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BURSA AUTO

BURSA IMOBILIARA
VANZARI
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**

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

INCHIRIERI

Dacia sandero fab 2013 buton ECO euro5
1,5dci 75cp, 4 100E, 0768 498 847E.

TREI CAMERE

FORD KUGA//2.0 TDCI//Trapa/4X4//,7
990E,tel: 0742 444 194.

Proprietar inchiriez apartament 3
camerea-Militari, 350E,tel: 0748 565 997.

Volkswagen Polo 1.0 MPI, 4 usi, euro 4 ,
aer conditionat, 1 250E,tel: 0726 008 359.

Apartament 3 camere - 4 City North, zona
Pipera, 800E,tel: 0762 616 035.

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

Ap 3 camere mobilat lux Baneasa - vis a vis
Phoenicia Grand Hotel, 800E,tel:074 125
4459.

TURNU SEVERIN, 4ha, 250m deschidere
la drumul de centura, ideal PECO, 50 E/mp ,
tel.0722.332.964**

AUTO STRAINE

SNAGOV,GRUIU, 1980mp, intravilan,
deschidere 80mp, 17 E/mp ,
tel.0762.282.472**

Apartament modern mobilat Herastrau
Lukoil, 1 100E,tel:4073 017 7268.

TERENURI PROVINCIE

VANZARI

PORUM BACU DE SUS, 2300mp,
intravilan, intre strada asfaltata si rau,
utilitati, 18 E/mp , tel.0722.794.257**

Chevrolet Trax Chevrolet Trax 1.7 Diesel
130 CP 4DW ( 4X4).10 390E,tel: 0752 316
000.
Ford Fiesta Cumparata RO/TVA/Finantare,
5 950E,tel: 0727 145 432.

Apartament Lux Ultracentral Piata
Universitatii liber, 927E,tel: 0747 833 041

HYUNDAI IX 35//2.0 CRDI//4X 4//,8
990E,tel: 0742 444 194.

Proprietar - Inchiriez apartament 3 camere
complex The Park, 790E,tel: 0744 780 447.

Mercedes-Benz slk 200 compresor,
impecabil,18 600E,tel: 0728 242 200.

PEUGEOT 308 - BLUE HDI 120 CP M o d e l
/P R E M I U M 2015, 7 100E,tel: 0762 514
244.
DSG 7, BiXenon, Led fata spate, Navi, Piele,
Istoric Skoda,11 550E,tel: 0724 111 111.
BMW Seria 3 BMW 318i, E46, 2002, 2
100E,tel: 0723 395 337,2 100E.
Opel Vectra C Facelift 2007 1.9 CDTI, 3
800E,tel:0726 229 447.
Vand Renault Koleos BOSE Luxury,6
400E,tel: 0736 910 323.
Dacia logan mcv cu 7 locuri // 1.5 dci ( i rosu 86 cp ),2 848E,tel: 0787 811 082.
Dacia Logan Mcv Stepway 0.9 benzina
turbo 90 cai, FULL, PRET FIXX,6 000E,tel:
0744 252 317.
Logan 2017 benzina 5500EURO, 5
500E,tel: 0722 144 410.
Dacia Logan Mod Laureat Facelift
Benzinã+Gpl 2018 Primul Proprietar, 6
200E,tel:0768 360 365.
Opel Insignia Posibilitate Rate cu avans 0%
/ Garantie 12 Luni! IMPECABILA!, 9
290E,tel: 0729 339 944.

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

LOCURI DE MUNCA-OFERTE
CLUBUL Sportiv Municipal Bucureºti, cu
sediul în Bucureºti, Calea Vitan, nr.242, et.1,
sector 3, anunþã reluarea concursului pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
vacante: 1 post Auditor IA- Compartimentul
Audit Intern- Condiþii: studii universitare,
absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul
ºtiinþelor economice; vechime în muncã:
min.15 ani, din care în specialitate: min.10
ani; 2 posturi ºofer- Serviciul Administrativ ºi
Registraturã- Condiþii: studii medii/generale;
permis de conducere cat.B ºi D; Atestat
transport persoane; card tahograf;
experienþã în meseria de ºofer categoria B:
min.5 ani ºi categoria D: min.3 ani. Proba
scrisã se va desfãºura în 10.06.2020,
interviul ºi proba practicã (ºoferi) în
16.06.2020, conform programãrii. Dosarele
se pot depune pânã la 29.05.2020, la sediul
CSM Bucureºti, program luni-vineri,
10.00-15.00. Informaþii se pot obþine de la
dna. Barbu Lidia, la tel.021.313.66.33 sau
email:office@csmbucuresti.ro *
LICEUL Tehnologic Râºnov, cu sediul în
Râºnov, str.Republicii nr.29, jud. Braºov,
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 întreþinere, post vacant,
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-medii; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului- 5 ani.Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: Proba scrisã:
10.06.2020, ora 11.00,la sediul instituþiei;
Proba practicã: 11.06.2020,ora 10.00,la
sediul instituþiei; Proba interviu: 11.06.2020,
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:
Secarea Maria, tel.0726369742. *
ªCOALA Gimnazialã Ecaterina Teodoroiu,
cu sediul în Brãila,str.ªtefan cel Mare
nr.483, jud.Brãila, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale,aprobate prin H.G.nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de

H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului
–îngrijitor ºcoalã, 2 posturi vacante
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor– 8 clase; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului– 1 an; -sã deþinã adeverinþã care sã
ateste cã a finalizat/este înscris la cursul de
,,Igienã”.Denumirea postului –îngrijitor
grãdiniþã,post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã.Condiþii specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor– 8
clase; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului– 1 an. -sã deþinã
adeverinþã care sã ateste cã a finalizat/este
înscris la cursul de ,,Igienã”.Data, ora ºi locul
de desfãºurare a concursului: Proba
practicã: 10.06.2020,ora 09.00,la sediul
instituþiei; Proba interviu: 11.06.2020,ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei.Date contact:
secretariat, tel.0239/619.784. *
OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Alexandru Vaida Voevod nr.53,
organizeazã concurs pentru ocuparea unui
post vacant de execuþie de consilier
cadastru,în baza H.G.nr.286/2011,cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Denumirea postului -consilier cadastru
gradul I– 1 post contractual pe perioadã
nedeterminatã, BCPI Dej.Condiþii specifice
de participare la concurs: -studii de
specialitate -studii universitare cu licenþã
sau absolvite cu diplomã –specializarea
cadastru,geodezie,topografie; -vechime în
specialitate -minim 3 ani ºi 6 luni.Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului: Proba
scrisã: 10.06.2020,ora 9.30,la sediul
instituþiei; Proba interviului: 15.06.2020,ora
9.00,la sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune dosarul de
concurs este 29.05.2020,ora 14.00,la sediul
instituþiei,Serviciul Juridic,Resurse
Umane,Secretariat ºi Petiþii.Date contact:
tel.:0264431666, email: cj@ancpi.ro. Temei
legal: art.7 alin.(4) din H.G.nr.286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. *
PRIMÃRIA comunei Nãdrag, cu sediul în
Nãdrag, str.Piaþa Centralã nr.2, jud. Timiº,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmºtorului post contractual aprobat prin
H.G.nr.286/2011,modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014.Denumirea postului
-muncitor necalificat I,post vacant
contractual pe perioadã nedeterminatã în
cadrul Serviciului Public Apã, Canalizare.

Condiþii specifice de participare la concurs:
-studii gimnaziale absolvite cu diplomã; -nu
necesitã vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului.Data, ora ºi locul
de desfãºurare a concursului: Proba scrisã:
10.06.2020,ora 10.00,la sediul instituþiei;
Proba interviu: 15.06.2020,ora 10.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei.Date contact:
Fuior Marioara secretar, tel.0769048406,
fax 0256328304, e-mail nadrag@
primarianadrag.ro. *
COMUNA Mãneciu, cu sediul în comuna
M?neciu, sat M?neciu-Ungureni nr.273,
jud.Prahova, 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 -guard post temporar
vacant,contractual,pe perioadã determinatã. Condiþii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor -medii; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului -nu se solicitã.Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: Proba practicã:
02.06.2020,ora 10.00,la sediul instituþiei;
Proba interviu: 04.06.2020,ora 10.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 5 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei.Date contact: Oficiul
Resurse Umane,Secretariat ºi Relaþii cu
Publicul,tel.0768197806,0244295225. *
ªCOALA Gimnazialã Nicolae Titulescu, cu
sediul în Ploieºti, str.Popa Farcaº nr.23,
jud.Prahova, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011,modificatã ºi
completat de H.G.nr.1027/2014.Denumirea
postului- 1 post vacant paznic,pe perioadã
nedeterminatã,la ªcoala Gimnazialã Florin
Comisel Ploieºti -structura.Date contact:
secretariat unitate ºcolarã,tel.:0
244-524556/0737521697.Condiþii specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor
-gimnazial/liceal; -starea de sãnãtate
corespunzatoare postului pentru care
candideazã; -persoanã responsabilã,
disponibilitate lucru în ture; -sã nu aibã
antecedente penale; -are cetãþenie românã;
-vechime în domeniu minim 3 ani; -sã aibã
atestat/certificat de calificare profesionalã
pentru funcþia agent de pazã ºi ordine.Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
joi–10 iunie 2020,ora 9.00,la ªcoala
Gimnazialã Nicolae Titulescu,cu sediul în
Ploieºti,str.Popa Farcas nr. 23,jud.Prahova.

Proba scrisã (grilã): 10.06.2020,ora
9.00–11.00; Proba de interviu: 10.06.2020,
ora 12.00–13.00. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial,la sediul ªcolii
Gimnaziale Nicolae Titulescu, municipiul
Ploieºti,29.05.2020 inclusiv,orele 16.00. *
UNITATEA Administrativ Teritorialã
Gãlbinaºi,cu sediul în Gãlbinaºi,str.1
Decembrie nr.16,jud.Cãlãraºi,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
necalificat serviciul public de apã, post
vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor– 10
clase; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului– 0. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:Proba
scrisã 10.06.2020,ora 10.00,la sediul
instituþiei;Proba interviu: 12.06.2020,ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei.Date contact:
secretariat, tel.0242516814. *
STAÞIUNEA de Cercetare–Dezvoltare
Agricolã Lovrin, cu sediul în Lovrin, strada
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- 3 posturi
muncitori necalificaþi,poz.48, 84 ºi 85 post
vacant,contractual,pe perioadã determinatã. Condiþii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor -ºcoala generalã;
-vechime în muncã -debutant.Denumirea
postului- 1 post gestionar,post vacant,
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor -ºcolala generalã/studii
medii; -vechime în muncã –debutant.Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
Proba scrisã: 10.06.2020,ora 9.00,la sediul
instituþiei; Proba practicã,interviu: 10.06. 2020,
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 instituþiei.Date contact:
Mãrginean Cornelia, tel.0256/ 381401.*
ANUNÞ de recrutare ºi selecþie pentru
postul de Director Comercial Exploatare
Sistem Zonal Prahova S.A. anunþã
organizarea procedurii de recrutare ºi
selecþie a candidaþilor pentru postul de

Director Comercial al Exploatare Sistem
Zonal Prahova S.A., procedurã ce va fi
derulatã în conformitate cu prevederile OUG
nr. 109/2011 privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare aduse de Legea nr.
111/2016 ºi de HG nr. 722/2016 precum ºi
cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecþia persoanelor fizice în ceea
ce priveºte prelucrarea datelor cu caracter
personal. Condiþiile de participare, cerinþele,
criteriile de selecþie precum ºi conþinutul,
modul de derulare ºi planificarea etapelor
procesului de recrutare ºi selecþie sunt
prezentate în detaliu pe pagina web
www.eszph.ro. Dosarele de candidaturã vor
fi în mod obligatoriu depuse pânã la data de
15 iunie 2020, atât pe suport de hârtie cât ºi
în format electronic, aºa cum este specificat
în anunþul detaliat postat la adresa web
anterior menþionatã. Toate candidaturile vor
fi tratate cu maximã confidenþialitate. *

-STATE pentru Platforme Submerse”,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

ANUNÞ de recrutare ºi selecþie pentru
posturile de Administrator Exploatare
Sistem Zonal Prahova S.A. anunþã
organizarea procedurii de recrutare ºi
selecþie a candidaþilor pentru posturile de
administrator, membri în Consiliul de
Administraþie, ai Exploatare Sistem Zonal
Prahova S.A., procedurã ce va fi derulatã în
conformitate cu prevederile OUG nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare aduse de Legea nr.
111/2016 ºi de HG nr. 722/2016 precum ºi
cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecþia persoanelor fizice în ceea
ce priveºte prelucrarea datelor cu caracter
personal. Condiþiile de participare, cerinþele,
criteriile de selecþie precum ºi conþinutul,
modul de derulare ºi planificarea etapelor
procesului de recrutare ºi selecþie sunt
prezentate în detaliu pe pagina web
www.eszph.ro. Dosarele de candidaturã vor
fi în mod obligatoriu depuse pânã la data de
15 iunie 2020, atât pe suport de hârtie cât ºi
în format electronic, aºa cum este specificat
în anunþul detaliat postat la adresa web
anterior menþionatã. Toate candidaturile vor
fi tratate cu maximã confidenþialitate. *

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

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

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
Imponderabilitate”-PROJECT,
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 “AeroSpital 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,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

ANUNTURI DIVERSE
VANZARI
VIDEO/FOTO/TV
FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoffice@gmail.com
,
tel.0765.645.381**

ELECTRONICE
VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, 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
DISPONIBILITATE raport trimestrial la 31
martie 2020 BRK Financial Group SA
informeazã investitorii cã, începând cu data
de 15 mai 2020 ora 18:30 (ora localã), va fi
disponibil raportul financiar trimestrial la 31
martie 2020, atât în format fizic, la sediul
social al BRK Financial Group SA din
Cluj-Napoca, Calea Moþilor nr. 119, cât ºi în
format electronic pe pagina oficialã de
internet a societãþii www.brk.ro, la secþiunea
“Relaþii Investitori/ Rezultate financiare”.
Menþionãm faptul cã situaþiile financiare
trimestriale la 31 martie 2020 nu sunt
auditate. Monica Ivan Director General.*
COM UNICAT In conformitate cu
prevederile legale in vigoare, CASA DE
BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

informeaza investitorii ca raportul privind
administrarea societatii in primele trei luni
ale anului 2020 este pus la dispozitia
publicului incepand cu data de 14.05.2020
ora 18:00, dupa cum urmeaza: 1. in format
electronic la adresa www.bestwestern
bucovina.ro 2. in forma scrisa, la sediul
societatii din Gura Humorului, P-ta
Republicii, nr. 18, Jud. Suceava Raportul
pentru primele trei luni ale anului 2020
contine raportul administratorilor si situatiile
financiare pentru data de 31.03.2020, cu
mentiunea ca acestea nu sunt auditate sau
revizuite de auditorul financiar. Ion Romica
Tamas Director General si Vicepresedinte al
Consiliului de Administratie CASA DE
BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. *
COMUNICAT Informam investitorii si
actionarii S.C. Transporturi Auto Giulesti
S.A., ca in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr.5/2018,art 125(2),
Raportul pentru Trimestrul I 2020 al SC
Transporturi Auto Giulesti ,a fost transmis
catre A.S.F. si B.V.B. - Piata ATS – AeRO.
Acest raport poate fi consultat la cerere la
sediul societatii din Calea Giulesti
nr.177,sector 6,Bucuresti,pe website-ul
societatii – www.tagiulesti.ro incepand cu
data de 14.05.2020 sau la adresa
www.bvb.ro la simbolul TRGI. Informatii
suplimentare la tel.0040212205553.
Presedinte C.A. Ec.Eugen Patrusca.*
COMUNICAT DE PRESA privind disponibilitatea raportului trimestrial la
31.03.2020 Societatea PRIMCOM SA cu
sediul social in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr.
33, corp A, spatiul comercial 12, sector 1,
ONRC: J40/1070/1991; CIF: RO1584200,
anunta investitorii ca Raportul trimestrial la
31.03.2020, intocmit potrivit prevederilor
regulamentului ASF nr. 5/2018 si aprobat de
conducerea societatii este disponibil pentru
cei interesati, in forma scrisa, la cererea
actionarilor, la punctul de lucru al societatii
din Bucuresti, str. Maior Av. Stefan
Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, si in
format electronic pe website-ul societatii:
www.primcom.ro incepand cu data de
15.05.2020. Presedintele Consiliului de
Administratie, Nichiforov Andrei .*
COM UNICAT DE PRESÃ Informãm
publicul cã, în conformitate cu prevederile
Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, Raportul pentru

trimestrul I 2020 al Uzinexport SA Bucureºti,
a fost transmis cãtre A.S.F. ºi operatorului
de piaþã BVB. Raportul Trimestrial al
UZINEXPORT SA la 31 martie 2020 este
auditat si poate fi consultat, la cerere, la
sediul societãþii din Bd. Iancu de Hunedoara
nr.8, sector 1, Bucureºti, la adresa
www.bvb.ro simbol UZIN sau pe pagina de
internet www.uzinexport.ro Informaþii
suplimentare la telefon: 021 318.57.30 –
int.234 Biroul Acþionariat. *
ORANGE ROMÂNIA SA anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: “Instalare Fibrã opticã Site
BA0029 (Adjud ) – Site BA 0430 (Tuþu)”,
propus a fi amplasat în intravilanul ºi
extravilanul comunelor Homocea ºi Corbiþa
ºi municipiului Adjud, judeþul Vrancea.
Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Vrancea, str.
Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni – joi,
intre orele 8,00 – 16,30 si in ziua de vineri
intre orele 8,00-14,00 si la sediul COMUNEI
HOMOCEA, COMUNEI CORBIÞA si
PRIMÃRIEI MUNICIPIULUI ADJUD, judetul
Vrancea in zilele de luni-vineri intre orele
8,00 -16,00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea. *
ORANGE ROMÂNIA SA anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: “Instalare Fibrã opticã Site
GA0031 (Panciu) – Site GA 0563 (Moviliþa)”,
propus a fi amplasat în intravilan ºi extravilan
comuna Moviliþa si oraºul Panciu, judeþul
Vrancea Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Vrancea , str.
Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni – joi ,
intre orele 8,00 – 16,30 si in ziua de vineri
intre orele 8,00-14,00 si la sediul COMUNEI
MOVILIÞA ºi ORAªULUI PANCIU, judetul
Vrancea in zilele de luni-vineri intre orele
8,00 -16,00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea. *
ORANGE ROMÂNIA SA anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: “Construire reþea subteranã ºi
aerianã de fibrã opticã interurbanã prin
interconectare site-uri Orange”, propus a fi
amplasat în intravilanul ºi extravilanul
comunelor
Obrejiþa,
Tîmboieºti,

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