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➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Royal Club angajează, pentru 
salonul de masaj pentru adulti din 
București, fete cu fizic plăcut, cu 
sau fără experiență. Activitate 
legală. Exclus activități sexuale. 
Câștiguri garantate de peste 
4.000Lei. Cazare la cerere. Relații: 
0767.050.974. Totul confidențial!

l Institutul de Chimie Macromo-
leculară “Petru Poni” Iași anunță 
concurs în cadrul proiectului “Poli-
meri coordinativi poroși noi cu 
liganzi organici de dimensiuni 
variabile pentru stocarea gazelor. 
Acronim: POCPOLIG” (P_37_707/
contract nr. 67/08.09.2016, cod 
S M I S  1 0 4 8 1 0 ) ;  C o m p e t i ț i a 
POC-A1-A1.1.4-E-2015, pentru: 
Cercetător științific CS- (cercetător 
cu experiență)- 1 (un) post. Normă 
de lucru (nr. ore /lună): 51 ore/lună. 
Data începeri i  contractului : 
01 .04 .2019 .  Data  înche ier i i 
contractului: 30.08.2020. Calen-
darul desfășurării concursului: 1.
Data publicării: 31.01.2019. 2. 
Dosarele de concurs se vor depune 
până în data de 28.02.2019, ora 
14,00, la sediul institutului, Biroul 
personal-resurse umane. 3.Conți-
nutul dosarului de candidatură 
trebuie să conțină documentele 
prevăzute de art.15, alin.(6) 
conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, precum și o scrisoare 
de intenție care să indice domeniile 
de cercetare, de interes și motivația 
pentru ocuparea postului și date de 
contact pentru 2 potențiali refe-
renți. 4.Probele de concurs costau 
în analiză dosar, probă scrisă și 
probă orală- tematica afișată pe 
site și la sediul ICMPP. 5.Condiții 
specifice necesare pentru ocuparea 
postului de Cercetător științific CS- 
(cercetător cu experiență): Candi-
datul să fie absolvent de studii 
superioare, cu examen de licență în 
chimie /inginerie chimică; să aibă 
masterat în același domeniu, să 
aibă titlul de Doctor în Chimie /
Inginerie Chimică, să aibă activi-
tate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 2 ani, să 
cunoască foarte bine limba engleză, 
să fie familiarizat cu tehnicile de 
sinteză rețele metalo-organice 
(RMO), metodele standard de puri-
ficare și de caracterizare (rezo-
nanță magnetică nucleară RMN, 
difracție de raze X la unghiuri mici 
și la unghiuri largi UV-Vis, fluores-
cență, determinare porozitate), 
interpretarea rezultatelor și să aibă 
experiență în elaborarea draftu-
rilor /manuscriselor pentru publi-
c a r e  l u c r ă r i  ș t i i n ț i f i c e  ș i 
propunerilor de proiecte naționale/
internaționale. 6. Data analiza 
dosarelor: 01.03.2019. 7.Data 
afișării rezultatelor analizei dosa-
relor pe s ite-ul  institutului : 
01.03.2019, ora 12.00. 8.Depunerea 
eventualelor contestații până la 
data de 04.03.2019, ora 14.00. 9.

Afișarea rezultatelor contestatiilor: 
05.03.2019, ora 16.00. 10.Data 
probă scrisă: 11.03.2019, ora 11.00. 
11.Data afișării rezultatelor probei 
scrise: 11.03.2019, ora 17.00. 12.
Depunerea eventualelor contestații 
pentru proba scrisă până la data de 
12.03.2019, ora 14.00. 13.Afișarea 
r e z u l t a t e l o r  c o n t e s t a t i i l o r : 
13.03.2019, ora 16.00. 14.Data 
probă orală: 15.03.2019, ora 11.00. 
15.Data afișării rezultatelor pe 
site-ul institutului: 18.03.2019, ora 
16.00. 16. Depunerea eventualelor 
contestații pentru proba orală-in-
terviu până la data de 19.03.2019, 
ora 14.00. 17.Afișarea rezultatelor 
contestatiilor: 20.03.2019, ora 
17.00. 18.Afișarea rezultatelor 
finale ale concursului pe site-ul 
institutului: 21.03.2019, ora 14.00. 
Candidatul selectat va fi implicat 
în sinteze organice și anorganice, 
purificarea și  caracterizarea 
compusilor coordinativi, sinteza și 
caracterizarea structurilor RMO, 
determinarea proprietăților fizi-
co-chimice a structurilor RMO 
(efectuarea sintezei organice a 
liganzilor heterociclici și a polime-
rilor coordonativi poroși (RMN)). 
Experiența, cunoștințele teoretice 
sau experimentale în prepararea și 
analiza RMO, cât și caracterizarea 
lor prin difracție de raze X repre-
zintă un avantaj. Candidatul 
trebuie să fie motivat și creativ, cu 
abilități avansate de comunicare și 
de lucru în echipă. Detalii privind 
condiţiile specifice, sau relaţii 
suplimentare se pot obţine la Servi-
ciul resurse umane, sediul Institu-
tului de Chimie Macromoleculară 
”Petru Poni” din Iași, telefon 
0232.217.454, email: balan.cata-
lina@icmpp.ro.

l Agenția Română de Salvare a 
Vieții Omenești pe Mare, cu sediul 
în localitatea Constanța, Incinta 
Port, dana 78, jud.Constanța, orga-
nizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată, pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante: Grup 
Nave: Ofițer punte maritim- 4 
posturi; Ofițer mecanic maritim- 2 
posturi; Timonier maritim- 3 
posturi; Motorist maritim- 1 post; 
Electrician de bord maritim- 1 
post. Condiții specifice de ocupare 
a posturilor: Ofițer punte maritim- 
4 posturi: Nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, Speciali-
tate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor brevet 
pentru funcţia de ofițer punte 
maritim (brevet valabil pentru o 
perioadă de minim 2 ani de zile de 
la data depunerii dosarului); -vala-
bilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an; Vechime necesară în 
funcție: minim 24 de luni îmbar-
care pe nave maritime (conform 
foii matricole eliberată de ANR). 
Ofițer mecanic maritim- 2 posturi: 
Nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, Specialitate de bază: 

domeniul naval. Cerințe specifice: 
-posesor brevet pentru funcţia de 
ofițer mecanic maritim (brevet 
valabil pentru o perioadă de minim 
2 ani de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului 
de marinar, minim 1 an; Vechime 
necesară în funcție: minim 24 de 
luni îmbarcare pe nave maritime 
(conform foii matricole eliberată 
de ANR). Timonier maritim- 3 
posturi: Nivelul studiilor: studii 
medii sau generale, Specialitate de 
bază: domeniul naval. Cerințe 
specifice: -posesor certificat de 
competență pentru funcția de 
timonier (certificat valabil pentru o 
perioadă de minim 2 ani de zile de 
la data depunerii dosarului); -vala-
bilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an; Vechime necesară în 
funcție: minim 24 de luni îmbar-
care pe nave maritime (conform 
foii matricole eliberată de ANR). 
Motorist maritim- 1 post: Nivelul 
studiilor: studii medii sau generale. 
Cerințe specifice: -certificat de 
competență pentru funcția de 
motorist (certificat valabil pentru o 

perioadă de minim 2 ani de zile de 
la data depunerii dosarului); -vala-
bilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an; Vechime necesară în 
funcție: minim 24 de luni îmbar-
care pe nave maritime (conform 
foii matricole eliberată de ANR). 
Electrician de bord maritim- 1 
post: Nivelul studiilor: studii medii 
sau generale. Cerințe specifice: 
-certificat de competență pentru 
funcția de electrician (certificat 
valabil pentru o perioadă de minim 
2 ani de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului 
de marinar, minim 1 an; Vechime 
necesară în funcție: minim 24 de 
luni îmbarcare pe nave maritime 
(conform foii matricole eliberată 
de ANR). Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 14.02.2019, 
ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de 
înscriere: 15.02.2019. 2.Proba 
scrisă: 22.02.2019, la ora 08.30. 3.
Proba practică: 26.02.2019, la ora 
08.30. 4.Afișare rezultate finale: 
27.02.2019, la ora 16.00. Depu-
nerea dosarelor de concurs se va 
face la sediul ARSVOM, Incinta 

P o r t  C o n s t a n ț a ,  d a n a  7 8 , 
tel.0241.601.878. Tematica, biblio-
grafia și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: 
arsvom@intersat-telecom.ro.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcţia publică: Direcția 
Amenajarea Teritoriului și Urba-
nism, Serviciul Amenajarea Terito-
riului și Urbanism: 1.Un post 
funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
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diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
într-unul din domeniile: -arhitec-
tură; -urbanism; -științe ingine-
rești, specializările: -inginerie 
civilă; -ingineria instalațiilor; 
-inginerie geodezică; -fără vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; -cunoș-
tinţe IT -nivel mediu. Programul 
concursului: -31.01.2019 -publici-
tate concurs; -04.03.2019 -ora 
11.00 -susţinere probă suplimen-
tară de testare a cunoștinţelor în 
domeniu l  IT  -n ive l  mediu ; 
-05.03.2019 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de 
r e g u l ă ,  î n t r- u n  t e r m e n  d e 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
și ora susţinerii interviului se 
afișează odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 31.01.2019, 
ora 8.00, și până în data de 
19.02.2019, ora 16.30. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de 
contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 

Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcţia publică: Direcția 
Amenajarea Teritoriului și Urba-
nism, Compartiment Monitorizare 
și Control: 1.Un post funcție 
publică de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional asistent. 
Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, într-unul din dome-
niile: -arhitectură; -urbanism; 
-științe inginerești, specializările: 
-inginerie civilă; -ingineria instala-
ț i i lor ;  - inginer ie  geodezică ; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitări i  funcţiei 
publice minimum: 1 an; -cunoș-
tinţe IT -nivel mediu. Programul 
concursului: -31.01.2019 -publici-
tate concurs; -06.03.2019 -ora 
11.00 -susţinere probă suplimen-
tară de testare a cunoștinţelor în 
domeniu l  IT  -n ive l  mediu ; 
-07.03.2019 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de 

r e g u l ă ,  î n t r- u n  t e r m e n  d e 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
și ora susţinerii interviului se 
afișează odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 31.01.2019, 
ora 8.00, și până în data de 
19.02.2019, ora 16.30. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de 
contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.3

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete: 
zugrăveli, instalații sanitare, 
electrice, faianță, etc. www.
constructorievaluati.ro. 

VÂNZĂRI FERMĂ
l Vând fermă 660 ha din care 460 
pășune și 190 arabil în Jud. 
Teleorman. Tel: 0763.128.552 
phone: 0724581290.

CITAŢII
l Doamna Sulică Mădălina Mihaela 
sunteți invitată în ziua de 20.03.2019 
la Judecătoria Brașov, sala J1 în 
proces cu Sulică Ilie Gheorghe, 
dosar civil nr. 22431/197/2018 având 
ca obiect divorț.

l Numitul Arhip Vasile,  cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
orașul Podu Iloaiei, strada Duzilor 
70, județul Iași, este chemat la 25 
februarie  2019, ora 8:30, la Jude-
cătoria Iași ,  camera Sala 5, 
c o m p l e t  C 3 9 m ,  î n  d o s a r u l 
13276/245/2018 divorț cu minori, 
exercitarea autorității părintești, 
stabilire domiciliu minor, pensie de 
întreținere, în care este pârât, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Arhip Viorica.

l Numiţii Hornung Ioan Enric și 
Steinburg Anemarie sunt citaţi 
pentru data de 14.03.2019, sala J2, 
ora 9:00, în dosarul civil nr. 
17213/197/2015, af lat pe rolul 
Judecătoriei Brașov, având ca 
reclamanţi pe Bălacianu Alina 
Cristina, Iudeanu Liviu Iosif, 
Comaniciu Dragoș, Comaniciu 
Delia și SC Viverom SRL, dosar 
având ca obiect partaj.

l Toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie la dobândirea prin uzuca-
piune a imobilului înscris în CF 
101388 Şinca Nouă, nr. top. 4240, 
în cote egale, asupra suprafeţei de 
teren de 1124 mp, de către Comă-
neciu Marius și Ittu Valeria, sunt 
invitaţi la Judecătoria Zărnești, în 
data de 14 martie 2019, ora 9:00.

l Prodanof Nicolae, domiciliat în 
Brazilia, Sao Paulo, Rua Gal. 

Euclides Figueredo, 374, Sao 
Paolo, S.P. CEP- 05654- 030- 
Morumbi, Statul Brazilia, vă înști-
ințăm că sunteți invitat să vă 
prezentați la Curtea De Apel 
București, cu sediul în Palatul de 
Justiție, Splaiul Independenței, 
Nr.5, București, România, în 
camera E107- Ilie Stoenescu, S3- 
Completul nr.12 recurs, la data de 
12.03.2019, ora 9.00, în calitate de 
Intimat, în procesul cu Intimații- 
reclamanți Marcu Adrian și Marcu 
D a n i e l a ,  î n  d o s a r u l 
nr.28165/3/2016, având ca obiect 
rezoluțiune contract.

l Numita Mriesh Luminița este 
chemată în ziua de 19.02.2019, ora 
12.00, la Biroul Notarial Andrei 
Octavian din Constanța, str.
Cișmelei, nr.22, pentru dezbaterea 
succesiunii defunctei Bogdan 
Eugenia.

l Numitii Lup Petre, Lup Toma, 
Lup Ana, toti cu domiciliul necu-
noscut sunt citati la judecatoria 
Turda pe data de 19.03.2019, in 
calitate de parati in dosar nr. 
4472/328/2018.

l Numitul Pusca Mihai, cu domi-
ciliul in Constanta, str. Dunarii, 
Nr. 3, Bl. DN5, Ap. 4 este chemat 
la Birou Individual Notarial 
George Tragone, cu sediul in 
Constanta, str. Soveja, Nr. 71, Bl. 
41,  Sc.  D, Ap. 31,  Tel.  0720 
033361, in ziua de 14.02.2019, ora 
14, pentru a lua parte la succesi-
unea defunctei Pusca Maria, dece-
data la data de 28.01.2018. Veti 
aduce toate actele pe care le deti-
neti in legatura cu aceasta succe-
s i u n e  ( t e s t a m e n t ,  t i t l u l  d e 
proprietate privind imobilele 
defunctului , ca acte de vanzare, 
donatie, partaj, extras de carte 
funciara), certificate de stare civila 
(nastere, casatorie, deces), bule-
tinul de identitate si martori. In 
caz de neprezentare la termen 
puteti trimite declaratii de accep-
tare sau renuntare la succesiune 
autentificate de orice notar public 
d i n  t a r a .  N e a c c e p t a r e a  i n 
termenul de 1 (un)an de la deschi-
derea succesiunii (data decesului) 
atrage pierderea dreptului de 
acceptare, potrivit Codului Civil. 

l Simion Cătălin domiciliat în 
mun. Fetești, str. Matei Corvin, nr. 
2, judeţul Ialomiţa, este chemat în 
Instanţă la Judecătoria Săveni, în 
calitate de pârât, în data de 
0 7 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
916/297/2018, divorţ în contradic-
toriu cu reclamanta Simion Miha-
iela.

DIVERSE
l Mă numesc Barbu Gavri lă 
Adrian și doresc să îmi cer scuze 
public numitei Denisa Tatu Maria, 
din Miercurea Sibiului, pentru 
neplăcerile create și rusinea adusă 
asupra ei.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
i n s o l v e n t a  i n  d o s a r u l  n r. 
259/105/2019, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii de sedinta din 
data de 29.01.2019 privind pe SC 
Gossip Clothing SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
15.03.2019, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n ț e l o r 
04.04.2019, întocmirea tabelului 
def ini t iv  29 .04 .2019,  pr ima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 09.04.2019, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et.7, cab. 7B.

l SC Chimexim SA, cu sediul în 
Bd.Regina Elisabeta, nr.7-9, Sector 
3,  București ,  înregistrată la 
ONRC-ORCTB cu  CUI  nr.
RO23652054, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu, pentru activitatea Comerț 
cu ridicata al produselor chimice- 
4675 și depozitării- 5210, desfășu-
rată în Bd.Regina Elisabeta, nr.7-9, 
Sector, București. Informaţii se pot 
solicita la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului București din 
Sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii- în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 
9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul APM Bucuresti în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunț.

l Regia Publică Locală a Pădu-
rilor Săcele RA, str. Fagului, nr. 46, 
t e l :  0 2 6 8 / 2 7 4 . 0 5 6 ,  f a x : 
0268/274.059 intenţionează să soli-
cite de la SEGA Brașov aviz de 
gospodărire a apelor / aviz de 
amplasament pentru desfășurarea 
activităţii de ,,Reconstruire, conso-
lidare și reabilitare,, a drumurilor 
forestiere Valea Gârcin, Valea 
Zimbrului ,  Tarlung-Ciorica. 
Lucrările de refacere ale drumu-
rilor forestiere menţionate sun 
amplasate în bazinele hidrografice 
ale pârâielor Gârcin, Zimbru și 
Tarlung. Lungimile totale pe care 
se execută lucrările sunt: - 2800 
metri pe drumul forestier Valea 
Gârcin; 125 metri pe drumul fores-
tier Valea Zimbrului; - 100 metri 
pe drumul forestier Tarlung- 
Ciorica. Categoriile de lucrări 
propuse sunt: - regularizări și 
corecţia albiilor cursurilor de apă; 
- consolidări maluri cu ziduri de 
sprijin; - reparaţii și consolidări 
poduri  - podeţe; - refacerea 
corpului drumurilor și consoli-
darea cu ziduri. Ca rezultat al 
procesului de producţie nu vor 
rezulta ape uzate (temporar/ 
permanent) ce se vor evacua în 
reţeaua hidrografică din zonă. 
Această solicitare este conformă cu 
prevederi le  Legi i  apelor  nr. 
107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solici-
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tarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menţionată. Persoa-
nele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări 
se pot adresa Regiei Publice Locale 
a Pădurilor Săcele RA prin poştă, 
la adresa menţionată, prin e-mail 
la adresa www.rplpsacele.ro, sau 
telefonic, la persoană de contact, 
ing, Sinca Ionuţ - Cristian, tel: 
0268/274.056.

SOMAŢII
l Emisa in temeioul art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin rezolutia din 
data de 29.01.2019, privind cererea 
i n r e g i s t r a t a  s u b  d o s a r  n r. 
131/246/2019 al Judecatoriei Inei, 
formulate de petentul Cristina 
Ioan, domiciliat in Mun. arad, 
Aleea Zorelelor nr. 5, bl. 118, sc. A, 
ap. 2, jud. Arad, cu domiciliul 
procesual ales la Cabient de 
Avocat Leucuta Ioan, situate in 
Oras Ineu, Str. Republicii nr. 20 F, 
judetul Arad, prin care solicita sa 
se constate ca a doabandit dreptul 
de proprietate in cota de 1/1 parti, 
asupra imobilului teren intravilan 
inscris in CF nr. 302945 Craiva, 
provenit din conversia pe hartie a 
CF vechi 597 Chislaca, identificat 
cu nr. top 363/60, in suprafata de 
1439 mp, compus din loc de casa 
intravilan, pe titlu de uzucapiune, 
folosind imobilul de peste 20 de ani 
de la moartea proprietarului 
Cismasiu Alexandru de sub B1, 
decedat la data de 09.06.1976, 
pasnic, public, continuu si sub 
nume de proprietar. 

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Administratorul 
unic al SC Uzina Concordia SA 
Câmpina convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
care va avea loc la sediul societăţii 
în data de 07.03.2019, ora 13.00. 
Ordinea de zi: 1.Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea bilanţului 
contabil pe anul 2018; 2.Reparti-
zarea profitului; 3.Prezentarea 
BVC pe anul 2019; 4.Diverse. În 
caz de neîntrunire a cvorumului, a 
doua convocare va fi în data de 
14.03.2018, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. Administrator unic, 
Bratu Marcel.

LICITAŢII
l Universitatea din Craiova, cu 
sediul in Str.A.I.Cuza nr.13, orga-
nizeaza licitatie publica prin 
selectie de oferte pentru valorifi-
carea deseurilor metalice si neme-
tal ice  rezultate  din casarea 
bunuri lor  s i  d in  lucrar i  de 
constructii. Licitatia va avea loc la 
data de 20.02.2019, ora 14.00, in 
Str.Libertatii nr.19, la sediul Direc-
tiei Generale Administrative, 
cam.212. In caz de neadjudecare 
licitatia se va repeta in fiecare zi de 
miercuri, la ora 14.00, pana la 

adjudecare. Taxa de participare la 
licitatie este de 50 lei. Caietul de 
sarcini poate fi procurat gratuit pe 
suport de hartie de la Directia 
Generala Administrativa, cam.212, 
Str.Libertatii nr.19 sau in format 
electronic pe baza unei solicitari 
s c r i s e  t r i m i s e  p e  f a x  l a 
nr.0251/415036. Detalii la telefon: 
0251/415036.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin l ic i tat ie 
publica, teren intravilan in supra-
fata 1.000 mp, situat in Moreni, 
Str.  Cricovului,  nr.  4,  Judet 
Dambovita, la pretul de 9,50 euro/
mp, fara TVA, impreuna cu 
constuctiile amplasate pe acesta, 
respectiv C1 - cabina portar in 
suprafata de 6 mp si constructia 
C2 - baraca metal in suprafata de 
45 mp, la pretul de 4 euro/mp, fara 
TVA.  Licitatia se va organiza la 
sediul administratorului judiciar in 
data de 06.02.2019 ora 13.00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 08.02.2019, 
11.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019, 
18.02.2019, 20.02.2019, 22.02.2019, 
25.02.2019, 27.02.2019. la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judi-
ciar,  la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Debitorul Marisia Construct 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Autoutilitară Volkswagen, tip/
varianta Transporter, nr. înmatri-
culare BZ-08-PDG, an fabricație 
2004, preț pornire licitatie - 
1.700,00 Euro exclusiv TVA;  
-Prețul Regulamentului de licitație 
pentru autovehicul este de 500,00 
Lei exclusiv TVA.  -Prețul de 
pornire al  l ic itați lor pentru 
autoutilitară aparținând Marisia 
Construct SRL reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
u n  t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO19 BREL 
0002 0018 0223 0100 deschis la 
Libra Internet Bank - Suc. Ploieşti 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de licitație 

pentru bunul din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru autovehicul, prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 11.02.2019, ora 10:00, iar 
dacă bunul nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de 
18.02.2019; 25.02.2019; 04.03.2019; 
11.03.2019, ora 10.00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploieşti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

l Continental 2000 SPRL vinde 
prin licitaţie publică în data de 06 
februarie 2019, ora 10.00, bunurile 
următoarelor societăţi comerciale 
af late în faliment: Militex SRL- 
Bunuri Imobile situate în locali-
tatea Codlea, strada Halchiului, 
nr.19A, compuse din: Depozit 
P+M, 240mp- 289.284Lei; Depozit 
produse finite, 235mp- 201.366Lei, 
Corp B Gater lemn, 280mp- 
236.022Lei; Hală reparaţii, 300mp- 
2 5 7 . 7 2 4 L e i .  Î n  c a z  d e 
neadjudecare, licitaţia se va relua 
în data de 13.02.2019 şi 20.02.2019 
în aceleaşi condiţii;  ANDRA 
PRODIMEX SRL- Proprietate 
imobiliară, compusă din teren şi 
construcții, situată în comuna 
Sâmbăta de Sus, județul Braşov, 
înscrisă în CF nr.100022. Terenul, 
conform CF, are o suprafață de 
8.700mp. Construcția „Hală fabri-
cație” are regim de înălțime P. 
S u p r a f a ț a  c o n s t r u i t ă  d e 
1.071,36mp. Structură din stâlpi 
prefabricați din beton armat, 
închidere perimetrială din cără-
midă, acoperiş grinzi precompri-
mate, învelitoare azbociment 
ondulat, pardoseală ciment. Data 
PIF este  1985.  Construcț ia 
„Depozit” este o clădire construită 
în anul 1985. Suprafața construită 
de 216mp. Structura de rezistență 
este alcătuită din fundații beton, 
închidere din cărămidă, învelitoare 
azbociment ondulat, pardoseală 
ciment. Construcții speciale: plat-
formă betonată. Preţul de pornire 
la licitaţie- 608.700Lei; IL OIL 
PROREF SRL- 1.Autoutilitară 
Mercedes Benz Sprinter 413 CD1 
4025, 2140cmc, an de fabricaţie 
2000,  diesel ,  nefuncţională- 
900.000km- 7.584Lei; 2.Autoutili-
tară Mercedes Benz Sprinter 313 
CDI, 2140cmc, an de fabricaţie 
2003, diesel, 900.000km, nefuncţi-
onală- 15.003Lei. SMOG 4X4 SRL- 
1.Land Rover Range Rover, an 
fabricaţie 2008, Diesel, 200kw, 
culoare albastru, funcţională, caro-
ser i e  cu  pe te  de  corodare , 
406.108km- 22.756Lei; 2.Dacia 
Logan, an fabricaţie 2008, Diesel, 
1461cmc, 50kw, funcţională, caro-
ser i e  cu  pe te  de  corodare , 
299.000km- 5.450Lei; 3.Stoc de 
marfă -accesorii auto- 23.472Lei; 

Mago Transport SRL- 1.Teren 
intravilan situat în com.Vâlcele, 
jud.Covasna, în suprafaţă de 
65.121mp. Preţ 1.79EUR/mp- 
116.567Euro; 2. Ferma situată în 
situat în loc.Araci,  str.După 
Garduri, nr.351, judeţul Covasna, 
înscrisă în CF nr.23368, nr.cad. 
23368-C1 a loc.Vâlcele, compusă 
din teren intravilan în suprafaţă de 
4824mp, atelier depozit combus-
tibil WC- 235mp, şopron metalic- 
540mp, adăpost animale- 873mp şi 
sală de muls- 282mp. Preţ total- 
207.385Lei; Trans Kurier SRL- 
1.Teren de construcţie intravilan 
situat în localitatea Arcuş, jud. 
Covasna- zona „folyam”- în supra-
faţă de 5800mp. Preţ- 262.000Lei; 
2.Teren de construcţie intravilan 
situat în localitatea Arcuş, jud.
Covasna- zona „folyam”- în supra-
faţă de 7600mp. PUZ- Depozite 
Vamale Arcuş. Terenurile sunt 
situate lângă depozitele vamale 
Arcuş, la o distanţă de cca.250m de 
DN12, ce leagă Sf.Gheorghe de 
Miercurea Ciuc. Preţ- 362.000Lei. 
Şedinţele de licitaţie se vor relua 
săptămânal, în fiecare miercuri, la 
ora 10.00, până la data vânzării. 
Universal Tehnoproiect SRL- 
Teren intravilan în suprafaţă de 
6000mp situat în loc.Codlea, 
judeţul Braşov, în apropiere de 
Mecanica Codlea. Terenul are 
acces auto, iar apă, canalizare, 
electricitate, gaze se află în apro-
piere- 57.400Lei; RO &KRIST 
SRL- Utilaje de prelucrarea 
lemnului: centru de prelucrare 
CNC-64.386; presă monoetajată- 
28.614; maşină de rindeluit- 5.166; 
maşină de frezat- 6.780; presă pai- 
873; maşină dublă de formatizat- 
9 . 3 0 6 ;  c i r c u l a r  c u  t ă i e r e 
numerică- 19.176; maşină de găurit 
orizontală- 3.846; presă de încleiat 
panouri- 8.742; circular universal 
deformatizat- 8.232; circular de 
spintecat- 2.556; maşină de rinde-
luit profil cu 4 feţe- 16.296; fierăs-
trău panglică de debitat- 3.954; 
freza cu ax vertical- 4.302; presă 
hidraulică verticală- 5.298; presă 
hidraulică- 4.386; maşină de frezat 
normală- 6.426; agregat de găurit- 
14.064; maşină de calibrat- 10.002; 
freză ax superior- 4.302; maşină de 
furniruit canturi- 66; maşină de 
găurit universală- 5.274; pendulă- 
3buc.- 3.040/buc.; cazan mic pentru 
presă- 1.566; maşină de frezat 
dinţi- 9.384; polizor dublu- 3 buc.- 
402/buc.; maşină de tăiat cu piatră 
de cauciuc- 1.266; maşină de tăiat 
tablă cu role- 2.262; maşină de 
rabotat- 2.418; foarfecă ghilotină- 
5.622; maşină de şlefuit cu bandă- 
5.622. Preţurile sunt exprimate în 
lei. Şedinţele de licitaţie se vor 
relua la acelaşi preţ şi în aceleaşi 
condiţii în datele: 06.02.2019 şi 
20.02.2019. Thomas Mobil Impex 
SRL- 1.Cherestea de stejar 20mc- 
22.800Lei. 2.Dispozitiv de aplicat 
adeziv- 215Lei. Maşină de şfefuit 
Heesemann- 6.475Lei. Fierăstrău 
pendular- 431Lei. Phortos Security 
SRL- 1.Dacia Solenza, an fabri-
caţie 2004, Benzină, 1390cmc, 

55kw, funcţională, uzură caroserie, 
1 2 9 . 8 3 4 k m ,  1 . 4 7 1 L e i ;  2 .
Volkswagen Golf, an fabricaţie 
1997, Benzină, 1598cmc, 55kw, 
uzură caroserie, funcţională, 
216.842km, 897Lei; Enimed Prim 
SRL- Electrocardiograf cu 12 
canale BTL 08 LT EKG- 4.300Lei. 
Bypol Cargo SRL- Cauciucuri 
rulate -iarnă, diverse mărimi şi 
tipuri- 31 buc. Preţ informativ- 
100Lei/buc. Tip Trans SRL- Teren 
intravilan în suprafaţă de 7357mp 
situată în loc.Zagon- 29.590Lei. 
Licitaţia se va relua săptămânal, în 
ziua de miercuri, la ora 10.00. 
Vilati SRL- Maşină de polizat 
Girafa- WS702- 140Lei şi Laser 
Lapr-100 +BEST +NL15798- 
233Lei. Productie Frumoasa SRL- 
Autotractor Roman forestier an 
fabricaţie 1980, nefuncţional- 
5.225Lei; Semiremorcă transport 
forestier- 2.177Lei; Gater Banzic- 
1.524Lei; Fierăstrău panglică- 
3.483Lei. Continental 2000 SPRL 
oferă spre vânzare prin negociere 
directă bunurile următoarelor soci-
etăţi comerciale aflate în faliment: 
Pilatimpex SRL- Bunuri mobile 
compuse din: Dacia 1304 RI 
nefuncţională, dezmembrată- 
377Lei; fierăstrău cu bandă orizon-
tală FBO 600- 490Lei; compresor 
de aer Fortek 850/500- 1.244Lei; 
dispozit iv  de  ceaprăzuit  cu 
panglică- 377Lei; Eurocolor Retail 
SRL- Ustensile şi accesorii de 
zugrăvit- 5.380Lei; BISH IMP 
SRL- casă în loc.Hătuica, com.
Catalina, nr.125, judeţul Covasna, 
compus din bucătărie de vară şi 
grădină, în suprafaţă totală de 
622mp; Utilităţi: energie electrică, 
reţea telefonie, acces auto -drum 
asfaltat. La preţurile de pornire se 
adaugă TVA. Vânzările vor avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Sfântu Gheorghe, str.Crân-
gului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. 
Pentru participarea la licitaţie este 
obligatorie achiziţionarea caietului 
de sarcini. Garanţia de participare 
la licitaţie/negociere directă este de 
10% din preţul de pornire. Infor-
maţii prin e-mail: contact@conti-
nental2000.ro sau la telefoanele: 
0267.311.644, 0728.137.515 şi pe 
pagina de internet: www.conti-
nental2000.ro.

l Anunţ de participare licitaţie. 
Denumire instituţie: DJST Cluj. 
Condiţii participare: orice persoană 
fizică sau juridică, română ori 
străină, are dreptul de a participa la 
procedura pentru atribuirea 
contractului de închiriere. Cuantum 
şi forma garanţie de participare: 3 
(trei) chirii minime lunare, care se 
vor depune în numerar la casieria 
DJST Cluj. Descrierea bunurilor: 
-spaţiu în suprafaţă de 14,40mp 
compus dintr-o încăpere, cu desti-
naţia de magazin alimentar, situat 
în incinta Sălii Sporturilor „H.
Demian”, Cluj-Napoca, str.Splaiul 
Independenţei, nr.6. Data, adresa şi 
ora-limită a depunerii ofertelor: 
13.02.2019, ora 10.00, sediul DJST 
Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, 
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nr.40, jud.Cluj. Data, ora şi locul 
deschiderii ofertelor: 14.02.2019, ora 
10.00, sediul DJST Cluj, Cluj-Na-
poca, B-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj. 
Modul de obţinere a documentaţiei: 
începând cu data de 31.01.2019 pe 
bază de solicitare scrisă de la sediul 
DJST Cluj, c/val.documentaţiei 
fiind de 50Lei, achitată în numerar 
la casieria DJST Cluj.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  
cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. 
Topolnitei nr. 7, bl.1, sc.4, ap.12, jud. 
M e h e d i n t i ,  C I F :  1 1 6 1 4 8 9 8 , 
J25/54/1999, aflata in procedura de 
faliment, in bankruptcy, en faillite, 
dosar nr. 3304/101/2012 prin lichi-
dator judiciar asociati prin contract: 
Yna Consulting SPRL, Cabinet 
Individual de Insolvenţă Grădinaru 
Valentina, Visal Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul ales în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vanzare la pretul diminuat 
cu 50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare:  La pretul 
stabilit prin raportul de evaluare: 
Teren intravilan situat in Dr.Tr. 
Severin, amplasat in zona Aeroport, 

avand suprafata de 325,00 mp, nr. 
cadastral 52618, la pretul de 800 
euro; (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii); Teren intra-
vilan situat in Dr.Tr. Severin, 
amplasat in zona Aeroport, avand 
suprafata de 325,00 mp, nr. cadas-
tral 60378, la pretul de 800 euro; 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii);  Valorile nu include 
TVA. Titlul executoriu in baza 
caruia lichidatorul judiciar proce-
deaza la vanzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, il reprezinta 
sentinta comerciala nr. 498 din data 
de 01.11.2012 de deschidere a proce-
durii de faliment pronuntata de 
catre judecatorul sindic in dosarul 
de insolventa nr. 3304/101/20112. 
Licitatia va avea loc în localitatea 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud.Mehedinţi în data de 
07.02.2019 orele 14,00. Participarea 
la licitatie este conditionata de 
consemnarea la banca, pana la data 
de 06.02.2019 orele 17.00, a unei 
cautiuni de 10% din pretul de 
pornire  a licitatiei si achizitionarea 
caietului de sarcini in suma de 500 
l e i .  N r.  c o n t  R O 1 7 C A R P 
026001036794RO01 deschis la 

Patria Bank SA. Invitam pe toti cei 
care vor sa se prezinte la sedinta de 
licitatie la termenul de vanzare, la 
locul fixat in acest scop si pana la 
acel termen sa depuna oferte de 
cumparare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vanzare in termen, sub sanctiunea 
prevazuta de lege. Precizam faptul 
ca pentru bunurile imobile mentio-
nate mai sus exista inscris in Cartea 
Funciara un drept de servitute. 
Relatii la telefoanele : 0752819051, 
0742592183, 0252354399. Email: 
office@consultant-insolventa.ro, sau 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 
7A, jud. Mehedinti. Lichidatori judi-
ciari asociaţi,  Yna Consulting 
SPRL, Cabinet Individual de Insol-
venţă Grădinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvenţă SPRL.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înregistrare 
seria B, nr.3335586 al DOMUS 
GAZ SRL, J5/1495/2016, CUI: 

36380903. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională conducător auto, seria 
0315815000, eliberat de ARR pe 
numele de Gall Zoltan. Se declară 
nul.

l Pierdut Atestat Manager de 
Transport eliberat de Autoritatea 
Rutiera Romana pe numele Herlea 
Cosmin Iulian, se declara nul!

l Pierdut atestat marfa pe numele 
Mitrofan Iulian, eliberat de ARR 
Neamt. Il declar nul.

l Pierdut legitimaţie handicap de 
transport CFR pe numele Ilie 
Maria şi Ilie Marin emise de 
Comisia de Evaluare a Persoanelor 
cu Handicap Ilfov -Voluntari.

l Pierdut carte de identitate seria 
RD nr. 666313 pe numele Ionescu 
Diana şi carte de identitate seria 
RR nr. 952894 pe numele Ionescu 
Dana –Smaranda. Le declar nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 

numele Grecu Constantin, emisă 
de Camera Deputaţilor.

l SPN Paşca Cameniţă Victor 
-Vincenţiu şi Enache Raluca 
-Andreea, declară pierderea ştam-
pilei rotunde cu inscripţia Enache 
Raluca Andreea, având două 
steluţe. O declar nulă.

l SNP Paşca Cameniţă Victor 
-Vincenţiu şi Enache Raluca 
-Andreea, declară pierderea ştam-
pilei rotunde cu inscripţia Paşca 
-Cameniţă Victor -Vincenţiu, 
având două steluţe. O declar nulă.

l Pierdut cartelă tahograf nr. 
0000000007LUT0 eliberată de 
ARR Tulcea pe numele Elmedi 
Cristian -Petrişor. Se declară nulă.

l Coroianu Elena-Rodica, 
titular al Intreprinderii Indivi-
d u a l e  “ C o r o i a n u  G h e . 
Elena-Rodica F29/1260/2013” 
anunță pierderea documentului 
“ C e r t i f i c a t  C o n s t a t a t o r 
Nr.12884/3-03-2014” eliberat de 
Registrul Comerțului Prahova.


