.08.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba practicã-31.08.2021,
ora 12.00,la sediul instituþiei;-proba

interviu-31.08.2021, ora 13.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei, respectiv 09.08.2021-20.08.
2021,în interval orar 09.00-12.00. Date
contact: tel.0264595004;0731836114. *

LICEUL Teoretic ,,Nikolaus Lenau”
Timiºoara, cu sediul în Timiºoara, str.
Gheorghe Lazãr nr.2 jud.Timiº, tel./
fax-0256201885, e-mail:n.lenauschule
@yahoo.de, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractual
vacante, aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr. 1027/
2014, astfel:-Denumirea postului:-1 post
vacant îngrijitor curãþenie-post contrac-
tual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor:- generale;- vechime în muncã:-
minim 2 ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-30.08.2021, ora
9.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
30.08.2021, ora 11.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-Liceul Teoretic
,,Nikolaus Lenau” Timiºoara, str.Gheorghe
Lazãr nr.2, tel./fax-0256201885, e-mail:n.
lenauschule@yahoo.de. *

ªCOALA Gimnazialã Aviator Ioan Sava, cu
sediul în Altina, str.Principalã nr.174,
jud.Sibiu, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumi-
rea postului-administrator financiar, 0,50
normã-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare;-vechime în domeniu similar
(administrator financiar) si specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-5 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a concursu-
lui:-proba scrisã-31.08.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba practicã- 31.08.
2021, ora 11.30,la sediul instituþiei. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs est de 10
zile de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact:-tel.0758106826;0269581106. *

LICEUL Tehnologic „Alexandru Domºa”,cu
sediul în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu,
nr.143, jud.Alba, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post contrac-
tual, aprobat prin H.G.nr.286/2011, modifi-
cat ºi completat de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului:-Asistent relatii publice
si comunicare, în cadrul proiectului O nouã
viaþã în ”Lumea Nouã”-Alba Iulia, COD
MYSMIS 136915 derulat în perioada
01.06.2021-31.12.2023, pentru partenerul
P3 Liceul Tehnologic „Alexandru Domºa”-
post temporar vacant, contractual,pe
perioadã determinatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:-
medii;-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupãrii postului:-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba interviu(proba unica)-
24.18.2021, ora 10:00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile lucratoare de la afiºare,la
sediul instituþiei, respectiv în intervalul
17-19.08.2021. Date contact: email:ad.alba
@isjalba.ro, tel.0258816065. *

UNIVERSITATEA de Medicinã ºi Farmacie
,,Iuliu Haþieganu”,cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Victor Babeº, nr.8, jud.Cluj, organizeazã
concurs, pentru ocuparea unui post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-muncitor
calificat-instalator, studii medii, generale
sau absolvent de ºcoalã profesionalã,la
Biroul Mentenanþã Clãdiri-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii,
generale sau absolvent de ºcoalã profesio-
nalã;-experienþã-minim 1 an în meseria de
instalator (experienþa va fi doveditã prin
adeverinþe/înscrisuri emise de angajatorii la
care candidatul a prestat muncã în acest
domeniu);-cunoºtinþe privind funcþionarea ºi
întreþinerea instalaþiilor sanitare, noþiuni de
mecanicã;-calificare în meseria de instala-
tor;-apt pentru lucru la înãlþime;-cunoºtinþe
legislative privind protecþia muncii;-atenþie la
detalii, simþ organizatoric, disciplinã,
flexibilitate, responsabilitate, dexteritate
manualã, seriozitate. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba practicã-
31.08.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba de interviu-02.09.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei; Concursul se va organiza la
sediul universitãþii, str.Victor Babeº, nr.8,
Cluj-Napoca. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,
respectiv 20.08.2021, în intervalul orar
08.30-15.30, la sediul universitãþii. Date
contact:-Direcþia Resurse Umane, str.Victor
Babeº, nr. 8, et.2, cam.209. Relaþii
suplimentare se pot obþine la tel.0264-
597256, int.2164 ºi pe site-ul:www.
umfcluj.ro. *

ªCOALA Gimnazialã ,,Dsida Jeno”, cu sediul în
Viþa, nr.213, jud.Bisitriþa-Nãsãud, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului- administrator financiar-0,50
normã, post vacant contractual,pe perioadã
deter- minatã-1 an începând cu data de 01.09
.2021-31.08.2022. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
superioare; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-minim 3 ani. Condiþii
de participare la concurs:-are cetãþenia românã,
cetãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi domiciliul în România;-
cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;-are vârsta
minimã reglementatã de prevederile legale;-are
capacitate deplinã de exerciþiu;-are o stare de
sãnãtate corespun- zãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza adeverinþei
medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilita- te;-îndeplineºte condiþiile
de studii ºi,dupã caz,de vechime sau alte condiþii
specifice potrivit cerinþelor postului scos la con-
curs;-nu a fost condamnatã definitiv pentru
sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii,de serviciu sau
în legãturãcuserviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei,de fals ori a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiunisãvârºitecu intenþie,carear face-o
incompatibilã cu exercitarea funcþiei,cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea. Data,ora
ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã- 30.08.2021, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã- 30.08.2021, ora
11.00,la sediul instituþiei;- proba interviu-
30.08.2021, ora 12.00,la sediul instituþiei. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact:-
secretariat, tel.0746131503. *

ªCOALA Gimnazialã Nr.3 Râºnov,cu
sediul în Râºnov, str.Piaþa ªcolii, nr.5,
jud.Braºov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorelor posturi contractuale
conform H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumi-
rea postului:-administrator financiar
(contabi l ºef)-post vacant-0,5 post
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor- studii superioare
economice absolvite cu diplomã cu
licenþã;-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupãrii postului-minim 5 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului: -08.09.2021, la sediul
instituþiei;-proba scrisã-08.09.2021, ora
8.30,la sediul instituþiei;-proba interviu-
08.09.2021, ora 11.30, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact:-persoanã de con-
tact:-secretariat unitate tel./fax- 02682
57290,E-mail:rasnovgenerala3@gmail.com*

PRIMÃRIA oraºului Zlatna, cu sediul în
Zlatna, str.Piaþa Unirii nr.1A, jud.Alba,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
conducãtor autospecialã la SVSU, post
vacant, contractual,pe perioadã nedete-
rminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-minimum 8
clase;-posesor permis conducere categoria
B,C ºi E-perfecþionãri sau specializãri pe
linie PSI sau dovada efectuãrii stagiului
militar la arma Pompieri;-aviz psihologic
valabil;-domiciliul stabil pe raza adminis-
trativ teritorialã a oraºului Zlatna;-vechime în
muncã-mimimum 5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-probã sportivã,
eliminatorie-30.08.2021, ora 9,00,la sediul
instituþiei;-proba scrisã-31.08.2021, ora
11,00,la sediul instituþiei;-proba practicã
-06.09.2021, ora 10,00,la sediul instituþiei;
-proba de interviu se susþine în maxim 4 zile
lucrãtoare de la data susþinerii probei
practice. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact:-secretariat,
tel.0258856337. *

ªCOALA Profesionalã Specialã, cu sediul
în Câmpulung Moldovenesc, str.Ciprian
Porumbescu nr.28, jud.Suceava, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea unui post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/ 2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului:-instructor
de educaþie-1 post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor:-
superioare, specialitatea Managementul
Resurselor Umane;-vechime în specia-
litatea postului necesarã ocupãrii postului:-3
ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã (unicã)-30.08.
2021, ora 9.00,la sediul instituþiei; Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact:-Popescu Cornelia-secretar ºcoalã,
tel.0230-310888,0741363496. *

ªCOALA Gimnazialã Bãlãceana, cu sediul
în Bãlãceana, str.Principalã FN, jud.

Suceava, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumi-
rea postului:-secretar I S-post vacant
contractual,pe perioadã nedeter- minatã
-0,50 normã. Condiþii specifice de partici-
pare la concurs:-nivelul studiilor- superioare
(diplomã de licenþã recunoscutã de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii);-masterat
în Administrarea Proiectelor Europene
constituie un avantaj;-vechime în specialita-
tea studiilor necesare ocupãrii postului-7
ani;-cunoºtinþe privind întocmirea ºi
administrarea corespondenþei oficiale;-
cunoºtinþe privind încadrarea personalului;-
cunoºtinþe privind legislaþia din învãþãmântul
preuniversitar;-cunoºtinþe de utilizare ºi
operare PC (Excel, Word,softuri de
secretariat);-cunoºtinþe de utilizare a
softurilor specifice activitãþii din învãþãmânt:-
EDUSAL, REVISAL, SIIIR ºi platforme
educaþionale;-abilitãþi de comunicare ºi
muncã în echipã, dinamism, perseverenþã,
preocupare pentru calitatea muncii,
rezistenþã la muncã în condiþii de stres,
creativitate, adaptabilitate, iniþiativã;-
disponibilitate pentru activitate în afara
programului sau activitãþi necuprinse în fiºa
postului ,dar care contribuie la funcþionarea
optimã a ºcolii. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
31.08.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;
-proba practicã-01.09.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-02.09.2021,
ora 10.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date contact:-
Doboº Ramona-Angelica, tel.0735216586. *

CENTRUL Judetean de Resurse si Asistenta
Educationala Arges, din Piteºti, jud.Argeº,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarele posturi contractuale aprobate prin
H.G.nr.286/2011, modificat ºi completat de
H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituþiei.
Denumirea postului-mediator ºcolar I, M-1 post
contractual,peperioadãnedeterminatã. -nivelul
studiilor:- medii-diplomã de bacalaureat;-
vechime în munca:-nu se solicitã;-curs de
formare în aria de intervenþie a poziþiei de
mediator ºcolar (consilier vocaþional, lucrãtor
social, etc.)-curs finalizat cu certificat de
absolvire/adeverinta;-constituie avantaj
experienþã de lucru in comunitãþi cu grupuri
dezavantajate (mediere,consilere, orientare
ºcolarã ºi profesionalã)-adeverinþã. Mediator
ºcolar II, M-1 post contractual,pe perioadã
nedeterminatã.-nivelul studiilor:- medii-diplomã
de bacalaureat;-vechime în munca-nu se
solicitã;-curs de formare în aria de intervenþie a
poziþiei de mediator ºcolar (consilier vocaþional,
lucrãtor social, etc.)-curs finalizat cu certificat
de absolvire/adeverinta;-constituie avantaj
experienþã de lucru in comunitãþi cu grupuri
dezavantajate (mediere,consilere, orientare
ºcolarã ºi profesionalã)-adeverinþã. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:- proba
scrisã-31.08.2021, ora 10.00,la sediul
Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã Argeº din Piteºti, Bld.Eroilor,
nr.4-9, et.3.-interviu-01.09.2017, ora 10.00,la
sediul Centrului Judetean de Resurse si
Asistenta Educationala Arges din Piteºti,
Bld.Eroilor, nr.4-6, et.3. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 20.08.2021, ora 14,00,la sediul
Centrului Judetean de Resurse si Asistenta
Educationala Arges din Piteºti, Bld.Eroilor,
nr.4-6,et.3. Date de contact-secretariatul
Centrului Judetean de Resurse si Asistenta
Educationala Arges, tel.0348.730442. *

PRIMÃRIA comunei Frumosu, cu sediul în
Frumosu, str.Principalã nr.72, jud.Suceava,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
asistent medical comunitar, gradul principal-
post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
postliceale absolvite cu diplomã de ºcoalã
sanitarã postlicealã sau echivalentã,
specializarea asistent medical;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani vechime;-certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R;-adeverinþã de participa-
re la concurs conform O.A.M.G.M.A.M.R.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a concursu-
lui:-proba scrisã-30.08.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-02.09.2021,
ora 10.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0230576338. *

SCOALA Gimnaziala sat Mologesti, cu
sediul în Lalosu, str.Principala nr.24,
jud.Valcea, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumi-
rea postului-sofer microbuz scolar-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã-1 norma. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-medii
sau generale;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-fara

vechime;-atestat transport persoane;-
adeverinta integritate comportamentala;-
aviz psihologic;-aviz medical eliberat de
medicina muncii;-cazier;-permis auto
categoriile B,C,E,D. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
01.09.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-03.09.2021, ora 11.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-06.09.2021,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucratoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0762139018. *

ªCOALA Gimnazialã Bãlãceana, cu sediul în
Bãlãceana, str.Principalã FN, jud.Suceava,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:-
secretar I S-post vacant contractual,pe perioadã
nedeter- minatã-0,50 normã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare (diplomã de licenþã recunoscutã de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii);- masterat în
Administrarea Proiectelor Europene constituie
un avantaj;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-7 ani;-cunoºtinþe
privind întocmirea ºi administrarea
corespondenþei oficiale;- cunoºtinþe privind
încadrarea personalului;- cunoºtinþe privind
legislaþia din învãþãmântul preuniversitar;-
cunoºtinþe de utilizare ºi operare PC (Excel,
Word,softuri de secretariat);-cunoºtinþe de
utilizare a softurilor specifice activitãþii din
învãþãmânt:-EDUSAL, REVISAL, SIIIR ºi
platforme educaþionale;-abilitãþi de comunicare
ºi muncã în echipã, dinamism, perseverenþã,
preocupare pentru calitatea muncii, rezistenþã la
muncã în condiþii de stres, creativitate,
adaptabilitate, iniþiativã;- disponibilitate pentru
activitate în afara programului sau activitãþi
necuprinse în fiºa postului ,dar care contribuie la
funcþionarea optimã a ºcolii. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
31.08.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;- proba
practicã-01.09.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-02.09.2021, ora
10.00,lasediul instituþiei. Data limitãpânã lacare
candidaþii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact:- Doboº Ramona-
Angelica, tel.0735216586. *

PROPUNERI AFACERI

INVENTOR, caut investitor experimentare
“Scafandru greu cu autonomie energetica&
mobilitate marite, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electric SOLID-
STATE pentru Platforme Submerse”,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customer
soffice@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
Imponderabilitate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Electro-
Space Mobile House”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Centru Comanda &
Control Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “RADAR Opto-
Electronic Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel
Industry”- PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Aero-Centru
Comanda si Control”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Aero-
Spital DE CAMPANIE”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoffice@gmail.com
, tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

BURSA MUNCII
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ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoff ice@gmail .com ,
tel.0765.645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**

INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , tel.0722.
500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE

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

DIVERSE
INSOLVENÞA SM SPRL noti f icã
deschiderea procedurii de lichidare faþã de
debitoarele: AFTER PREMIUM SRL-D, în
lichidare, CUI 36556660 având sediul social
în Municipiul Sibiu, Str. VASILE ALECSANDRI,
Nr. 21A, Judeþ Sibiu, numãr de înmatriculare
în Registrul Comerþului J32/1221/2016. *

CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL,
desemnata lichidator judiciar in dosarul nr
97/63/2004/a3, al Tribunalului Dolj,
organizeaza licitatii publice in vederea
vanzarii bunurilor imobile din patrimoniul SC
EXTENSIV COM SRL. Activul este situat in
Craiova, Aleea Potelu, nr. 22- 22A, jud Dolj
si este compus din: imobil Corpul C1 Teren
Intravilan C-C Nr. Cad. vechi 4926/1 CF
vechi 4036 in suprafata de 4.500 mp; Carte
Funciara Noua nr. 234366 Craiova, nr.
cadastral nou- 234366; imobil compus din
Corpul 2 Teren Intravilan C-C Nr. Cad. vechi
4926 CF 4036 in suprafata de 35.141,32 mp;
Carte Funciara Noua nr. 234632 Craiova, nr.
cadastral nou- 234632. C1 SEDIU
ADMINISTRATIV- nr. cadastral nou
234366-C1- suprafata construita 316,80 mp
si suprafata utila- 166,39 mp, regim de
inaltime P+E; C2 MAGAZII- nr. cadastral
nou 234366-C2 -suprafata construita
200,60 mp, suprafata desfasurata- 200,60
mp si suprafata utila- 166,39 mp; C3
MAGAZIE- nr. cadastral nou 234632-C3
-suprafata construita la sol 18 mp, suprafata
din acte- 11,90 mp; C4 SPALATORIE- nr.
cadastral nou 234632-C4 -suprafata
construita la sol 19 mp, suprafata din acte-
12,24 mp; C5 SPATIU CU DOUA GRUPURI
SANITARE- nr. cadastral nou 234632-C5
-suprafata construita la sol 15 mp; C6
DEPOZIT ALIMENTE - nr. cadastral nou
234632-C6 -suprafata construita la sol 15
mp, suprafata din acte- 11,90 mp; C7
PASAJ ACOPERIT (ACTUAL C1)- nr.
cadastral nou 234632-C1 -suprafata
construita la sol 21 mp; C8 GRUP SANITAR
(ACTUAL C7)- nr. cadastral nou 234632-C7
-suprafata construita la sol 35 mp; C9
CABINA TRANSMISIE (ACTUAL C8)- nr.
cadastral nou 234632-C8 -suprafata
construita la sol 9 mp; C10 TUNEL
INTRARE STADION (ACTUAL C2)- nr.
cadastral nou 234632-C2 -suprafata
construita la sol 27 mp; AMENAJARI (ZID
SPRIJIN, DRUMURI, RETELE, MALURI
TEREN FOTBAL, IMPREJMUIRE, TABELA
MARCAJ, SCAUNE, GAZON, BANCI,
PORTI) -evaluat la 22.665.090 lei, exclusiv
TVA. Bunurile se vand in bloc. Licitatia este
anuntata pentru data de 31.05.2021, ora
11.00, cu reluare la data de 15.06.2021,
30.06.2021, 15.07.2021, 30.07.2021,
16.08.2021, 31.08.2021 si 15.09.2021, la
aceeasi ora, la sediul lichidatorului judiciar
din Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. B, Complex
Luxor, judetul Dolj. Relatii suplimentare la
telefon: 0251415330 si 0740076478. *

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoffice@gmail.com , tel.
076.645.381**

ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
07/08 SEPTEMBRIE 2021 In conformitate
cu prevederile Legii 31/1990 privind
societatile, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare,ale Legii nr.24/2017
privind emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã,cu modificarile si
completarile ulterioare,ale Regulamentului
A.S.F.nr.5/2018 privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de piata
si ale Actului constitutiv, Consiliul de
Administraþie al Societãþii TRANSILVANIA
BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana
juridica românã, având ca unic obiect de
activitate intermedierea în asigurãri,cu
sediul în Bistrita, Calea Moldovei nr.13,
jud.Bistriþa-Nasaud, 420096, înregistratã la
ORC de pe lângã Tribunalul Bistrita-Nãsãud

sub nr.J06/674/2006, CUI:19044296,
autorizatã în baza Deciziei CSA
nr.114.420/2006 ºi înmatriculatã în
Registrul Brokerilor de Asigurare sub
nr.RBK-374/17.11.2006, intrunit in sedinta
din data de-03.08.2021, convoacã:-
Adunarea Generala Extraordinara a
Acþionarilor, pentru data de-07.09.2021,la
sediul Societatii din Bistrita, Calea Moldovei,
nr.13, jud.Bistrita-Nãsãud, incepand cu ora
10.00,la care,au dreptul sã participe si sa
voteze acþionarii înscriºi în Registrul
Acþionarilor (eliberat de DEPOZITARUL
CENTRAL S.A.) la data de referinþã stabilita
pentru sfarsitul zilei de-27.08.2021.
Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor va avea urmatoarea ordine de
zi:-1.Aprobarea modif icari i Actului
constitutiv al Societatii, prin:-i)Divizarea
(splitarea) valorii nominale a acþiunilor
Societãþii,în raport de divizare de 1:2,
valoarea nominalã a acþiunii modificându-
se, în consecinþã,de la 0,2 lei, la 0,1
lei,capitalul social al Societãþii în valoare de
500.000 lei,urmand a fi împãrþit în 5.000.000
acþiuni,avand valoarea nominalã de 0,1 lei
fiecare. ii)Completarea obiectului secundar
de activitate al Societatii,cu cod CAEN
6629-Alte activitati auxiliare de asigurari si
fonduri de pensii (intermediar de pensii
private), sub rezerva ca,aceasta hotarare
produce efecte numai dupa obtinerea
avizelor ca intermediar pentru desfasurarea
activitatii de marketing a fondurilor de pensii
administrate privat, respectiv a activitatii de
marketing al fondului de pensii facultative,in
conformitate cu prevederile legale si
normele sectoriale in vigoare. iii)Inchiderea
actualului punct de lucru din Cluj-Napoca si
deschiderea unui punct de lucru nou al
societatii (Cluj-Napoca),in conformitate cu
Decizia CA nr.20/23.12.2020, completata
prin Decizia CA nr.22/05.07.2021, sub
rezerva obtinerii aprobarii prealabile din
partea Autori tat i i de Supraveghere
Financiara,in conformitate cu prevederile
legale si normele sectoriale in vigoare.
2.Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al
Societatii, in conformitate cu modificarile
aprobate la pct.1 de pe ordinea de zi,dupa
cum urmeaza:-Art.4 pct. 4.3. paragraf
4:-"Societatea deþine puncte de lucru
în:-Cluj-Napoca, str.Sarmizegetusa, nr.22
et.1, jud.Cluj "-se modifica si va avea
urmatorul continut:-Art.4 pct.4.3. paragraf
4:-"Societatea deþine puncte de lucru
în:-Cluj-Napoca, str.Inau nr.22, jud.Cluj."
Art. 6 Obiectul de activitate al Societãþii, se
completeaza cu un punct nou pct.6.2.
intitulat "Alte activitãþi" care,va avea
urmatorul cuprins:-Art.6 pct.6.2. Alte
activitati:-6629-Alte activitati auxiliare de
asigurari si fonduri de pensii Art.7. Capitalul
social, pct.7.1. "Capitalul social total
subscris al Societãþii este de 500.000 lei,
integral vãrsat (100,00%), fiind împãrþit
într-un numãr 2.500.000 de acþiuni
nominative, emise în formã demateria-
lizatã,cu valoarea nominalã de 0,2 lei
fiecare." Se modifica dupa cum urmea-
za:-Art.7. Capitalul social, pct.1. "Capitalul
social total subscris al Societãþii este de
500.000 lei, integral vãrsat (100,00%), fiind
împãrþit într-un numãr 5.000.000 de acþiuni
nominative, emise în formã dematerializatã,
cu valoarea nominalã de 0,1 lei fiecare."
3.Aprobarea implementãrii unui program de
stimulare ºi fidelizare a persoanelor cheie
ale Societãþii de tip "Stock Option Plan"
("Programul") care are ca obiectiv acordarea
de drepturi de opþiune pentru dobândirea,de
cãtre angajaþi ºi/sau administratori ºi/sau
directori ai Societãþii,de acþiuni cu titlu gratuit
al cãror numãr total va reprezenta cel mult
1% din capitalul social de la data ultimei
tranºe de opþiuni,în condiþiile prevãzute în
Program aºa cum a fost acesta prezentat
AGEA. Programul va fi iniþiat dupã finaliza-
rea operaþiunii de divizare a valorii nominale
a acþiunilor Societãþii,sub rezerva aprobãrii
punctului 1 de pe ordinea de zi ºi se va
derula în perioada 2022-2025. Consiliului de
Administraþie va fi împuternicit sã adopte
toate mãsurile necesare ºi sã îndeplineascã
toate formalitãþile cerute pentru aprobarea ºi
implementarea planului de tip "Stock Option
Plan",cum ar fi,dar fãrã a se limita la
(i)identificarea persoanelor eligibile sã
particpe la Program; (ii)determinarea
numãrului de acþiuni obiect al contractelor
de opþiuni care se vor încheia între Societate
ºi beneficiarii programului; (iii)perioada
dintre data de acordare a dreptului de
opþiune ºi data exercitãrii dreptului de
opþiune,fãrã ca perioada sã poatã fi mai
scurta de 12 luni; (iv)condiþiile pentru
exercitarea dreptului de opþiune ºi,implicit,
pentru dobândirea de acþiuni; (v)termenul
înãuntrul cãruia titularul dreptului de opþiune
trebuie sã îºi exercite dreptul de opþiune
pentru f iecare tranºã de opþ iuni,
(vi)întocmirea ºi publicarea documentelor
de informare în condiþ i i le legii etc.
Implementarea Programului se va realiza cu
respectarea obligaþiilor legale de întocmire
ºi publicare a documentelor de informare în
condiþiile legii ºi ale regulamentelor ASF
aplicabile. 4.Aprobarea unui program de
rãscumpãrare de cãtre Societate a unui
numãr maxim de acþiuni reprezentând cel
mult 0,25% din capitalul social subscris ºi
vãrsat la data hotãrârii AGEA în scopul
implementãrii planului de stimulare a
acestora (Stock Option Plan) sub condiþia
aprobãrii sale de cãtre AGEA, conform
punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentului
Convocator,în conformitate cu prevederile
legale apl icabi le ºi în urmãtoarele
condiþii:-a)Preþul minim per acþiune-
valoarea nominalã a acþiunii. b)Preþul maxim
per acþiune-valoarea cea mai mare dintre
preþul ultimei tranzacþii independente ºi
preþul cel mai ridicat din momentul respectiv
al ofertei de achiziþionare,în conformitate cu

prevederile art.3 alin.(2) din Regulamentul
Delegat (UE)2016/1052". c)Valoarea
agregatã a programului de rãscumpãrare nu
va depãºi 125.000 lei. d)Programul de
rãscumpãrare se va derula în termen de 18
luni de la data de la data publicãrii hotãrârii
AGEA în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a. e)Tranzacþiile de rãscumpã-
rare pot avea drept obiect doar acþiuni plãtite
integral ºi vor fi efectuate doar din sursele
prevãzute de lege. Implementarea acestui
program de rãscumpãrare se va face sub
rezerva disponibilitãþii surselor de finanþare
necesare. f)Achiziþionarea acþiunilor în
cadrul acestui program se va desfãºura prin
toate operaþiunile de piaþã permise de
lege,care pot include ºi oferte publice de
cumpãrare ini þ iate de Societate,cu
respectarea prevederilor legale. g)Consiliul
de Administraþ ie al Societãþ i i este
împuternicit sã ia toate deciziile în ceea ce
priveºte implementarea Programului de
rãscumpãrare sub rezerva respectãrii legis-
laþiei aplicabile ºi a rezoluþiilor acþionarilor,
inclusiv cu privire la:-data lansãrii, preþurile
la care vor fi achiziþionate acþiunile,
suspendarea sau anularea programului,
numirea terþilor pentru efectuarea achiziþiilor
în numele Societãþii. 5.Aprobarea datei de
24.09.2021 ca "data de inregistrare" care
serveste la identificarea actionarilor asupra
carora se vor rasfrange efectele hotararilor
adoptate de Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor in conformitate
cu prevederi le art .86(1) din Legea
emitentilor, data de-23.09.2021 reprezen-
tand "ex-date". 6.Mandatarea presedintelui
Consiliului de administratie, dl.Niculae Dan
pentru a semna în numele acþionarilor
Hotãrârea AGEA, precum ºi orice alte
documente în legãturã cu aceasta,
incluzând,dar fãrã a se limita la, varianta
actualizatã a Actului constitutiv care va
reflecta modificãrile aprobate de cãtre AGA.
7.Mandatarea Directorului general, dl.Login
Gabriel si a Directorului Departamentului
juridic, dna Denes Adriana, pentru a
indeplini toate formalitatile legale in ce
priveste obtinerea oricaror aprobari
prealabile, acorduri/avize necesare, din
partea Autori tat i i de Supraveghere
Financiara,cu privire la modificarile Actului
constitutiv adoptate de catre AGEA,sã
solicite publicarea hotãrârii în partea a IV-a
Monitorului Oficial al României, sã depunã ºi
sã primeascã orice documente, precum ºi
sã îndeplineascã formalitãþile necesare în
faþa Oficiului Registrului Comerþului, precum
ºi în faþa oricãrei alte autoritãþi, instituþii
publice, persoane juridice ºi persoane fizice,
precum ºi sã efectueze orice acte în vederea
înregistrãrii ºi asigurãrii opozabilitãþii
hotãrârilor care vor fi adoptate de AGEA.La
data convocarii, capitalul social al Societatii
este de 500.000 lei divizat in 2.500.000
actiuni nominative, dematerializate,cu
valoarea nominala de 0,2 lei, fiecare actiune
dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii
Generale. Incepand cu data de-06.08.2021
si pana la data stabilita pentru desfasurarea
sedintei AGEA, pot fi obtinute de catre
actionari,de la sediul social al Societatii,in
fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00
sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii
www.transilvaniabroker.ro, categoria
<Investitori>, Sectiunea <AGA>, varianta in
limbile romana/engleza,a urmatoarelor
documente:-Convocatorul; Numarul total al
actiunilor emise si al drepturilor de vot la data
convocarii; Proiectul de Hotarare propus
spre aprobare AGA; Formularele de
Imputernicire generala/speciala utilizabile
pentru votul prin reprezentare; Formularele
de vot prin corespondenta; Documentele
care urmeaza a fi prezentate Adunarii
Generale a Actionarilor. Actionarii pot
participa personal sau pot fi reprezentati in
cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale
Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali,fie
de alti reprezentanti carora li s-a acordat o
procura speciala sau o procura generala,in
conditi i le art.92 alin.(10) din Legea
nr.24/2017 privind emitenþii de instrumente
financiare ºi operaþiuni de piaþã.Un actionar
are obligatia sa dea, in cadrul formularului
de imputernicire speciala, instructiuni
specifice de vot persoanei care-l reprezinta,
pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi
a Adunarii Generale a Actionarilor.In cazul
votului personal, actionarii persoane fizice si
actionarii persoane juridice sunt indreptatiti
sa participe la sedinta AGA, prin simpla
proba a identitatii facuta in cazul actionarilor
persoane fizice cu actul de identitate (
buletin de identitate, carte de identitate,
pasaport, permis de sedere) si in cazul
actionarilor persoane juridice cu actul de
identitate al reprezentantului legal (buletin
de identitate, carte de identitate, pasaport,
permis de sedere). Calitatea de reprezen-
tant legal se dovedeste cu un certificat
constatator eliberat de registrul comertului
sau orice document echivalent emis de catre
o autoritate competenta din statul in care
actionarul persoana juridica este inmatri-
culat in mod legal,care atesta calitatea de
reprezentant legal, prezentat in original sau
in copie conform cu originalul. Documentele
care atesta calitatea de reprezentant legal al
actionarului persoana juridica vor fi emise cu
cel mult 30 de zile inainte de data publicarii
Convocatorului AGA. Documentele
prezentate intr-o alta limba decat engleza
vor fi insotite de traducerea realizata de un
traducator autorizat in limbile romana/
engleza.In cazul votului prin reprezentare cu
procura este posibila reprezentarea
actionarilor la sedintele AGA prin reprezen-
tant/mandatar care poate fi un alt actionar
sau o terta persoana. Votul prin reprezen-
tare cu procura speciala se va putea
exprima completand si semnand formula-
rele de procura speciala puse la dispozitie
de societatea,in 3 exemplare din care:-un

exemplar va fi transmis in scris,in original,la
sediul social,al doilea exemplar va fi inmanat
reprezentantului, pentru ca acesta sa-si
poata dovedi calitatea de reprezentant la
cererea secretariatului tehnic al adunarii,cel
de-al treilea exemplar ramanand la actionar.
Procura speciala/generala va fi transmisa in
format fizic,in original in cazul procurii
speciale, respectiv in copie conform cu
originalul sub semnatura reprezentantului,in
cazul procurii generale astfel incat sa fie
inregistrate de primire la sediul social
(Bistrita, Calea Moldovei nr.13, jud.Bistrita-
Nasaud, 420096), pana la data de-06.09.
2021, ora 10:00 sau prin e-mail la adresa
investor@transilvaniabroker.ro (situatie in
care se utilizeaza mijloace electronice,
procura speciala se va transmite prin
semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii nr.455/2001), pana la aceeasi
data si ora. Indiferent de modalitatea de
transmitere a procurilor de reprezentare in
AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea
inscrisa pe plic,clar si cu majuscule
"PROCURA PENTRU ADUNAREA GENE-
RALA EXTRAORDINARA A ACTIONA-
RILOR DIN DATA DE 07/08.09.2021". Un
actionar poate desemna o singura persoana
sa il reprezinte in AGA.Un actionar poate
desemna prin procura speciala,unul sau mai
multi reprezentanþi supleanþi care sã îi
asigure reprezentarea în adunarea generalã
în cazul în care reprezentantul desemnat
este în imposibilitate de a-ºi îndeplini
mandatul. În cazul în care prin procura
speciala sunt desemnaþi mai mulþ i
reprezentanþi supleanþi,se va stabili ºi
ordinea în care aceºtia îºi vor exercita
mandatul. De asemenea un actionar poate
acorda o procura generala valabila pe o
perioada care nu va depasi 3 ani,prin care
imputerniceste pe reprezentantul sau sa
voteze in toate aspectele af late in
dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce
priveste acte de dispozitie,cu conditia ca
procura sa fie acordata de catre actionar in
calitate de client unui intermediar in sensul
legislatiei de capital sau unui avocat. In
scopuri de identificare procura speciala
/generala va fi insotita de urmatoarele
documente:-copie act de identitate actionar
(buletin de identitate, carte de identitate,
pasaport, permis de sedere) si copie act de
identitate reprezentant,in cazul persoanelor
fizice; copie act de identitate repezentant/
mandatar persoana fizica (buletin de
identitate, carte de identitate, pasaport,
permis de sedere), copie act de identitate
repezentant/mandatar avocat insotit de
imputernicire avocatiala in original sau in
cazul reprezentantului/mandatarului
persoana juridica copie a actului de
identitate al reprezentantului legal al
mandatarului persoana juridica insotita de
certificatul constatator eliberat de registrul
comertului sau orice document echivalent
emis de catre o autoritate competenta din
statul in care repezentantul/mandatarul
persoana juridica este inmatriculat in mod
legal, prezentat in original sau in copie
conform cu originalul. Documentele
prezentate intr-o alta limba decat engleza
vor fi insotite de traducerea realizata de un
traducator autorizat in limbile romana/
engleza. Actionarii nu pot fi reprezentanti in
AGA in baza unei procuri generale de catre o
persoana care se afla intr-o situatie de
conflict de interese, potrivit art.92 pct.15 din
Legea nr.24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata.
Procura speciala de reprezentare in AGA,
data de un actionar, unei instituþii de credit
care presteazã servicii de custodie,va fi
valabila, fãrã prezentarea altor documente
suplimentare referitoare la respectivul
acþionar, dacã procura specialã este
întocmitã conform Regulamentului
A.S.F.nr.5/2018, este semnatã de
respectivul acþionar ºi este însoþitã de o
declaraþie pe propria rãspundere datã de
reprezentantul legal al instituþiei de credit
care a primit împuternicirea de reprezentare
prin procura specialã, din care sã reiasã
cã:-(i)instituþia de credit presteazã servicii de
custodie pentru respectivul acþionar;
(ii)instrucþiunile din procura specialã sunt
identice cu instrucþiunile din cadrul
mesajului SWIFT primit de instituþia de credit
pentru a vota în numele respectivului
acþionar; (iii)procura specialã este semnatã
de acþionar. Procura specialã ºi declaraþia
pe propria raspundere trebuie depuse la
sediul social în original, semnate ºi,dupã
caz,ºtampilate, fãrã îndeplinirea altor
formalitãþi în legãturã cu forma acestor
documente. Actionarii pot sa voteze
punctele inscrise pe ordinea de zi si prin
corespondenta, formularul de vot, completat
si semnat corespunzator, va fi trimis in plic
inchis la sediul societatii din Bistrita, Calea
Moldovei nr.13, jud.Bistrita-Nasaud, 420096
si trebuie sa ajungã la sediul societãtii pana
cel mai tarziu in data de 06.09.2021 ora
10:00, mentionand pe plic in clar si cu
majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 07/08.09.2021". Buletinele de vot
pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform
Legii nr.455/2001 privind semnatura
electronica,la adresa investor@transilvania
broker.ro mentionand la subiect:-"VOT
PRIN CORESPONDENTA PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINA-
RA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07/08.09.2021", sub sanctiunea pierderii
exercitiului dreptului de vot.Votul prin
corespondenta poate fi exprimat de catre un
reprezentant, numai in situaþ ia in
care,acesta a primit din partea actionarului
pe care il reprezinta o imputernicire
speciala/generala care se depune la emitent
in conformitate cu art.92 alin.(14) din Legea
nr.24/2017 privind emitenþii de instrumente
financiare ºi operaþiuni de piaþã. Unul sau
mai multi actionari reprezentand, individual
sau impreuna,cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce puncte pe
ordinea de zi a Adunarilor Generale a
Actionari lor,pana cel tarziu la data
de-19.08.2021 (cu conditia ca fiecare punct
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre adoptare) si de a
propune proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi. Propunerea privind
proiectul de hotarare poate fi depusa,in plic
inchis,la sediul societatii din Bistrita-
Nasaud, Calea Moldovei, nr.13, 420096
pana la data de-19.08.2021, ora 12:00,sau
transmis prin e-mai l cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform
Legii nr.455/2001 privind semnatura
electronica, pana la aceleasi data si ora,la
adresa investor@transilvaniabroker.ro cu
mentiunea scrisa "PROPUNERE DE NOI
PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINA-
RA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07/08.09.2021". Aceste propuneri trebuie
sa fie insotite de copie act de identitate
in cazul actionarilor persoane fizice;
copie act identitate al reprezentantului/
mandata- rului, certificat constatator

eliberat de registrul comertului sau orice
document echivalent emis de catre o
autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal,care atesta
calitatea de reprezentant legal, prezentat in
original sau in copie conform cu originalul,in
cazul actionarilor persoane juridice.
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal al act iona- rului
persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30
de zi le inainte de data publ icari i
convocatorului AGA. Daca va fi cazul,
ordinea de zi a AGA, completata cu punctele
propuse de actionari in conditiile legii si ale
prezentei convocari,va fi publicata pana cel
mai tarziu-25.08.2021. Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data
de-06.09.2021, intrebari privind punctele de
pe ordinea de zi,conform art.198 din
Regulamentul A.S.F.nr.5/2018. Societatea
va raspunde la intrebarile adresate de
actionari,prin publicarea raspunsurilor pe
site la sectiunea <Relatia cu investitorii>
<Intrebari si raspunsuri>. Intrebarile se pot
depune în plic,la sediul societatii din Bistrita,
Calea Moldovei nr.13, jud.Bistrita-Nasaud,
420096, respectiv transmise prin orice
forma de posta sau curierat rapid cu
confirmare de primire sau prin e-mail cu
semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii 455/2001 privind semnatura
electronica,la adresa investor@transilvania
broker.ro mentionand la subiect/pe plic
"PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 07/08.09.2021". Pentru
identificarea persoanelor care adreseazã
întrebãri, acestea vor anexa solicitãrii ºi copii
ale documentelor care sã le ateste
identitatea.In situatia in care Adunarea
Generala nu este statutara la prima
convocare,se convoaca urmatoarea
Adunare Generala Extraordinara a
Actionarilor pentru data de-08.09.2021,la
aceeasi ora si in acelasi loc,cu aceeasi
ordine de zi. Recomandari pentru
actionari,in contextul COVID-19:- Soc.
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURA-
RE SA recomanda actionarilor, exercitarea
dreptului de vot prin corespondenta,
respectiv utilizarea mijloacelor electronice
de interactiune la distanta.In acest scop,
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURA-
RE SA recomanda actionarilor urmatoarele
masuri de protectie/preventie:-a) sa
acceseze materialele informative pentru
sedinta AGA in format e lec t ron ic ,
acestea fi ind disponibi le pe site-ul
societatii www.transilvania broker.ro
-sect iunea <Invest i tor i>/<AGA>, cu
evitarea,in masura in care este posibil,a

transmiterii acestora in copie fizica,prin
posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod
personal,de la sediul societatii; b) sa voteze
prin corespondenta prin utilizarea buletinului
de vot prin corespondenta pus la dispozitie
de societate prin intermediul site-ului
societatii,ca metoda alternativa a participarii
directe sau prin reprezentant,cu evitarea,in
masura in care este posibil,a transmiterii
acestora in copie fizica prin posta,servicii de
curierat sau depunerii in mod personal la
registratura emitentului. Termenele de
transmitere a buletinelor de vot prin
corespondenþã sau a procuri lor ºi
documentele însoþitoare solicitate sunt
precizate în convocatorul Adunãrii. c)sa
utilizeze,ca mijloc de comunicare cu
societatea,cu prioritate canalele de
comunicare electronice puse la dispozitie
pentru trimiterea catre societate inclusiv
adresa de e-mail:investor @transilvania
broker.ro, utilizand semnatura electronica,a
oricaror documente trimise catre societate
in legatura cu AGA,cu evitarea,in masura in
care este posibil,a transmiterii acestora in
copie fizica prin posta, servicii de curierat
sau depunerii in mod personal la registratura
emitentului. Soc.TRANSILVANIA BROKER
DE ASIGURARE SA anunta actionarii ca
exista posibilitatea ca,la data desfasurarii
adunarii generale,in functie de deciziile
exprese adoptate de autoritati,sa fie aplicate
restrictii cu privire la limitarea numarului de
participanti la evenimente desfasurate in
spatii inchise sau alte norme in scopul
asigurarii sigurantei sanatatii participan-
t i lor . TRANSILVANIA BROKER DE
ASIGURARE SA aduce la cunoºtinþa
acþionarilor faptul cã,va aplica restricþiile în
vigoare la data desfãºurãrii AGA cu privire
la limitarea numãrului de participanþi la
evenimente desfãºurate în spaþii închise
sau la interzicerea în mod explicit a
desfãºurãrii AGA cu prezenþã fizicã,dupã
caz,în funcþ ie de decizi i le exprese
adoptate de autoritãþi pânã la data AGA.
Aºteptãm cu interes lucrãrile Adunãrii ºi
mulþumim anticipat acþionarilor noºtri
pentru susþinerea ºi cooperarea în
derularea cu succes a acesteia în condiþiile
speciale la care trebuie sã ne adaptãm,
pentru s iguranþa tuturor º i pentru
conformitate deplinã cu prevederile legale.
Pentru informaþii suplimentare,va rugam
sa ne contactati la numarul de tel/0730
709997, e-mail:investor@ transilvania
b r o k e r . r o , p e r s o a n a d e c o n t a c t -
Ad r i ana Denes - D i r . Depa r t amen t
Juridic.

(continuare în pagina 7)
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ANUNTURI DIVERSE

LICITATII

S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C.
Botoºani-în faliment, vinde prin licitaþie
(Botoºani, str .1 Decembrie 48), în
11.08.2021, orele 09:00, FERMÃ CREªTE-
RE PUI, Cucorãni, jud. Botoºani, compusã
din: 5 hale zootehnice/buncãre, Scsol=
10.465 m.p., magazie, post trafo ºi teren=
25.172 m.p. Preþul=599.440 euro, plus
T.V.A. Tel:0744/85.31.58. *

S.C. VALSERG S.R.L.-în faliment, vinde
prin licitaþie publicã deschisã cu strigare
(Botoºani, str .1 Decembrie 48), în
30.08.2021, orele 11:00, MICROFERMÃ
ZOOTEHNICÃ, în sat Lunca, jud. Suceava,
compusã din: sediu, filtru sanitar, bazin apã,
magazie furaje, halã îngrãºare porci-2 buc.,
utilitãþi. Preþul=859.867 lei, plus T.V.A.
Tel:0744/85.31.58. *

EURO Insol SPRL lichidator judiciar al Mira
Telecom S.A., anunþã vânzarea prin licitaþie
publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ în
urcare în data de 17.08.2021, ora 11.00a
urmãtorului pachet de active compus din:
echipamente tehnologice, mijloace de
transport ºi stocuri RX – echipamente
speciale la preþul total de 127.437,50 Euro +
TVA Denumire echipament Masina realizat
cablaje pentru circuite SMD Masina de
frezat in 3 axe Ministrung Complet AMC
electronist Complet AMC electronist
Complet AMC electronist Complet scule
electonist Complet scule electonist Complet
scule electonist Generator de semnal RF
(Tip Hameg HM8135) Reflectometru si
masurator de putere cu sei Punte RLC 3
GHz model E4982A Statie meteo automata
AWS Scule mecanice laborator incercari Set
complet mini utilaje laborator incercari
Osciloscop 4 canale TEKTRONIX MS3054
Punte precizie RLC 20 Hz 2MHz Agilent
Numarator universal 3 canale 9 digiti Agilent
Sursa stabilizata de tensiune/curent
Generator de functii Agilent Lock-in DSP
dual joasa frecventa TIP SR844 Server GIS
Dozimetru de arie tip pm1405 2 Server
Aplicatie(Management Utilizatori Multimetru
digital Fluke 8846A (pentru laborator)
Multimetru digital Fluke 8846A (pentru
laborator) Multimetru digital Fluke 8846A
(pentru laborator) Imprimanta MP C4503SP
Colour MFP Marca masina Model Numar
auto Km/ore la bord An Pif Stare de
functionare / Defecte Dacia Logan Laureate
B101WTM 163,750 21.12.2011 nefunctio-
nala Dacia Logan berlina B30UAV 140,000
31.03.2011 nefunctionala Dacia Duster
B102LOL 100,000 06.08.2012 functionala
BMW X5 XDRIVE40D B600MTL 150,000
31.01.2016 functionala Skoda Octavia
B702WTM 190,000 22.12.2012 functionala
Skoda Octavia B703WTM 260,000
22.12.2012 nefunctionala Hyundai Santa Fe
B99WWB 240,000 29.03.2007 functionala
Dacia Logan Berlina B301MTK 181,000
29.06.2015 functionala Dacia Logan Berlina
B302MTK 150,000 29.06.2015 functionala
Dacia Logan Berlina B303MTK 155,000
29.06.2015 functionala Dacia Logan Break
B305MTK 165,000 29.06.2015 functionala
Dacia Logan Berlina B306MTK 160,000
29.06.2015 functionala Dacia Logan Berlina
B307MTK 140,000 29.06.2015 functionala
Dacia Logan Berlina B308MTK 138,000

29.06.2015 nefunctionala Stoc echipamen-
te speciale RX Lichidatorul judiciar invitã
toate persoanele interesate sã depunã
”Oferta de înscriere la procedura de
valorificare” la sediul acestuia din Bucuresti,
Sector 5, Costache Negri, nr.1-5, et.3, pânã
la data de 16.08.2021, ora 17.00. Oferta de
înscriere la procedura de valorificare va fi
însoþitã de documentele care legitimeaza
persoana juridica / fizica si reprezentantii
acesteia, precum si dovada (in original) a
achitarii unei garantii in cuantum de 10% din
preþul de pornire. Potentialii participanþi au
posibilitatea sã se informeze cu privire la
activ precum ºi la toate condiþiile privind
procedura de licitaþie ºi de vânzare prin
achizitionarea unui dosar de prezentare
pentru suma de 1000 RON + TVA.
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefon 0725.154.005. în
intervalul 09-16 în fiecare zi de luni pânã
vineri. *

COMCAS LJ 2000 SPRL, cu sediul în Satu
Mare, str. loan Slavici, 13, administrator
judiciar al SC MITCRIS TURISM PLUS SA,
societate în reorganizare judiciarã Anunþã
organizarea de licitaþii publice la sediul sãu,
în fiecare zi de miercuri la ora 14:00,
începând cu data de 25.08.2021 pentru
vânzarea : - terenului extravilan de 384.900
mp -categoria pãºune , apa stãtãtoare si
neproductiv- in Mihãlãºeni , jud. Botoºani,
cartea funciara nr. 20121 -Mihãlãºeni, nr.
cadastral 20121- 54.513 euro. Debitoarea a
încheiat un contract de arendã pânã la
09.03.2037. -terenului în Mãgherani, jud.
Mureº-extravilan , categoria pãºune ,
174.700 mp., înscris în C.F. nr. 50089 ,
Mãgherani. ,nr. cadastral 50089 -47.962
eur. Preþurile nu includ TVA. Informaþii la
sediul sau email comcaslj@gmail.com. *

SIDERCA SA- în faliment, CUI 1916090,
prin lichidator judiciar consorþiul format din
CC INSOL SPRL si AGENÞIA DE
INSOLVENÞÃ SPRL, dosar nr. 81/121/
2005, Tribunal Galati Organizeaza licitaþie
publica cu strigare, in data de 11.08.2021
ora 12.00, la sediul din Cãlãraºi, str. Plevna
nr. 189, în vederea vânzãrii bunurilor imobile
proprietatea SIDERCA SA situate în
Cãlãraºi, str. Prelungirea Bucureºti nr. 162,
jud. Cãlãraºi: 1. Teren Centrala Suflante,
suprafata-5.853 mp, nr. cad. 1577, CF nr.
1577, pret pornire 115.400 lei + TVA; 2.
Teren Sectia Refractare, suprafata-50.786
mp, nr. cad. 21162, CF nr. 21162, pret
pornire 708.300 lei + TVA; 3. Sectia de
Intretinere, suprafata-129.935 mp, nr. cad.
21153, CF nr. 21153, pret pornire 4.044.800
lei + TVA; 4. Otelarie cu convertizoare - teren
in suprafata de 288.612 mp, constructii in
suprafata totala de 2.878,57 mp, nr. cad.
22161, CF nr. 22161, pret pornire:
3.404.700 lei + TVA; 5. Otelarie cu
convertizoare, suprafata-31.162 mp, nr.
cad. 22163,CF nr. 22163, pret pornire
305.800 lei + TVA; 6. Teren in suprafata de
293.074 mp (lot 1), nr. cad. 30337, nr.
30337, preþ pornire: 4.630.900 lei + TVA; 7.
Teren LUMP lot 2, suprafata -154.434 mp,
nr. cad. 30819, CF nr. 30819, pret pornire
1.929.800 lei + TVA; 8.Teren sectia material
marunt de cale ferata, suprafata 123.239,37
mp, nr. cad. 3235, CF nr. 5623, pret pornire
1.516.400 lei + TVA; 9.Sere - teren in
suprafata de 11.744,89 mp, constructii in
suprafata totala de 2.878,57 mp, nr. cad.
1583, CF nr. 2340, pret pornire: 249.300 lei +

TVA; 10.Otelarie cu convert izoare,
suprafata de 20.419 mp, nr. cad. 22079, CF
nr. 22079, pret pornire 201.000 lei + TVA. Pe
langa pretul bunurilor imobile indicate mai
sus, cumparatorul/adjudecatarul este
obligat sa achite si pretul cotei indivize (cota
parte) din constructii drumuri acces si
drumuri de acces catre terenurile ce fac
obiectul vanzarii. Daca la acest termen
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va
relua in aceleasi conditii, in data de
18.08.2021, 25.08.2021. Pot participa la
licitaþie persoanele fizice ºi/sau juridice care
formuleazã cerere de participare la licitaþie
cu o zi înainte de data licitaþiei, acceptã
regulamentul de licitaþie, achiziþioneazã
caietul de sarcini, achitã garanþia de 30% din
preþul de pornire ºi taxa de participare la
licitaþie. Informaþii suplimentare: telefon
0241.586.601/0242.313.477 ºi 021.319.
4556 sau pe site: www.ccinsol.ro, www.
agentiadeinsolventa.ro *

SUBSCRISA Eurosmart Filiala Braºov
SPRL (fostã CITR Filiala Braºov SPRL), cu
sediul în Braºov, str. Aurel Vlaicu, nr. 40,
birou 7, jud. Braºov, înmatriculatã la
Registrul Societãþilor Profesionale al
U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0395/2009 ºi în
Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0395/2009
desemnat în calitate de lichidator judiciar al
AVICOLA CODLEA & PARTENERII S.R.L.
(în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu
sediul în Codlea, Sos. Codlea Sibiu Km 3,
jud. Braºov, înregistratã la ORC Braºov sub
nr. J8/510/2005, având CUI 17303254,
desemnatã în aceastã calitate prin sentinþa
civilã 419/SIND pronunþatã la data de
23.03.2016, în dosarul nr. 6146/62/2013,
aflat pe rolul Tribunalul Braºov, organizeazã
licitaþie publicã competitivã cu preþ în urcare
în baza AC din data de 19.11.2020, pentru
valorificarea urmãtorului activ: Teren în
suprafaþã de 30.440 mp situat în ªercaia,
judeþul Braºov. Carte Funciarã 101519,
Numãr cadastral 101519. Preþ de pornire la
licitaþie 218.590 Lei exclusiv TVA. Cu privire
la TVA se vor aplica prevederile legale în
vigoare. Licitaþia va avea loc prin mijloace de
comunicare la distanþã, în data de
13.08.2021, ora 14:00. În cazul neadjude-
cãrii, se va mai organiza o licitaþie în data de
20.08.2021 în aceleaºi condiþii de preþ ºi orã.
Garanþia de participare este de 10% din
preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Detalierea completã a
activelor ºi condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã ofertanþii pentru participarea
la licitaþie se regãsesc în Caietul de sarcini
aferent proceduri i de valori f icare.
Achiziþionarea Caietului de sarcini este
obligatorie pentru participarea la licitaþie.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã electronic, cu opis semnat, pe
adresa de email serban.araboaei@euro
smart.ro, pânã la ora 14:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþie. Cei interesaþi
pot obþine date suplimentare ºi informaþii la
telefon 0721.331.854 sau la adresa de
e-mail serban.araboaei@eurosmart.ro. *

SUBSCRISA EUROSMART FILIALA
Prahova SPRL, (fosta CITR Filiala Prahova
SPRL) cu sediul procesual de comunicare a
actelor ales în Bucureºti, str. Maior
Gheorghe ªonþu, nr. 6, parter, sector 1,
înregistratã în registrul UNPIR sub numãrul
RFO II - 0882 din data de 24.02.2017, având
cod de identificare fiscalã RO37193458
desemnatã în calitate de administrator

judiciar al Societãþii PRACTICOM SRL (în
insolvenþã, in insolvency, en procedure
collective), CUI 10241480, J40/1454/1998
cu sediul în Bucureºti, B-dul Tudor
Vladimirescu 22 Green Gate Offices,
Unitatea 1, et. 4, Sector 5, Încheierea
pronunþatã la data de 26.11.2019 în dosarul
34132/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului
Bucureºt i – Secþ ia a VII-a Civi lã,
organizeazã licitaþie publicã competitivã cu
preþ în urcare în baza AC din data de
29.07.2021, pentru valorificarea urmãtorului
activ: Pachet Fiat Ducato. Preþ de pornire la
licitaþie 20.168 Euro exclusiv TVA. Cu privire
la TVA se vor aplica prevederile legale în
vigoare. Licitaþia va avea loc prin mijloace de
comunicare la distanþã, în data de
12.08.2021, ora 14:00. În cazul neadjude-
cãrii, se vor mai organiza licitaþii în data de
19.08.2021 ºi 26.08.2021 în aceleaºi
condiþi i de preþ ºi orã. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de pornire
fãrã TVA. Garanþia nu este purtãtoare de
TVA. Detalierea completã a activelor ºi
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertanþii pentru participarea la licitaþie se
regãsesc în Caietul de sarcini aferent
procedurii de valorificare. Achiziþionarea
Caietului de sarcini este obligatorie pentru
participarea la licitaþie. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã
electronic, cu opis semnat, pe adresa de
email serban.araboaei@eurosmart.ro, pânã
la ora 14:00 a zilei lucrãtoare anterioare
ºedinþei de licitaþie. Cei interesaþi pot obþine
date suplimentare ºi informaþii la telefon
0721.331.854 sau la adresa de e-mail
serban.araboaei@eurosmart.ro. *

FIVE Administration S.P.R.L., în calitate de
Administrator judiciar al debitoarei
Agrocomplex Bârlad S.A. -în reorganizare,
organizeazã licitaþia publicã cu strigare, din
data de 12.08.2021 pentru activele mobile,
precum ºi pentru activele imobile, pentru
valorificarea urmãtoarelor bunuri aflate în
patrimoniul debitoarei: În data de 12.08.
2021, începând cu ora 09.00: -Autoturisme,
utilaje ºi echipamente agricole -conform
Anexei nr.2 la Caietul de sarcini. De
asemenea, lista autoturismelor, utilajelor ºi a
echipamentelor agricole poate fi consultatã
la sediul Agrocomplex Bârlad. În data de
12.08.2021, începând cu ora 12.00:
1.Fermã agrozootehnicã situatã în Bãdeana
-2.717.209,24Lei; 2.Proprietate industrialã
cu utilizare actualã de fabricã de vinificaþie ºi
îmbuteliere -„Vinificaþie ºi îmbuteliere”
-2.828.068,10Lei; 3.Fermã agricolã situatã
în Comuna Crâng -55.998,00Lei; în data de
12.08.2021, începând cu ora 12.30:
4.Fermã agricolã situatã în Localitatea
Pochidia -383.459,92Lei; 5.Proprietate
imobiliarã cu utilizare actualã de sediu
administrativ, situatã în Localitatea
Docãneasa -261.790,65Lei; 6.Proprietate
imobiliarã situatã cu utilizare actualã de
sediu administrativ, situatã în Comuna
Coroieºti -171.307,34Lei; în data de
12.08.2021, începând cu ora 13.00:
7.Clãdire 2 camere Volanschi, situatã în
Localitatea Tutova -2.393,91Lei. 8.
Proprietate industrialã „Moarã” ºi Fermã
vegetalã Tutova -Sector vegetal
-1.367.083,92Lei. Preþurile de pornire ale
licitaþiei nu includ TVA, acesta se va adãuga
dupã caz conform prevederilor legale. Orice
persoanã interesatã va avea obligaþia
achiziþionãrii caietului de sarcini cuprinzând

descrierea bunurilor, la preþul de 100Lei
(exclusiv TVA) pentru bunurile mobile,
respectiv 1.000Lei (exclusiv TVA) pentru
bunuri imobile ºi numai ulterior semnãrii unui
Angajament de confidenþialitate privind
procedura de valorificare a activelor
cuprinse în caietul de sarcini. Caietul de
sarcini este disponibi l la sediul
administratorului judiciar sau poate fi
solicitat prin e-mail, la adresa: office@
five-advisory.ro. Activele pot fi vizionate prin
programare prealabilã dupã achiziþionarea
caietului de sarcini. În cazul activelor mobile,
persoanele interesate care au achiziþionat
caietul de sarcini, au obligaþia de vizionare a
activelor, cu înºtiinþarea prealabilã a
Administratorului judiciar. Licitaþia va avea
loc la sediul Agrocomplex Bârlad SA din
Bârlad, Str.Tecuciului, nr.7, jud.Bârlad.
Documentaþia de participare la licitaþie va fi
depusã personal sau comunicatã prin
poºtã/curier, la sediul Administratorului
judiciar sau prin mijloace electronice, la
adresa de e-mail: office@five-advisory.ro,
pânã în data de 10.08.2021, ora 16.00, atât
pentru activele mobile cât ºi pentru cele
imobile. Informaþii suplimentare privind
activele pot fi obþinute la nr: 0235.417.030
sau e-mail: office@agro-complex.ro. *

FIVE Administration S.P.R.L., în calitate de
Administrator judiciar al debitoarei R-Agro
Fãlciu S.A. -în reorganizare, organizeazã
licitaþia publicã cu strigare, din data de
12.08.2021 pentru activele mobile, precum
ºi pentru act ivele imobi le, pentru
valorificarea urmãtoarelor bunuri aflate în
patr imoniul debitoarei: În data de
12.08.2021, începând cu ora 10.30: -Autotu-
risme, utilaje ºi echipamente agricole
-conform Anexei nr.2 la Caietul de sarcini.
De asemenea, lista autoturismelor, utilajelor
ºi a echipamentelor agricole poate fi
consultatã la sediul R-Agro Fãlciu. În data de
12.08.2021, începând cu ora 13:30:
1.Proprietate imobiliarã, Sediu central Fãlciu
-316.963,52Lei; 2.Atelier mecanic situat în
Fãlciu -656.945,52Lei; 3.Fermã agricolã
„Valea lui Marcu” -500.313,98Lei. Preþurile
de pornire ale licitaþiei nu includ TVA, acesta
se va adãuga dupã caz conform prevederilor
legale. Orice persoanã interesatã va avea
obligaþia achiziþionãrii caietului de sarcini
cuprinzând descrierea bunurilor, la preþul de
100Lei (exclusiv TVA) pentru bunurile
mobile, respectiv 1.000Lei (exclusiv TVA)
pentru bunuri imobile ºi numai ulterior
semnãrii unui Angajament de confidenþia-
litate privind procedura de valorificare a
activelor cuprinse în caietul de sarcini.
Caietul de sarcini este disponibil la sediul
administratorului judiciar sau poate fi
solicitat prin e-mail, la adresa: office@
five-advisory.ro. Activele pot fi vizionate prin
programare prealabilã dupã achiziþionarea
caietului de sarcini. În cazul activelor mobile,
persoanele interesate care au achiziþionat
caietul de sarcini, au obligaþia de vizionare a
activelor, cu înºtiinþarea prealabilã a
Administratorului judiciar. Licitaþia va avea
loc la sediul Agrocomplex Bârlad SA din
Bârlad, Str.Tecuciului, nr.7, jud.Bârlad.
Documentaþia de participare la licitaþie va fi
depusã personal sau comunicatã prin
poºtã/curier, la sediul Administratorului
judiciar sau prin mijloace electronice, la
adresa de e-mail: office@five-advisory.ro,
pânã în data de 10.08.2021, ora 16.00,
pentru activele mobile, precum ºi pentru

activele imobile. Informaþii suplimentare
privind activele pot fi obþinute la nr:
0235/430.111 sau e-mail: office@r-agro.ro. *
1. INFORMAÞII generale privind
concedentul,în special denumirea, CIF,
adresa, tel./fax ºi/sau adresa de e-mail,
persoanã de contact:-Primãria comunei
Cetãþeni, str.Negru Vodã nr. 96, Cetãþeni,
jud.Argeº, tel./fax0248544090, email:
conscetateni@gmail.com, persoana de
contact-Corlet Maria. 2.Informaþii generale
privind obiectul concesiunii,în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã f ie concesionat:-Teren
intravilan în suprafaþã de 1806mp, situat în
com.Cetãþeni, sat Lãicãi, jud.Argeº,
aparþinând domeniului public, nr.C.F.81217,
nr.cad.81217. Concesiunea se face
conform O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.54/30.07.2020. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire:-se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire:-documentaþia de
atribuire se poate ridica de la sediul Primãriei
comunei Cetãþeni. 3.2.Denumirea ºi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului,de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþ ia de
atribuire:-Compartimentul secretariat al
Primãriei comunei Cetãþeni, com.Cetãþeni,
str.Negru-Vodã nr.96, jud.Argeº. 3.3.Costul
ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul:-10 lei,se poate
achita cu numerar la caseria Primãriei
comunei Cetãþeni.3.4.Data-limitã pentru
solicitarea clarificãrilor:-23/08/2021, ora
12.00. 4.Informaþii privind ofertele:-4.1.
Data-limitã de depunere a ofertelor:-
31/08/2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-Primãria comunei
Cetãþeni, com.Cetãþeni, str.Negru-Vodã nr.
96, jud.Argeº.4.3.Nr.de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã:-un exemplar.
5.Data ºi locul la care se va desfãºura
sedinþa publ icã de deschidere a
ofertelor:-31/08/2021, ora 11.00, Primãria
comunei Cetãþeni, str.Negru-Vodã nr.96,
jud.Argeº. 6.Denumirea, adresa, tel./fax
ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei:-
Tribunalul Argeº, Piteºti, Bd.I.C.Brãtianu,
tel.0248216599 int 103, fax-0248212410,
email:tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate,
în vederea publicãrii:-04/08/2021 *
ANUNÞ de participare Informaþii generale
privind autoritatea contractantã, în special
denumirea, CIF, adresa, tel./fax ºi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact:-Oraºul Pecica, Pecica, str.2 nr.150,
jud.Arad, tel.0257468323, fax-0257468633,
email:primaria@pecica.ro. Oraºul Pecica
invitã persoanele fizice ºi juridice fãrã scop
patrimonial, respectiv asociaþiile ºi fundaþiile
constituite conform legii care îndeplinesc
condiþiile prevãzute de Legea nr.350/2005,
sã depunã ofertã în scopul atribuirii
contractelor de finanþare nerambursabilã,
pentru domeniile:-culturã ºi social, sesiunea
a doua. 1.Procedura aplicatã pentru
atr ibuirea contractelor de finanþare
nerambursabilã a proiectelor din domeniile
culturã ºi social, sesiunea a doua pe

(urmare din pagina 6)

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

(continuare în pagina 8)
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COTATII INTERNATIONALE

BUMBAC ICE (NYBOT) - 05.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max. Preþ min. Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

decembrie 2021 90,06 90,6 90,06 90,29 04:14 - -0,02

martie 2022 89,88 90,25 89,8 89,93 04:14 - -0,08

mai 2022 89,49 89,59 89,22 89,32 04:14 - -0,12

iulie 2022 88,33 88,37 87,96 87,96 04:14 - -0,33

CURSUL DOLARULUI ÎN RAPORT CU MONEDELE DIN 135 DE ÞÃRI (05.08.2021)

Afganistan afghani 79,3502

Africa de Sud rand 14,306

Albania leka 101,499

Algeria dinar 134,237

Angola kwanza 633,561

Arabia Sauditã riyal 3,74524

Argentina peso 96,8135

Armenia dram 469,997

Aruba florin 1,7955

Australia dolar 0,37481

Bahamas dolar 1

Bahrain dinar 1,35177

Bangladesh taka 83,3774

Barbados dolar 2

Belize dolar 1,97509

Bermude dolar 1

Bhutan ngultrum 74,0239

Bolivia boliviano 6,74194

Botswana pula 10,8402

Brazilia real 5,1944

Brunei dolar 1,34989

Bulgaria leva 1,64949

Burundi franc 1,95746

Cambogia riel 4,02599

Canada dolar 1,2538

Cape Verde escudo 92,9943

Caraibele de Est dolar 2,7

Cehia coroana 21,456

Chile peso 774,946

China yuan 6,46251

Columbia peso 3,90249

Coreea de Nord won 135

Coreea de Sud won 1,14350

Costa Rica colon 608,817

Croaþia kuna 6,31838

Cuba peso 25

Danemarca coroana 6,27185

Djibouti franc 177,71

Egipt lira 15,6708

Elveþia franc 0,90488

Emiratele Arabe
Unite

dirham 3,67256

Etiopia birr 44,2622

Fiji dolar 2,06462

Filipine peso 49,6901

Gambia dalasi 50,8643

Georgia lari 3,05825

Ghana cedi 5,96879

Gibraltar lira 0,71858

Guatemala quetzal 7,58665

Guineea franc 9,67418

Guyana dolar 200,9

Haiti gourde 95,886

Honduras lempira 23,4049

Hong Kong dolar 7,77527

India rupia 74,0239

Indonezia rupiah 14,3166

Insula Sf, Elena lira 0,71858

Insulele Cayman dolar 0,83333

Insulele Comore franc 414,911

Insulele Falkland lira 0,71858

Insulele Maldive rufiyaa 15,2775

Insulele Seychelles rupie 141.063

Insulele Solomon dolar 8,03025

Iordania dinar 0,709

Irak dinar 1,44716

Iran rial 42,0000

Islanda coroana 124,11

Israel sekel 3,20589

Jamaica dolar 153,267

Japonia yen 109,22

Kazakhstan tenge 422,775

Kenya siling 107,811

Kuwait dinar 0,29955

Laos kip 9,40252

Lesotho loti 14,306

Liban lira 1,50750

Liberia dolar 170,729

Libia dinar 4,48455

Macao pataca 8,00853

Madagascar ariary 3,76836

Malaiezia ringgit 4,22095

Malawi kwacha 790,686

Marea Britanie lira 0,71858

Maroc dirham 8,83018

Mauritania ouguiya 35,8771

Mauritius rupee 41,5135

Mexic peso 19,9035

Mongolia tugrik 2,62000

Mozambic metical 63

Myanmar kyat 1,62870

Namibia dolar 14,306

Nepal rupie 117,408

Nicaragua cordoba oro 34,8383

Nigeria naira 410,962

Norvegia coroana 8,81887

Noua Zeelandã dolar 1,41705

Oman rial 0,38377

Pakistan rupie 163,089

Panama balboa 1

Papua Noua Guinee kina 3,43303

Paraguay guarani 6,81149

Peru noul sol 4,03425

Polonia zlot 3,83387

Qatar rial 3,62854

Republica
Dominicanã

peso 56,6332

Republica Moldova leu 17,6392

România leu 4,14332

Rusia rubla 72,9877

Serbia dinar 98,4619

Sierra Leone leone 10,1562

Singapore dolar 1,34989

Siria lira 512,795

Somalia siling 566,332

Sri Lanka rupie 197,492

Sudan lira 442,604

Suedia coroana 859.894

Surinam dolar 21,3341

Swaziland lilangeni 14,306

Taiwan dolar 27,7803

Tanzania siling 2,31396

Thailanda baht 33,0734

Tonga pa'anga 2,19438

Trinidad dolar 6,66361

Tunisia dinar 2,73997

Turcia lira 8,43708

Ucraina hryvnia 26,7119

Uganda siling 3,53096

Ungaria forint 299,101

Uruguay peso 43,3156

Vanuatu vatu 112,14

Venezuela bolivar 3,99542

Vietnam dong 22,8955

Zimbabwe dolar 361,9

Zona Euro euro 0,84337

CURSUL VALUTAR PE GLOB ÎN RAPORT CU EURO (05.08.2021)
Þara Moneda Cotaþia

Albania leka 120,334

Australia dolar 1,60274

Bulgaria leva 1,95583

Canada dolar 1,48648

Elveþia franc 1,07288

China yuan 7,66179

Cehia coroanã 25,4379

Danemarca coroanã 7,43635

Marea Britanie lirã 0,85196

Hong Kong dolar 9,2181

Croaþia kuna 7,49092

Ungaria forint 354,592

India rupie 87,7609

Þara Moneda Cotaþia
Japonia yen 129,5

Coreea de Sud won 1,35571

Kazahstan tenge 501,232

Norvegia coroanã 10,4559

Polonia zlot 4,54566

Rusia rubla 86,5325

Suedia coroanã 10,1954

Singapore dolar 1,6004

Turcia lira 10,0028

Taiwan dolar 329.356

Ucraina hrivna 31,6689

SUA Dolar dolar 1,18558

SUC DE PORTOCALE ICE (NYBOT) - 05.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

septembrie 2021 132 135,9 131,95 134 08:57 - 1,05

noiembrie 2021 135,25 139,05 135,25 137,45 08:49 - 1,2

METALE DE BAZÃ LME -04.08.2021 (DOLARI/TONÃ)
Aluminiu

aliaj
Aluminiu

primar Cupru Plumb
standard Nichel Cositor Zinc

Cumparare cash 2229 2575 9503 2469 19448 36475 2975

Vinzare/pret mediu cash 2229 2575 9503 2469 19448 36475 2975

Cumparare/3 luni 2224 2580 9527 2391 19456 34678 2983

Vinzare/3 luni 2224 2580 9527 2391 19456 34678 2983

Cumparare/15 luni 31668

Vinzare/15 luni 31668

METALE PREÞIOASE - 05.08.2021 ($/UNCIE TROY)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Variaþie

Aur CMX
august 2021 1810,8 1812,5 1809,5 0,18 -1

Argint CMX
septembrie 2021 25,425 25,480 25,455 0,187 -0,006

1 uncie = 31 grame

PRODUSE PETROLIERE - 05.08.2021
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Variaþie

Þiþei light NYM ($/BARIL)
septembrie 2021 68,06 68,84 67,61 68,74 0,59

Þiþei brent ($/BARIL)
octombrie 2021 70,25 70,92 69,75 70,80 0,42

Pãcurã NYM ($/GALON)
septembrie 2021 2,0741 2,0863 2,06 2,0827 0,0086

Gaze naturale NYM ($/MMBTU)
septembrie 2021 4,152 4,179 4,122 4,13 -0,026

CAFEA ICE (NYBOT) - 05.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

septembrie 2021 175,65 176,45 173,3 175 04:21 - -0,65

decembrie 2021 178,8 179,45 176,3 178 04:21 - -0,7

martie 2022 181,45 182 179 180,6 04:21 - -0,65

mai 2022 183 183,2 180,15 181,8 04:21 - -0,65

CACAO ICE NYBOT - 05.08.2021 (DOLARI/TONÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

septembrie 2021 2392 2415 2388 2415 04:20 - 22

decembrie 2021 2444 2465 2440 2465 04:17 - 20

martie 2022 2465 2486 2465 2486 04:20 - 18

mai 2022 2470 2487 2469 2487 04:09 - 12

CARNE CME - 05.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschi-

dere Preþ max. Preþ min. Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

Vitã pentru îngrãºare
august 2021 159,125 159,25 158,6 159,05 09:00 - -0,15

septembrie 2021 162,625 162,9 162,175 162,75 09:00 - -0,125

octombrie 2021 165,125 165,425 164,8 165,325 09:00 - -0,125

noiembrie 2021 166,875 167,1 166,55 167,1 09:00 - -0,075

Vitã viu
august 2021 124,075 124,3 123,85 124,175 09:00 - 0,125

octombrie 2021 128,8 129,225 128,625 129,1 09:00 - 0,125

decembrie 2021 133,85 134,375 133,85 134,3 09:00 - 0,35

februarie 2022 137,75 138,15 137,7 138,15 09:00 - 0,25

Porc viu
august 2021 109,5 109,55 108,825 109,4 09:00 - -0,075

octombrie 2021 89,675 89,7 88,25 88,475 09:00 - -1,65

decembrie 2021 83,525 83,525 81,95 82,2 09:00 - -1,325

februarie 2022 85,8 86,1 84,6 84,7 09:00 - -1,4

CEREALE CBOT - 05.08.2021

Luna Deschid
ere

Preþ
max.

Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ mediu Variaþie

Grâu CBOT (CENÞI/BUªEL)
septembrie 2021 714  6/8 723  0/8 713  4/8 721  2/8 04:24 - 4  0/8

decembrie 2021 725  6/8 734  2/8 725  0/8 732  6/8 04:24 - 4  0/8

martie 2022 735  4/8 743  6/8 734  4/8 742  0/8 04:24 - 4  0/8

mai 2022 737  4/8 744  6/8 737  2/8 743  4/8 04:24 - 4  4/8

Porumb CBOT (CENÞI/BUªEL)
septembrie 2021 546  6/8 550  6/8 545  6/8 550  4/8 04:26 - 4  6/8

decembrie 2021 547  0/8 550  4/8 545  6/8 549  6/8 04:26 - 3  0/8

martie 2022 555  0/8 558  2/8 553  6/8 557  6/8 04:26 - 2  6/8

mai 2022 560  0/8 562  0/8 558  6/8 561  0/8 04:26 - 1  0/8

Ovãz CBOT (CENÞI/BUªEL)
septembrie 2021 443  0/8 446  4/8 443  0/8 443  6/8 03:32 - 0  2/8

Soia boabe CBOT (CENÞI/BUªEL)
august 2021 1403  4/8 1403  4/8 1393  4/8 1397  2/8 04:02 - -6  2/8

septembrie 2021 1333  4/8 1335  0/8 1322  0/8 1327  4/8 04:02 - -4  4/8

octombrie 2021 1326  2/8 1327  2/8 1315  0/8 1320  4/8 04:02 - -5  2/8

decembrie 2021 1330  4/8 1331  0/8 1320  0/8 1324  6/8 04:02 - -5  6/8

Fãinã de soia CBOT (DOLARI/TONÃ SHORT)
septembrie 2021 351,7 352,8 350,0 350,4 04:18 - -1,1

octombrie 2021 351,0 351,2 348,7 349,2 04:18 - -1,4

decembrie 2021 354,0 355,0 352,0 352,4 04:18 - -1,6

ianuarie 2022 355,2 355,8 353,2 353,3 04:18 - -1,6

Ulei de soia CBOT (CENÞI/LIVRÃ)
septembrie 2021 62,26 62,26 62,26 62,26 01:43 - -0,51

octombrie 2021 62,32 62,32 61,59 62,13 01:43 - -0,19

decembrie 2021 61,74 61,74 60,99 61,57 01:43 - -0,19

ianuarie 2022 61,52 61,53 60,78 61,32 01:43 - -0,22

ZAHÃR 11 ICE (NYBOT) - 05.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)

Luna Deschidere Preþ
max.

Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

octombrie 2021 18 18,01 17,83 17,97 04:17 - 0,04

martie 2022 18,61 18,61 18,42 18,56 04:17 - 0,03

mai 2022 17,78 17,78 17,62 17,72 04:17 - 0,01

iulie 2022 17,04 17,05 16,9 16,98 04:17 - -

CHERESTEA CME - 05.08.2021 (DOLAR/MBF)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Pret
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

septembrie 2021 540,1 552 536,2 544 09:01 - -20,5

noiembrie 2021 560 560 560 560 09:00 - -24,8

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
LIBOR este rata dobânzii de bazã plãtitã la depozite între bãncile pieþei eurodolarului. Eurodolarul este un dolar
depozitat într-o bancã dintr-o þarã a cãrei monedã naþionalã nu este dolarul. Piaþa eurodolarului funcþioneazã
de aproximativ 40 de ani ºi este o componentã majorã a pieþei financiare internaþionale. Din punct de vedere al
volumului, Londra este centrul pieþei eurodolarului. Rata LIBOR publicatã în Wall Street Journal este media ratelor
a cinci mari bãnci: Bank of America, Barclays, Bank of Tokyo, Deutsche Bank ºi Swiss Bank. Cel mai des utilizatã
cotaþie pentru ipoteci este la ºase luni. Costul LIBOR este un indicator al ratei dobânzii, larg monitorizat pe plan in-
ternaþional. WSJ Prime Rate, dobândã publicatã de Wall Street Journal care supravegheazã marile bãnci,
este o ratã primarã consensualã la care bãncile acordã împrumuturi clienþilor favorabili. Rata primarã fluc-
tueazã în funcþie de schimbãrile fãcute de Consiliul Rezervei Federale. Rata primarã este folositã de bãnci la
fixarea ratelor pentru produse cum sunt cãrþile de credit sau auto împrumuturile. Dacã rata primarã urcã, la
fel se va întâmpla ºi cu rata cãrþii de credit variabilã.

Data actualizãrii: 03 august 2021
Dobânda Sãptãmâna în curs În urmã cu o lunã În urmã cu un an

WSJ Prime Rate 3,25 3,25 3,25

LIBOR la 1 lunã 0,09 0,10 0,15

LIBOR la 3 luni 0,13 0,13 0,25

LIBOR la 6 luni 0,16 0,17 0,31

LIBOR la 1 an 0,24 0,24 0,45

Notã: Pentru a transforma unitãþile de mãsurã anglo–saxone în unitãþi ISO, se utilizeazã transformãrile:
1 buºel = 36,36 l; 1 baril = 163,656 l; 1 galon = 4,54 l (pentru petrol); o livrã = 453,59 g; 1 uncie = 28,35 g;
1 uncie troy = 31,10 g “Variaþia” reprezintã diferenþa dintre cotaþia curentã ºi închiderea zilei precedente.

Legendã:*NYBOT– New York Board Of Trade; * CME – Chicago Mercantile Exchange; * CBOT – Chicago Board of Trade;
* WCE – Winnipeg Commodity Exchange; * LME – London Metal Exchange.

BALTIC DRY INDEX (BDIY: IND) - 04.08.2021
Valoare puncte Variaþie %

3318,00 1,13

* BDI reflectã evoluþia costurilor de transport maritim al materiilor prime
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