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 CONVOCARE. Administratorul unic 
al S.C. VIGOTEX S.A, BUCURESTI, 
în baza Deciziei Nr.69/02.03.2021, 
convoacă la data de 20.04.2023, 
orele 14:00, la sediul societăţii din 
strada Garoafei, Nr. 1A, sector 5, 
Bucureşti, ADUNAREA GENERA-
LĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea Raportului de Ges-
tiune pentru anul 2022 al Admi-
nistratorului Unic S.C. VIGOTEX 
S.A. 2. Aprobarea Raportului de 
audit financiar pentru anul 2022 
elaborat de S.C. G.D.V.AUDIT 
CONSULT SRL. 3. Aprobarea 
Bilantului Contabil, al Contului 
de Profit si Pierdere pentru anul 
2022. 4. Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul 
2023. 5. Aprobarea repartizarii a 
98,11% din valoarea totala aferenta 
anului 2022. 6. Diverse. Acţionarii 
îndreptăţiţi să-şi exercite dreptu-
rile legale de vot şi sunt înscrişi în 
evidenţele Depozitarului Central 
S.A. la data de 15.04.2023. În ca-
zul neîntrunirii cvorumului pentru 
validarea deliberărilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
S.C VIGOTEX S.A (cel puţin o pă-
trime din numărul total de drepturi 
de vot), a doua convocare este în 
data de 21.04.2023 orele 14.00 în 
acelaş loc. ADMINISTRATOR UNIC 
AL S.C. VIGOTEX S.A. ING. BOJAN 
ADRIAN VASILE CIPRIAN 
CONVOCATOR. Subscrisa S.C IMP 
ROMANIA INDUSTRIAL CO S.A., cu 
sediul în Chişoda, str. Calea Şagu-
lui, DN 59, Km 7, nr. 221, etaj 1, birou 
16 jud. Timiş, prin administartor 
unic Mureşan Antonela George-
ta, în temeiul art. 111 din Legea nr. 
31/1990, republicată şi actualiza-
tă convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societaţii 
pentru data de 25.04.2023, la ora 
11.00, la sediul societaţii din Chi-
şoda, str. Calea Şagului, DN 59, 
Km 7, nr. 221, etaj 1, birou 16, Jud. 
Timiş, cu urmatoarea: Ordinea de 
zi Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară 1. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Administratorului Unic 
privind activitatea desfăşurată 
de către societate în anul 2022 şi 
aprobarea descărcării de gestiu-
ne a Administratorului Unic pentru 
activitatea desfăşurată în exerci-
ţiul financiar 2022 ; 2. Prezentarea 
şi aprobarea Raportului Comisiei 
de cenzori privind activitatea 
desfăşurată de către societate 
în anul 2022; 3. Prezentarea Ra-
portului de Audit pentru exerciţiul 
financiar 2022; 4. Numirea Audi-
torului şi fixarea duratei minime 
a Contractului de Audit Financiar. 
5. Aprobarea bilanţului contabil şi 
a contului de profit şi pierdere la 
data de 31.12.2022. 6. Aprobarea 
rezultatului financiar aferent anu-
lui 2022; 7. Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2023; 8. Prezentarea şi aprobarea 
Planului de Investiţii pentru anul 
2023; 9. Aprobarea operaţiunilor 
de casare a unor mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, aflate în pa-
trimoniul societăţii, rămase fără 
utilitate; 10. Evaluarea activitatii 
administratorului unic Mureşan 
Antonela Georgeta şi acordarea 

unui bonus raportat la rezultatele 
supuse analizării. 11. Numirea unor 
împuterniciti în vederea aducerii 
la îndeplinire a hotărârii ce va fi 
adoptata de către adunarea ge-
nerală a acţionarilor. La Adunarea 
Generală Ordinară au dreptul să 
participe toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor societăţii, 
cu data de referinţă 24.04.2023. 
Acţionarii pot participa la Aduna-
rea Generală Ordinară personal, 
pe baza actului de identitate, sau 
prin reprezentare. Reprezen-
tarea acţionarilor la Adunarea 
Generală Ordinară se va putea 
face pe baza de procură specia-
lă, conform prevederilor art. 125 
din Legea nr. 31/1990, privind so-
cietăţile comerciale, republicată 
şi modificată, precum si conform 
prevederilor Actului constitutiv 
al societăţii. Un exemplar al Pro-
curii / Imputernicirii va fi depus 
la secretariatul societăţii, cel mai 
târziu în data de 24.04.2023. Docu-
mentele şi informaţiile ce privesc 
punctele înscrise pe Ordinea de zi 
se află la dispoziţia acţionarilor, 
cenzorilor şi auditorilor la sediul 
societăţii, începând cu data de 
14.04.2023 în timpul programului 
normal de funcţionare. În cazul în 
care, la prima convocare nu se 
întruneşte cvorumul prevăzut, 
Adunarea Generală Ordinară se 
va întruni la a doua convocare, în 
data de 26.04.2023, ora 11.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi ca şi în prima convocare. 

CABINET individual de insolventa 
“Ciuperca Aurelia”, cu sediul in 
loc. Slobozia, B-dul. Unirii, bl. E 
15, sc. B, apt. 3, jud. Ialomiţa, de-
semnat lichidator judiciar al S.C. 
TEHNOMEDICA S.R.L., cu sediul 
in loc. Slobozia, tarlaua 327/4, 
parcela 11, parter, camera 5, 
jud. Ialomiţa, înregistrată la ORC 
Ialomiţa sub nr. J 21/184/2013, 
având CUI RO 9095080, desem-
nata conform Hotărârii intermedi-
are nr 1117/11.08.2017, organizea-
ză licitaţie publica in următoarea 
modalitate: prima licitaţie va avea 
loc în data de 12.04.2023 si se va 
repeta săptămânal in fiecare zi de 
miercuri, la aceeaşi oră (14,00), 
pana la momentul valorificării. Se 
va accepta preţul cel mai mare 
oferit (chiar daca se prezinta un 
singur licitator) dar cu condiţia 
ca acest preţ sa nu fie mai mic de 
50% din preţul de piaţa din raportul 
de evaluare, conform modificării 
Regulamentului de vânzare apro-
bate în cadrul Adunării creditorilor 
din data de 09.03.2023. Bunurile 
oferite spre vânzare si preturile 
de pornire ale acestora, care nu 
conţin TVA, sunt următoarele: I. 
Bunuri mobile: -Container deschis 
- 3.747,75 lei, -Role Termo izolaţie 
- 48.046,42 lei (85 buc), -Plasă fier 
Buzău - 4.400 lei (110 buc), -Tub 
PPV 180 diametru de 1 m - 2,80 lei 
(13 buc), -Tub corodat 34 diametru 
8 m lungime - 24,00 lei, -Tub PVC 110 
mm diametru 6 m lungime - 420,00 
lei (3 buc), - Elemente prindere 
construcţie 50 kg 2 lăzi - 33,50 lei 
(100 kg), -Rolă geomembrană L 6 m 
(2700 kg o bucată) - 18.343,48 lei (2 
buc), II. Bunuri imobile: Valoare to-

tală - 4.023.192,36 lei (846.773,94 
Euro) 1.Drumuri interioare de 
acces obiectiv, din balast, D1 şi 
D2 având lungimea 60 m fiecare 
şi lăţimea de 5 m iar D3 având 
lungimea 450 m şi lăţimea de 5 
m - 1.248.843,00 lei 2.Platformă 
betonată cu suprafaţa de 20 m, 2 
buc - 69.705,00 lei. 3.Construcţie 
din metal C1 (ferme metalice, 
stâlpi metalici, fundaţii din beton) 
având o suprafaţă construită de 
5.175 mp, 115 x 45 m. - 1.366.516,39 
lei. 4.Gropi de gunoi G1 şi G2, cu 
suprafeţele de 9.065 mp, 122,5 x 
74 m, înălţimea pe verticală de 6 
m fiecare şi volumul total al celor 
2 gropi de 106.220 mc, suprafa-
ţa interioară a celor 2 gropi de 
21.796 mp (care este şi suprafaţa 
geo membranei de 2 mm JUNIFOL 
HDPE - 1.292.088,84 lei. 5.Gropi de 
gunoi G3 şi G4 - cu dimensiunile ex-
terioare de 43x19 m fiecare şi cele 
interioare de 13x17 m fiecare, cu 
pereţi cu grosimea de 3 m şi înălţi-
mea de 6 m iar volumul total al gro-
pilor este de 2.562 mc. - 46.039,13 
lei. Bunurile sunt amplasate pe un 
teren înregistrat în CF nr 50159/ 
UAT Girov ce aparţine SC ECOLIS 
SRL, în baza Contractului de ad-
ministrare din data de 09.05.2011. 
Documentele licitaţiei (caiet de 
sarcini si regulament de vânzare) 
al căror preţ este de 500 lei, se pot 
procura de la sediul subscrisului 
cabinet. Garanţia de participare la 
licitaţie de 10% din valoare bunului/
bunurilor ofertat/ofertate se va 
achita anterior licitaţiei in numerar 
sau prin ordin de plata in contul 
deschis la ALPHA BANK Slobozia 
cu specificaţia <garanţie in vede-
rea participării la licitaţia publica 
pentru achiziţionarea bunurilor 
aparţinând “S.C. TEHNOMEDICA 
S.R.L.”. Relaţii suplimentare la tel 
0733087841. 

CITAŢIE emisă la data de 
14.02.2023.Pârâtul Martinyuk 
Demeter, cu ultimul domiciliu cu-
noscut în com. Fibiş, sat Fibiş, nr. 
48, jud. Timiş, este chemat la Jude-
cătoria Timişoara, cu sediul în Ti-
mişoara, str. Piaţa Ţepeş Vodă nr. 
2/A, în dosarul nr. 6956/325/2022, 
pentru termenul de judecată din 
data de 03.04.2023, ora 11, sala 
326, Completul 8, în proces cu re-
clamantul Martiniuc Ştefan Mihai.

PIERDUTt Certificat Înregistra-
re, Certificat Constatator, Act 
Constitutiv aparţinând societăţii 
PRINTLINK ONLINE S.R.L., CIF: 
46700070, Nr. înmatriculare: 
J06/1272/2022, Sediu social: STR. 
PRINCIPALĂ NR. 111A, localitatea 
LIVIU REBREANU, oraş NĂSĂUD, 
judeţul. BISTRIŢA-NĂSĂUD. Le de-
clar nule. Pierdut Certificat Înregis-
trare, Certificat Constatator, Act 
Constitutiv aparţinând societăţii 
NUVERA PRINT ONLINE S.R.L., Cod 
Unic de Înregistrare : 46077304, 
Nr. Înmatriculare J06/555/2022, 
sediul social în localitatea LIVIU 
REBREANU, oraş NĂSĂUD, Nr. 
122, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD. 
Le declar nule. 
PRIOSER Srl, J35/3/2007, 
CUI 20360837 pierdut certifi-

cat de înregistrare seria B nr. 
0813041/04.01.2007. Îl declar nul. 

OPERATOR FACTURARE & Call-
Center, Str. Luica, Bucureşti. Ex-
perienţă facturare pe calculator, 
casa marcat şi POS, studii medii. 
Salariu Net 3.000 Lei, alte avanta-
je. Tel: 0722.732.794.
AGENŢI pază, Piaţa Victoriei, 
Televiziune, program zi/ture. 
0726.188.362.
AGENŢIE securitate angajează 
conform Legii 333/2003 AGENŢI 
SECURITATE, posturi interior, 
program zi, salariul net 1600 -2000 
lei. 0747221397, 0213374477.
SOCIETATE de PAZĂ angajează 
AGENŢI de SECURITATE, PAZNICI 
pentru Bucureşti. Salariu net pes-
te 2.000 Lei, luat la timp. Telefon: 
0762.307.772.
FIRMĂ încălţăminte angajează 
tălpuitori manuali pentru încălţă-
minte damă turnate şi aplicate. 
0743.027.923, 0741.161.788.
ANGAJĂM bucătari, ajutor bucă-
tar, chelner şi femeie de serviciu, 
cunoscători limba engleză. CV la 
info@kyaria.ro
MB CONSTRUCTION ENGINE-
ERING& REAL ESTATE SRL, cu 
sediul in Sat Mihai Bravu, Com 
Mihai Bravu, Str Olareasa, Nr 74, 
Jud Giurgiu, JJ52/451/2020 , CUI 
RO 42673177, angajeaza: 6 posturi 
Fierar Betonist, 10 posturi Dulgher, 
6 posturi Zidar pietrar, 18 posturi 
Muncitor necalificat. Interviurile 
au loc in data de 16.03.2023, dupa 
ora 10.00 la sediul firmei.
MINISTERUL Cercetării, Inovării 
şi Digitalizării organizează con-
curs pentru ocuparea funcţiei de 
director general la Institutul Na-
ţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Electrochimie şi Materie 
Condensată - INCEMC Timişoara, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.576 din 
26 august 2016 privind aprobarea 
Metodologiei de concurs pentru 
ocuparea funcţiei de director 
general la institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare, publicată 
în Monitorul Oficial nr.655 din 26 
august 2016, Partea I. Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvolta-
re pentru Electrochimie şi Materie 
Condensată - INCEMC are sediul 
în municipiul Timişoara, Strada 
Profesor Doctor Aurel Păunescu 
Podeanu 144. Domeniul/obiectul 
de activitate este efectuarea de 
cercetări fundamentale şi aplica-
tive, de interes public şi naţional, 
în domeniul electrochimie, chimie 
şi fizica materiei condensate, în 
conformitate cu prevederile din 
Anexa la Hotărârea nr. 1402/2005 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui de organizare şi funcţionare a 
Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Electrochimie 
şi Materie Condensată - INCEMC 
Timişoara, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 1060 din 26 
noiembrie 2005, Partea I. Condiţiile 
de participare la concurs sunt cele 
prezentate în anexa nr.1 la meto-
dologia de concurs prevăzută în 
anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.576/2016. Componenţa dosaru-
lui de concurs este conform ane-

xei nr.2 la metodologia de concurs 
prevăzută în anexa la Hotărârea 
Guvernului nr.576/2016. Dosarul 
de concurs se depune on-line la 
adresa: https://selectingmana-
gers.research.ro . Programul de 
desfăşurare a concursului: Acţiuni. 
Termen limită Publicarea anunţului 
pentru concurs 15.03.2023. Data 
limită pentru depunerea dosare-
lor candidaţilor 28.04.2023. Data 
limită pentru verificarea şi selec-
ţia dosarelor de concurs - etapa 
I - 08.05.2023. Data limită pentru 
analiza şi evaluarea dosarelor - 
etapa II / faza I - 15.05.2023. Data 
pentru realizarea interviului: 
- etapa II / faza II- 24.05.2023. 
Data estimată pentru validarea 
dosarului candidatului declarat 
câştigător 16.06.2023 Locul de 
desfăşurare a interviului: sediul 
Ministerului Cercetării, Inovării şi 
Digitalizării - Bucureşti, Str. Men-
deleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, 
camera 301. Documentele oferite 
spre consultare sunt disponibile la 
secretariatul comisiei de concurs 
precum şi pe paginile de internet: 
https://www.research.gov.ro/
sistemul-de-cercetare/institute-
nationale-de-cercetare-dezvolta-
re/ şi https://incemc.ro. Informa-
ţii suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul comisiei de concurs: 
telefon centrală 021.303.41.99/
interior 600, email: secretariat.
ditt@research.gov.ro
SC SIGFENSTER SRL din Loc. 
Ruşii Munţi, jud. Mureş, ANGA-
JEAZĂ Tâmplari Universali. Tel. 
0744.221.920.

ACOPERIS profesional, dulghe-
rii, mansardari, reparatii de 
urgenta. Consultanta gratuita. 
0726630771.
EXECUT zugrăveli, faianţă, gresie, 
parchet, montat uşi, reparaţii, gla-
furi. 0740.456.094.
TAPIŢER execut LUCRĂRI la domi-
ciliul clientului. 0723.598.356.
ELECTRICIAN autorizat schimb, 
repar tablouri electrice, prize, 
lumină, lustre 0762.356.999.

ANTICARIAT. Cumpărăm cărţi 
vechi/noi. Plata pe loc. Deplasa-
rea gratuită. 021.3081797.
 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
Consiliul de Administraţie, HOTĂ-
RÂRE nr. 2 din 03.03.2023 privind 
constatarea încetării de drept 
a valabilităţii autorizaţiei Băncii 
Româneşti S.A. şi de modificare 
a autorizaţiei Băncii de Export-Im-
port a României EXIMBANK S.A. 
ca urmare a încheierii procesului 
de fuziune prin absorbţie dintre 
Banca de Export-Import a Româ-
niei EXIMBANK S.A., în calitate 
de bancă absorbantă, şi Banca 
Românească S.A., în calitate de 
bancă absorbită. Având în vedere 
încheierea procesului de fuziune 
prin absorbţie dintre Banca de Ex-
port-Import a României EXIMBANK 
S.A., în calitate de bancă absor-
bantă, şi Banca Românească S.A., 
în calitate de bancă absorbită, la 
data de 31.12.2022 (Data efectivă 
a fuziunii), în conformitate cu pre-
vederile art.92 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.227/2007, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, În 
baza art.41 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr.99/2006 privind instituţiile 
de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi com-
pletări prin Legea nr.227/2007, 
cu modificările şi completările 
ulterioare şi a art.166 alin.(2) din 
Regulamentul Băncii Naţionale a 
României nr.12/2020 privind au-
torizarea instituţiilor de credit şi 
modificările în situaţia acestora, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. În temeiul art.33 alin.
(1) lit.b) din Legea nr.312/2004 
privind Statutul Băncii Naţiona-
le a României, cu modificările şi 
completările ulterioare, Având în 
vedere prevederile Hotărârii Par-
lamentului României nr.19/2019 
pentru numirea Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale 
a României, Banca Naţională a 
României hotărăşte: Art. 1 -Se 
constată încetarea de drept a 
valabilităţii autorizaţiei Băncii Ro-
mâneşti S.A. (bancă absorbită) 
seria B nr.000008/01.07.1994, la 
data de 31.12.2022 (Data efectivă 
a fuziunii), ca urmare a încheierii 
procesului de fuziune prin absorb-
ţie dintre Banca de Export-Import 
a României EXIMBANK S.A., în cali-
tate de bancă absorbantă, şi Ban-
ca Românească S.A., în calitate 
de bancă absorbită. Art. 2 -Înce-
pând cu data prezentei hotărâri, 
se modifică autorizaţia Băncii de 
Export-Import a României EXIM-
BANK S.A. (bancă absorbantă), 
seria B nr.000006/01.07.1994, ca 
urmare a completării obiectului 
de activitate la data de 31.12.2022 
(Data efectivă a fuziunii), prin 
înlocuirea anexei autorizaţiei în 
vigoare a acesteia cu anexa la pre-
zenta hotărâre. Art. 3 -Prezenta 
hotărâre se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a 
şi în cel puţin două cotidiene de cir-
culaţie naţională. Art. 4 -Prezenta 
hotărâre se comunică Băncii de 
Export-Import a României EXIM-
BANK S.A. cu sediul în Municipiul 
Bucureşti, str. Barbu Delavrancea 
nr.6A, corpurile de clădire A1, A2, 
B1, B2a, B2b, C (etaj 1 şi mansar-
dă), sector 1. Preşedintele Con-
siliului de Administraţie al Băncii 
Naţionale a României -MUGUR 
ISĂRESCU. 
ANUNŢ public privind deciza eta-
pei de încadrare asupra solicită-
rii obţineri avizului de mediu. SC 
TODORUŢ INTERNATIONAL SRL, 
titular al proiectului “Extindere 
hală service auto şi vopsitorie auto 
cu spaţiu de depozitare inclus”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Timiş de a nu se su-
pune evaluării impactului asupra 
mediului, evaluării adecvate şi 
evaluării impactului asupra corpu-
rilor de apă în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra me-
diului, pentru proiectul: “Extindere 
hală service auto şi vopsitorie auto 
cu spaţiu de depozitare inclus”, 
propus a fi amplasat în com. Ghi-

roda, Calea Lugojului, nr 140, CF 
410768, jud. Timiş. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care 
o fundamentează pot fi consultate 
la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM 
Timiş din municipiul Timişoara, 
B-dul Liviu Rebreanu, nr 18-18A, în 
zilele de luni -joi între orele 8:00 
-16:30, vineri între orele 8:00 
-14:00, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://apmtm.
anpm.ro -Secţiunea Acorduri de 
mediu. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului. 
WAREHOUSES DE PAUW ROMÂ-
NIA S.R.L., titular al proiectului 
“Înlocuire panouri fotovoltaice şi 
invertoare, organizare de şanti-
er în incinta parcului fotovoltaic 
de 7.4 MW din oraşul Fundulea, 
judeţul Călăraşi”, anunţă publicul 
interesat asupra luării Deciziei 
Etapei de Încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui Călăraşi (în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului*) pentru proiectul “În-
locuire panouri fotovoltaice şi in-
vertoare, organizare de şantier în 
incinta parcului fotovoltaic de 7.4 
MW din oraşul Fundulea, judeţul 
Călăraşi”, propus a fi amplasat în 
P 3/1, 4, T 165/6, oraş Fundulea, 
judeţul Călăraşi, N.C. 1059-1145. 1. 
Proiectul Deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protec-
ţia mediului Călăraşi, din şoseaua 
Chiciului nr. 2, judeţul Călăraşi, 
910005, în zilele de luni -vineri, 
între orele 10.00 -14.00, precum 
si la urmatoarea adresă de inter-
net: http://www.anpm.ro/web/
apm-calarasi/acordul-de-mediu/. 
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii /observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a 
autoritaţii competente pentru pro-
tecţia mediului Călăraşi. 2. Publicul 
interesat poate depune propuneri, 
în ceea ce priveşte conţinutul ra-
portului privind impactul asupra 
mediului la sediul autorităţii com-
petente pentru protecţia mediului 
Călăraşi din şoseaua Chiciului nr. 
2, Călăraşi, 910005, în termen de 
10 zile de la data publicării anunţu-
lui pe pagina de internet a autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului Călăraşi.

ANTICARIAT cumpărăm carţi 
vechi/ noi, tablouri, icoane, auto-
grafe, statuete, porţelan, diverse 
obiecte vechi. 0751.221.166.

NOVAPREST chiar vă cumpără/ 
închiriază apartamentele! Chiar 
avem clienţi! CADASTRU GRATUIT! 
0766.661.912.

VIOREL 43 ani, cu uşor handicap lo-
comotor şi vorbire caut fată între 
20- 50 ani. 0762.539.383. 
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PUBLICITATE

LIBER
TATEA

Nume_____________ 

Prenume__________________________

Strada___________________Nr._______ 

Bl _____ Sc ____ Et ___ Ap ____________ 

Localitate__________________________

Judet/Sector __________ Cod Postal ___

Tel _________ E-mail ________________

Am achitat suma de _______________ lei 

cu mandat poștal / ordin de plată 

nr ______________ din data __________

în contul SC Ringier România, nr. cont 

RO27BACX0000001044222000, 

cod fiscal RO 9060359

Abonamentul va începe din luna 

__________________________________   

Semnatura_________________________

TALON DE ABONARE
Prin completarea și trimiterea prezentului talon, sunt de acord ca datele 

mele personale să intre în baza de date a Ringier România S.R.L., cu 
respectarea prevederilor legii nr.677/2001.

LIBER
TATEA

✁

Abonează-te la

* important: Abonamentele plătite până la data de 25 a lunii în curs, vor fi distribuite începând cu data de 1 a lunii 
următoare. Dacă plătești după data de 25 a lunii, data de început a abonamentului se decalează cu o lună.

➥ online la http://www.libertatea.ro/ 
abonamente.html;
➥ prin virament bancar sau mandat 
poștal în contul SC Ringier România, nr. 
cont RO27BACX0000001044222000 

deschis la Unicredit sucursala 
Grigore Mora, București, cod fiscal RO 
9060359. Trimite-ne dovada plăţii, pe 
adresa OP 52, CP 161, sau prin fax, la 
021.40.43.451. 

➥ la toate oficiile poștale;
➥ la firmele de abonamente;
➥ la sediul Ringier România -  
Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A,  
sector 2 București.

Pentru informaţii și reclamaţii abonamente: email; abonamente@libertatea.ro; tel: 021.20.35.600 (de luni până vineri între orele 9.00 -18.00).

1 LUNĂ 
plătești 30 lei 

    REDUCERE
față de prețul de la chioșc

6 LUNI 
plătești 147 lei 

   REDUCERE
față de prețul de la chioșc

3 LUNI 
plătești 77 lei 

    REDUCERE
față de prețul de la chioșc

12 LUNI 
plătești 268 lei 

  REDUCERE
față de prețul de la chioșc

63 
%

70 
%

72 
%

68 
%

Cum te 
abonezi

EC
ON

OM
ISE

ȘT
E!




