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OFERTE SERVICIU
ANGAJAM Manager achizitii pentru teritoriu Ucraina si 
Rusia, vorbitor de limba Ucraina si Rusa. CHIRMANDI SRL 
strada Viile Sibiului nr. 1 Sibiu chirmandi@yahoo.com.

SC Maxitrans Company SRL, cu sediul in municipiul 
Campulung Moldovenesc, Judetul Suceava, angajeaza 
mecanici auto si vopsitori auto. Cerinte: experienta 
in domeniu. Relatii la telefon: 0230.313.945 sau 
0728.099.099. 

CENTRU medical de oxigenoterapie hiperbara angajeaza 
Kinetoterapeut. Punct de lucru: zona Eroii Revolutiei. 
Pentru angajare 0771425575. 

JIXIANG TRADING 2015 Srl, cu sediul in Alexandria, 
angajeaza 1 FEMEIE DE SERVICIU. Conditii necesare: 
studii gimnaziale. CV-urile se trimit pe adresa 
alexalexander0850@gmail.com pana la data de 
22.08.2018. Pentru detalii sunati la nr. de telefon 
0724080801. 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
MARINA „GRIGORE ANTIPA”, cu sediul in Constanta, Bd. 
Mamaia nr. 300, anunta organizarea concursului pentru 
ocuparea unor posturi vacante, dupa cum urmeaza: 
1.Asistent cercetare -specialitatea oceanografie/
morfodinamica (1 post). Conditii de inscriere: -studii 
superioare de lunga durata, specialitatea oceanografie/
morfodinamica, in cadrul unei facultati acreditate in 
conditiile legii, absolvite cu diploma cu licenta/master; 
-cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala; 
-cunostinte avansate de operare calculator; -cunostinte 
minime a unui mediu de programare; -apt de participare la 
expeditii de cercetare pe mare si campanii de masuratori 
pe uscat in conditii de teren dificil; -foarte bune abilitati de 
comunicare si capacitate de a lucra in echipa; -exeprienta 
in utilizarea tehnologiei GIS/GPS si in modelarea numerica 
a proceselor de mediu constituie avantaj. 2.Asistent 
cercetare -specialitatea biologie (1 post). Conditii de 
inscriere: -studii superioare de lunga durata, specialitatea 
biologie in cadrul unei facultati acreditate in conditiile 
legii, absolvite cu diploma cu licenta/master; -vechime 
intr-un post similar minim 3 ani; -cunostinte avansate 
de operare calculator; -cunoasterea unei limbi straine 
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de circulatie internationala;-experienta in specializarea 
zi plancton constituie avantaj; -foarte bune abilitati de 
comunicare si capacitate de a lucra in echipa. Conditii 
de inscriere: Dosarele de concurs se depun in termen de 
30 de zile de la data aparitiei anuntului in ziar, la Biroul 
Resurse Umane al I. N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanta, 
Bd. Mamaia nr. 300, Constanta. Informatii suplimentare 
se pot obtine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanta, 
la tel. 0241-540870/ interior 129, Birou Resurse Umane 
sau de pe site-ul www. alpha. rmri. ro, sectiunea despre 
noi/anunturi/angajari. 

ATELIER din Bucuresti, sector 3, angajam strungari si 
frezori. 0729100069. 

CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL angajeaza dulgheri si 
zidari pentru santiere din Bucuresti (se asigura cazare). 
Relatii la telefon: 0213271050; 0213271051, 0213213639. 

SPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ 
BAILESTI organizeaza in perioada 12.09.2018-14.09.2018, 
in conformitate cu prevederile HG 286/2011 concurs 
(12.09.2018- proba scrisa, 14.09.2018 -proba interviu) 
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a: -unui post 
vacant de moasa debutant cu studii superioare absolvite 
cu diploma de licenta in specialitate (S), fara vechime 
-in cadrul Sectiei de Obstetrica- Ginecologie. Dosarele 
de concurs se depun la Biroul RUNOS pana la data de 
04.09.2018, inclusiv, ora 16.00. Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul spitalului din Bailesti, Str. Victoriei 
nr.18A si la telefon 0251311207 int. 613 d-na Nita Corina 
secretar comisie. 

LT Business Center SRL din Baicoi angajeaza tehnician 
mentenanta mecanica echipamente industriale. CV-urile 
se pot trimite pe adresa de email: ltbusinesscenter@
yahoo.com. 

UNITATEA Militara 01145 Roman organizeaza concurs 
pentru ocuparea a doua posturi vacante, pe perioada 
nedeterminata, astfel:-Muncitor calificat IV (tinichigiu 
carosier) -Muncitor calificat IV (operator în verificarea, 
reîncarcarea si repararea stingatoarelor de incediu); 
Nivelul studiilor si vechimea în specialitatea studiilor: 

studii medii/scoala profesionala, cu o vechime în 
specialitatea studiilor corespunzatoare fiecarei functii, 
de minim 6 luni. Probele de concurs se vor desfasura la 
sediul unitatii, astfel:-proba practica: în data de 13.09.2018, 
între orele 10.00-16.00; -interviul: în data de 19.09.2018, 
între orele 10.00-16.00. Dosarele de concurs se depun 
la sediul unitatii pâna la data de 04.09.2018, orele 16.00. 
Detalii privind conditiile generale si specifice pentru 
ocuparea posturilor, continutul dosarului, bibliografia 
de concurs se pot obtine la sediul unitatii strada Profesor 
Dumitru Martinas, nr.2, localitatea Roman, jud. Neamtsau 
la telefon 0233-722.725, persoana contact: mr. Brînza 
Ciprian. 

LICITATII
FERMA SIM SRL, societate in faliment (dosar 
nr.4597/121/2016 -Tribunal Galati), prin lichidator SALINA 
2000 SPRL Galati, vinde la licitatie: Imobil situat in 
comuna Tanasoia, sat Galbeni, T 34, P 789, jud. Vrancea-
compus din teren extravilan in suprafata de 11.100 mp 
si hala cu destinatia grajd in suprafata construita de 
595 mp. Valoarea de piata estimata este de 332.328 lei, 
din care: Hala 323.768 lei si Terenul 8.560 lei. Licitatia 
are loc la sediul lichidatorului din Galati, str. Regimentul 
11 Siret nr. 50 bloc G1 ap.45, la data de 30.08.2018 ora 
11,00. In cazul in care bunurile nu vor fi vandute la 
licitatia din 30.08.2018, aceasta va fi reluata saptamanal, 
in fiecare joi, la aceeasi ora si in acelasi loc. Caietul de 
sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si conditiile 
de participare la licitatie poate fi obtinut de la sediul 
lichidatorului la pretul de 1.000 lei. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului si la telefon 0236326052. 

CII MACOVEI ANETA lichidator judiciar al debitorului 
ITALROM TIMBER SRL „in faliment” organizeaza in data 
de 04.09.2018 ora 14 la sediul din Bucuresti, sector 1, 
Calea Floreasca, nr.91-111, Bl. F1, Tronson II, et.1-2, ap.16-
20, licitatie publica cu strigare nr.5 pentru: Bun imobil 
teren in suprafata de 8910 mp situat in sat Potigrafu, 
com. Gorgota, jud. Prahova, la pretul minim de pornire 
de 90.000 lei fara TVA. Regulamentul de vanzare poate 
fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar incepand 
cu data publicarii primului anunt de vanzare si pana in 
ziua anterioara organizarii licitatiei ora 11, la pretul de 
200 lei. Persoanele interesate pot obtine relatii la telefon: 
0722858174 sau email: office5@bestcontsolutions.ro. 

JUDETUL Timis anunta organizarea licitatiei cu strigare 
pentru inchirierea unui spatiu din imobilul ”Bastionul 
Theresia” Timisoara, proprietate publica a judetului, 
conform prevederilor Hotararii Consiliului Judetean 
Timis nr.79/2018. Spatiul destinat inchirierii prin licitatie 
publica este urmatorul: Corp A, spatiul A5, cu o suprafata 
de 222, 09 mp + 57 mp teren aferent frontului, Traveele 
A.1.15, A.1.16, avand o cota de cheltuieli comune de 3,21%. 
Licitatia publica deschisa cu strigare se va desfasura 
in data de 27 august 2018, ora 10, la sediul Consiliului 
Judetean Timis, Timisoara, Bd. Revolutiei din 1989, 
nr.17, la Camera 9, parter. Caietul de sarcini poate fi 
achizitionat la camera 225. Inscrierea la licitatie se va 
face in perioada 03.08.2018-24.08.2018, inclusiv, intre 
orele 9, 00 si 14, 00 la sediul Consiliului Judetean Timis, 
Timisoara, Bd. Revolutiei din 1989, nr.17. Ofertantii vor 
depune la sediul Consiliului Judetean Timis, cererea de 
inscriere la licitatie insotita de documentele prevazute 
la punctul 5 din Caietul de sarcini. Spatiul poate fi vizitat 
de luni pana vineri, intre orele 10-13. Persoana de contact 
pentru vizitarea spatiului este dl. Dan Paduraru, consilier 
superior la Compartimentul Gestionarea Patrimoniului, 
telefon 0721868229. Pentru informatii suplimentare, 
ofertantii pot accesa site-ul www.cjtimis.ro sau pot suna 
la telefoanele nr. 0256406422, 0256406459. 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA 
PENTRU CONCESIUNE BUNURI PENTRU PROPRIETATI 
PUBLICE. 1. Informatii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul ui fiscal, adresa, numarul 
de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Primaria Comunei Ungheni, Judetul Iasi, CF 
4540674, Sat Bosia, Comuna Ungheni, Judetul Iasi, tel/
fax:0232295333, email: primariaungheniiasi@yahoo.
com; 2. Informatii generale privind obiecul concesiunii, 
în special descrierea si identificarea bunului care 
urmeaza sa fie concesionat: Concesionarea suprafetei 
de 25.500 pm- teren arabil, Tarlaua T 10/1, P 138/1/50/1-
135/1/50-133/4/50 in sat Coada Stâncii, Comuna Ungheni, 
judetul Iasi, pentru investitii in agricultura. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalitatile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: 
In format electronic si prin cerere scrisa de la sediul 
Primariei Comunei Ungheni. 3.2. Denumirea si adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concendentului 
de la care se poate obtine un exemplar din documentatia 
de atribuire: Secretariat Primaria Comunei Ungheni, 
Sat Bosia Comuna Ungheni, str. Principala. 3.3. Costul si 
conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, 
unde este cazul potrivit prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.54/2006: 50 lei/documentatie. 
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.09.2018, 
ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de 
depunere a ofertelor: 11.09.2018, ora 10:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Ungheni, 
Sat Bosia, Comuna Ungheni, Judetul Iasi. 4.3. Numarul de 
exemplare în care trebuie depusa fiecare oferta: 1 (UNU) 
EXEMPLAR. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta 

publica de deschidere a ofertelor: 12.09.2018, ora 09, 
00 la Sediul Primariei Comunei Ungheni, Judetul Iasi. 6. 
Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/ sau 
adresa de e-mail a instantei competente în solutionarea 
litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: 
Tribunalul Iasi-Strada Elena Doamna, nr.1A, telefon 
0232.260.600, 0232.248.000, 0332.403.666, e-mail 
-tr-iasi-pgref@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de 
licitatie catre institutiile abilitate, în vederea publicarii: 
21.08.2018. 

PROMPT INSOLV IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
al VOX MIX S.R.L., organizeaza licitatie publica pentru 
vanzarea bunului imobil, situat în localitatea Oradea, str. 
Ogorului, nr.146, Sectiunea 3, Jud. Bihor. Licitatie publica 
pentru: Teren intravilan în suprafata totala de 859 mp, 
înscris în CF 176080, numar cadastral. 176080, pretul de 
pornire a licitatiei va începe de la valoarea de 80% fata 
de valoarea de piata mentionata în Raportul de evaluare 
pretul de pornire va fi 25.440 Euro +TVA, echivalent in 
Lei la cursul BNR din data licitatiei. Se vor organiza un 
set de trei licitatii saptamânale, în ziua de LUNI, începând 
cu data de 27.08.2018, ora 12:00, iar urmatoarea licitatie 
în data de 03.09.2018 ora 12:00 ?i o licitatei în data de 
10.09.2018 ora 12:00. Raportul de evaluare si informatii 
suplimentare se pot procura de la sediul PROMPT INSOLV 
IPURL, din Oradea, str. Ady Endre, nr.46, ap.11, jud. Bihor, 
tel: 0729.099.666 sau 0723.944.886. 

CII MACOVEI ANETA lichidator judiciar al debitorului 
ITALROM TIMBER SRL „in faliment” organizeaza in data 
de 04.09.2018 ora 14 la sediul din Bucuresti, sector 1, 
Calea Floreasca, nr.91-111, Bl. F1, Tronson II, et.1-2, ap. 16-
20, licitatie publica cu strigare nr.5 pentru: Bun imobil 
teren in suprafata de 10.000 mp situat in oras Baicoi, jud. 
Prahova, la pretul minim de pornire de 10.000 lei (regim 
de scutire de TVA). Regulamentul de vanzare poate fi 
achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar incepand 
cu data publicarii primului anunt de vanzare si pana in 
ziua anterioara organizarii licitatiei ora 11, la pretul de 
200 lei. Persoanele interesate pot obtine relatii la telefon: 
0722858174 sau email: office5@bestcontsolutions.ro. 

S.C. VALSERG S.R.L. -in faliment, vinde prin licitatie 
publica deschisa cu strigare (Botosani, str. 1 Decembrie 
48), in 03.09.2018, orele 11.00, MICROFERMA 
ZOOTEHNICA, situata in sat Lunca, com. Milisauti, jud. 
Suceava, compusa din: sediu, filtru sanitar, bazin apa, 
magazie furaje, hala ingrasare porci -2 buc., utilitati. 
Pretul de pornire =1.547.758 lei, la care se adauga T. V. A. 
Tel: 0744/85.31.58. 

EURO Insol SPRL, organizeaza la sediul sau din Bucuresti, 
str. Costache Negri nr. 1-5, et.3, sector 5, licitatii publice 
cu strigare avand ca obiect valorificarea urmatoarelor 
bunuri imobile apartinand Prospectiuni S. A. -in 
reorganizare judiciara: *Teren in suprafata de 8.940 mp 
si 4 constructii supraterane situate in str. Caransebes nr. 
1, sector 1, pret 4.905.000 Euro (exclusiv T.V.A. ). Data 
licitatiei 27.08.2018, ora 13.00. *Doua loturi de teren in 
suprafata totala de 6.206 mp situate in incinta nr. 1 bloc, 
comuna Leordeni, Arges pret 49.000 Euro(exclusiv T.V.A. 
). Data licitatiei 27.08.2018, ora 15.00. *Teren in suprafata 
totala de 34.434, 51mp si cladiri demolabile, situate in sat 
Budisteni, comuna Leordeni, Arges pret 88.000 Euro 
(exclusiv T.V.A. ). Data licitatiei 27.08.2018, ora 10.00. 
*Apartament 3 camere si dependinte cu suprafata utila de 
62, 71mp situat in Blocul G2, comuna Leordeni, Arges pret 
25.000 Euro (exclusiv T.V.A. ). Data licitatiei 27.08.2018, 
ora 09.00. Persoanele interesate pot obtine informatii 
suplimentare de pe site-ul administratorului judiciar 
www.euroinsol.eu, e-mail adrian.munteanu@euroinsol.
eu , office@euroinsol.eu, sau telefon: 0723.613.516. 

S.C. DOMENIILE VITICOLE -DR. PUSCA S.R.L. în 
faliment, C.U.I. 21649850, prin lichidator judiciar 
IORGU, PISARGEAC & ASOCIATII S.P.R.L. prin practician 
în insolventa coordonator Iorgu Constantin anunta 
vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri 
agricole în suprafata de 47, 5021 ha situate în U.A.T. 
Cernavoda si în suprafata de 127, 3036 ha situate în U.A.T. 
Pestera. Pretul de pornire a licitatiei este de 4000 Euro/
ha. Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Steagului nr. 28, mun. Constanta, în data de 
21.09.2018, orele 15.00. Informatii la sediul lichidatorului, 
tel. 0241/613565, iorguctin@yahoo.com. 

SERVICIUL Public Administratia Pietelor, Târgurilor si 
Oboarelor din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Drobeta -Turnu Severin scoate la licitatie publica cu 
strigare, în vederea închirierii, chioscul nr. 9 în suprafata 
de 7,oo mp situat în Piata Agroalimentara Mircea, din 
municipiul Drobeta- Turnu Severin str. Mircea cel Batrân, 
nr.1A, orientare sud, având ca destinatie: comert cu 
amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 
- flori si plante. Licitatia va avea loc la sediul central al 
Serviciului Public Administratia Pietelor, Târgurilor si 
Oboarelor din Drobeta - Turnu Severin, str. Piata Mircea, 
nr.1A, în data de 6 septembrie 2018, ora 11:oo, precum si 
în fiecare zi de joi pâna la adjudecare. Informatiile privind 
desfasurarea licitatiei se regasesc în caietul de sarcini 
care se obtine contra cost de la sediul Serviciului Public 
Administratia Pietelor, Târgurilor si Oboarelor, telefon: 
0252.312.271, 0252-311.841, fax: 0252.312.271. 

IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului 
PHILADELPHIA REAL ESTATE &DEVELOPMENT S.R.L. -in 
faliment, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea 
imobilului teren extravilan cu o suprafata de 15.000mp 

situat in Voluntari, jud. Ilfov, tarlaua 24/2, parcela 445/9. 
Pretul de vanzare a bunului imobil mentionat este 
de 358.400 Euro plus TVA. Licitatia pentru vanzarea 
bunului imobil mentionat mai sus va avea loc in data 
de 28.08.2018 ora 11, 00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1, 
telefon +40213123388, e-mail: office@is-rom.ro. Detalii 
privind bunurile scoase la vanzare se regasesc in 
caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul 
lichidatorului judiciar. 

JURIDIC
CITATII

DOSAR nr.1175/179/2017- Obiect „DECLARAREA 
JUDECATOREASCA A MORTII „, inregistrat pe rolul 
Judecatoriei Babadag. Subsemnata, BUCUR STELA, 
nascuta PAPARA, mentionez ca pe rolul Judecatoriei 
Babadag s-a deschis procedura de declalrare a mortii 
numitei PAPARA ANA, bunica mea, motiv pentru care invit 
orice persoana sa comunice datele pe care le cunoaste in 
legatura cu numita PAPARA ANA. 

PARATA Arustei Maria cu ultimul domiciliu cunoscut 
in Iasi, Str. Aurel Vlaicu, Nr.29, Jud. Iasi, este citata la 
Judecatoria Iasi, Str. Anastasie Panu, Nr.25, in dosar 
nr.33942/245/2017, in data de 04.09.2018, Complet c17, 
Camera Sala 4- Camera de consiliu, ora 08:30, Cerere de 
valoare redusa cu E. ON ENERGIE ROMANIA SA. 

DEBITOAREA Andacos 2006 SRL cu ultimul sediu 
cunoscut in Piatra Neamt, Str. Pacii, Bl. E9, Sc.A, Ap.18, 
Jud. Neamt, este citata la Judecatoria Piatra Neamt, Str. 
Alexandru cel Bun, nr.16-18, in dosar nr. 13745/279/2017, in 
data de 20.09.2018, Complet c10, Camera B, ora 09:00, 
Ordonanta de plata cu E. ON ENERGIE ROMANIA SA. 

CRISTIAN DORIN este chemat in judecata in calitate de 
parat si personal la interogatoriu la data de 03.09.2018 la 
Judecatoria Sector 4 in dosar nr. 30907/4/2017 complet 
C2 civil, minorii si familie, ora 12.00, in contradictoriu cu 
Cristian Elena in calitate de reclamanta in dosar cu obiect 
divort cu copii. 

ARMEANU Neculai, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat 
Barati, nr.28, comuna Margineni, judetul Bacau, este 
chemat la Judecatoria Bacau din Bacau, str. Oituz, nr.20, in 
data de 3 septembrie 2018, ora 9, C21, in calitate de parat 
in dosarul 14091/180/2017 avand ca obiect declararea 
judecatoreasca a mortii, de catre reclamantele Armeanu 
Maricica, Achivei Angelica Alina, Cezar Cecilia si Brahariu 
Nicoleta. 

SE citeaza Fundatia Europeana Pentru Tineret, cu 
ultimul sediu cunoscut in Constanta, strada Dionisie 
cel mic, nr.5, in calitate de parata, pentru data de 03 
Septembrie 2018 in fata Judecatoriei Constanta, in dosar 
civil nr.26080/299/2010, sala 3, c20-2014, ora 08.30, in 
proces cu reclamantul Iordachescu Marius Dan Ioan 
pentru FOND, anulare act, constatare nulitatii absolute. 

NUMITA HARJAU MARIETA (fosta HRINCESCU) este 
citata în ziua de 12.09.2018, ora 8,30, complet C12 M la 
Judecatoria Iasi, în dosarul nr. 26368/245/2017, în proces 
de divort cu reclamantul HARJAU IOAN. 

ROMÂNIA JUDECATORIA TÂRGU-MURES Tg.-
Mures, Str. Justitiei, nr.1, jud. Mures, Cod 540069 
Telefon 0265/260919; Fax 0265/260580 Dosar nr. 
12858/320/2016 SOMATIE emisa conform încheierii 
pronuntata în sedinta publica din data de 08.07.2018 în 
dosarul nr.12858/320/2016 În baza cererii de dobândire 
a dreptului de proprietate prin uzucapiune, formulata 
de reclamantul Nagy Dezideriu, cu privire la imobilul 
- teren în suprafata totala de 489 mp, teren situat în 
Târgu-Mures, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 
18, jud. Mures, înscris în C.F. nr. 6869-Tg.-Mures, nr.top 
4722/1/2; 4722/2/2; 4722/3/2; 4722/4/2. Prin prezenta 
se someaza toti cei interesati asupra împrejurarii ca pot 
formula opozitie la cererea de uzucapiune ce formeaza 
obiectul dosarului nr. 12858/320/2016 al Judecatoriei Tg.-
Mures, cu termen de judecata la data de 11.09.2018, în caz 
contrar, în termen de 1 luna de la emiterea celei din urma 
publicatii, se va trece la judecarea cererii. PRESEDINTE 
SORANA SUCIU GREFIER  MIHAELA ELENA MOLDOVAN. 

SE citeaza paratul Lepadatu Florin Costel cu domiciliul in 
comuna Branistea, str. Soarelui nr.28, jud. Galati, in proces 
de divort, de catre reclamanta Lepadatu Gabriela, la 
Judecatoria Galati, in dosarul civil 2239/233/2017, pentru 
termenul din 12.09.2018, sala de judecata nr. 5. 

SUBSEMNATA Serban Adriana anuntam deschiderea 
procedurii de declarare a mortii numitului Chirosca Mihai, 
cu ultimul domiciliu in Galati, str. Bacau. Mentionez ca a 
disparut in anul 1992, cand am auzit ca in primavara anului 
1992 ar fi fost gasit decedat intr-o canalizare din Gradina 
Publica. Invitam orice persoana care are cunostinta 
sau date despre acesta sa le comunice Inspectoratului 
Judetean de Politie sau Judecatoriei Galati, dosar numar 
11446/233/2018. 

SUCCESIBILII defunctului GHEORGHE TUDOREL, sunt 
invitati sa se prezinte, pentru a participa la procedura de 
dezbatere a succesiunii defunctei GHEORGHE ELENA, 
decedata la data de 04.09.2017, cu ultimul domiciliu in 
Bucuresti, Str. Ticus, nr.6, sector 3, la Biroul Individual 
Notarial Constantinescu Tinca, cu sediul in Bucuresti, Str. 
Baba Novac, nr.8, bl.T1, sc.1, et.1, ap.7, sector 3, in data de 
30.08.2018, ora 12:00. 

SUCCESIBILII defunctei COJOCEA DOINA, decedata la 
data de 11.12.2017, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Str. 
Baba Novac, nr.23, sector 3, sunt invitati sa se prezinte la 
Biroul Individual Notarial Constantinescu Tinca, cu sediul 
in Bucuresti, Str. Baba Novac, nr.8, bl.T1, sc.1, et.1, ap.7, 
sector 3, in data de 30.08.2018, ora 12:00. 

BIROUL Individual Notarial Alexandra Marcu din Mun. 
Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.3, bl.I2, et.1, ap.2, Sector 3, 
CITEAZA eventualii mostenitori ai defunctei DRANCA 
ALEXANDRA, nascuta la data de 24.08.1933, in localitatea 
Bucuresti, Sectorul 4, decedata la data de 12.09.1995, cu 
ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Str. Melinesti nr.15, 
Sector 4 pentru termenul din data de 18 septembrie 2018, 
ora 12,00, la sediul acestui birou. 

DIVERSE
S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A. 
SUCEAVA informeaza actionarii ca pot consulta la 
sediul societatii raportul privind realizarea indicatorilor 
economico-financiari pentru semestrul I anul 2018, 
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului 
ASF nr.5/2018 sau in format electronic pe site. 

COMUNICAT DE PRESA Subscrisa ELECTROARGES 
S.A. inregistrata la Registrul Comertului cu numarul 
J03/758/1991, cod unic de inregistrare RO156027, cu 
sediul in Curtea de Arges, Str. Albesti nr.12, judetul 
Arges, in conformitate cu prevederile art.125, alin. (2) 
din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, informam investitorii 
si actionarii societatii ca, Raportul privind rezultatele 
financiare la Semestrul I 2018 al Electroarges S.A. este 
la dispozitia publicului, fiind transmis catre A.S.F si 
BVB-Piata Principala. Acest raport este public si poate fi 
consultat la cerere la sediul societatii din Curtea de Arges, 
Str. Albesti nr.12, judetul Arges, pe website-ul societatii 
www.electroarges.ro, sau la adresa www.bvb.ro la 
simbolul ELGS. Informatii suplimentare se pot solicita la 
telefon 0248.724.000. 

SE PUBLICA DISPOZITIVUL SENTINTEI CIVILE 
NR.588/14.03.2018, PRONUNTATA DE JUDECATORIA 
NASAUD IN DOSAR NR. 1800/265/2017: Admite actiunea 
civila formulata si precizata ulterior de reclamanta 
Andreies Aurica Ioana domiciliata in localitatea Cosbuc, 
Strada Principala, nr.204, judetul Bistrita-Nasaud in 
contradictoriu cu paratii Andreies George, domiciliat 
in localitatea Cosbuc, Strada Principala, nr.204, judetul 
Bistrita-Nasaud, Campan Ana citata prin publicitate, prin 
afisare la usa instantei si prin curator special Bita Daniel. 
Dispune rectificarea imobilului cu nr. top.962/2/1 inscris 
in C.F. 25533 Cosbuc, in sensul ca dispune majorarea 
suprafetei acestuia de la suprafata scriptica de 1015mp 
la suprafata reala masurata de 1074mp, conform 
documentatiei tehnice intocmita de expert Ceuca 
Marius. Constata ca paratul Andries george a dobandit 
dreptul de proprietate asupra suprafeti de teren de 
1074mp inscrisa in C.F. 25533 Cosbuc, nr. top.962/2/1, 
prin uzucapiune. Dispune inscrierea in C.F pe numele 
paratului Andries George a dreptului de proprietate 
astfel dobandit. Constata validitatea antecontractului 
de vanzare-cumparare incheieat la data de 29.06.2017 
intre paratul Andreies Georgte si reclamanta, avand ca 
obiect imobilul de mai sus, achitat cu pretul de 2000 lei. 
Obliga paratul Andreies George sa transmita reclamantei 
act apt de intabulare, in caz contrar prezenta hotarare 
tine loc de act autentic de transmitere a proprietatii. 
Dispune inscrierea in C. F a dreptului de proprietate 
asupra imobilelorde mai sus, pe numele reclamantei, 
conform documentatiei tehnice intocmita de expert 
Ceuca Marius. Fara cheltuieli de judecata. Cu drept de 
apel in 30 de zile de la Comunicare. Apelul se depune la 
Judecatoria Nasaud sub sanctiunea nulitatii. Pronuntata 
azi, 14.03.2018, prin punerea la dispozitia partilor prin 
mijlocirea grefei instantei. 

PIERDERI
PIERDUT Certificat de membru al Colegiului Farmacistilor 
din Romania, pe numele Radu Raluca Maria, il declar nul. 

PIERDUT Certificat de Inregistrare, certificat constatator 
sediu social si certificat constatator punct de lucru 
pe numele SC SMART SOLUTIONS GARAGE SRL 
J40/8160/2013 CUI 31933670. Le declar nule. 

PIERDUT ordin prefect nr. 29/25.02.2002, Poenaru 
Nicolae si Poenaru Tinca. 

ENE Razvan-Ionut, Mun. Buzau, declara pierdut si nul 
atestat transport marfa, emis de ARR Ag. Buzau. 

PIERDUT atestat marfa pe numele Munteanu Marian. Se 
declara nul. 

ROGOZ Ionel-Vasile din com Gheraseni, judetul Buzau, 
declara pierdut si nul atestat transport marfa, emis de 
ARR-Agentia Buzau. 

TIMIRAS Teodor pierdut atestat profesional transport 
marfa nr. 0275376000. Îl declar nul. 

PIERDUT atestat marfa si card tahograf pe numele Costea 
Leonard. Se declara nule. 
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A treia oară n-a fost cu noroc pentru  Q
Simona Halep! În 2015, Serena a ba-
rat drumul româncei spre trofeu (3-6, 
6-7), în 2017, Muguruza a spulberat-o 
(1-6, 0-6) pentru ca acum Kiki Bertens 
să strice seria formidabilă a Simonei 
(6-2, 6-7, 2-6).

Dintre cele trei finale, ultima a fost cea 
mai agonizantă pentru liderul WTA, în con-
diţiile în care în tie-break-ul din setul doi, la 
6-5, Simona a avut o minge de meci. Olan-
deza Bertens (13 WTA) nu s-a predat însă, 
a luat trei puncte la rând, a egalat scorul la 
unu, pentru ca în decisiv să facă legea pe te-
ren. Iar asta şi pentru că, după două săptă-
mâni infernale, în care a avut şi zile cu câte 
două meciuri, Halep a rămas fără benzină. 
După două ore şi nouă minute, Bertens s-a 
impus cu 2-6, 7-6, 6-2. În ciuda acestui eşec, 
Simona a fost ridicată în slăvi de presa in-
ternaţională şi pe bună dreptate. După eli-

minarea de la Wimbledon, constănţeanca 
de 26 de ani a disputat zece meciuri la Mon-
treal şi la Cincinnati şi a reuşit să câştige no-
uă dintre ele, cedând doar cinci seturi! Iar 
bilanţul total din 2018 e de-a dreptul fabu-
los: 46 de victorii, 8 înfrângeri.

„Simona Halep a dezvoltat o aură de 
invincibilitate! Mulţi au pus la îndoială 
capacitatea ei de a fi atât de dominantă şi 
pe bună dreptate. După acel 2014 nebun, 
în care a ajuns până în finala de la Roland 
Garros, fiind pe locul 2 în lume, în sfâr-
şit, îşi face loc în circuit, ba mai mult, fa-
ce chiar legea. Deşi le-a oferit celor care se 
îndoiau de ea mult material pentru câţi-
va ani, Simona s-a întors şi demonstrea-
ză tuturor cine e cu adevărat“, a notat te-
nis365.

Peste 2.000 de puncte 
faţă de locul 2
Simona a scăpat, din nou, trofeul de la 
Cincinnati printre degete, însă parcur-
sul ei formidabil la Rogers Cup şi la Wes-
tern & Southern Open i-a mărit avansul 
în fruntea clasamentului mondial. Halep 
are acum 2.086 de puncte peste Caroline 
Wozniacki şi, aproape sigur, va încheia 
2018 pe locul 1 mondial, acolo unde toc-
mai a început a 42-a săptămână!

1. Simona Halep 8.061 de puncte 
2. Caroline Wozniacki 5.975 
3. Sloane Stephens 5.482 
4. Angelique Kerber 5.305 
5. Petra Kvitova 4.840 
-------------
20. Mihaela Buzărnescu 2.068 
52. Sorana Cîrstea 1.065 
58. Irina-Camelia Begu 978 
61. Monica Niculescu 897 
74. Ana Bogdan 840

S-a supărat Cahill?
Pe lângă pierderea trofeului la Cincinnati, 
poate singurul moment neplăcut pentru Ha-
lep în ultimele două săptămâni a fost discu-
ţia pe care a avut-o cu Darren Cahill în setul 
doi al finalei cu Bertens. La scorul de 4-1 pen-
tru olandeza de 26 de ani, Simona a solicitat 
intervenţia antrenorului australian, iar aces-
ta i-a oferit Simonei o serie de sfaturi tehni-
co-tactice, încercând, de asemenea, să ridice 
moralul elevei sale într-un moment dificil. 
Din păcate, Halep şi-a vărsat nervii pe Cahill, 
aşa cum a făcut şi în alte meciuri, şi, la un 
moment dat, a avut o izbucnire urâtă: „Nu 
mai aplauda când ratez game-urile!“. 

Pe moment, Cahill a ignorat această re-
plică şi a continuat să o încurajeze verbal 
pe Halep: „Sigur, nicio problemă! Nicio pro-
blemă. E totul în regulă. Concentrează-te pe 
primele câteva puncte la fiecare game în ca-
re serveşti“. La finalul partidei însă, Cahill 
a plecat din tribune, înaintea festivităţii de 
premiere, semn că nu i-a picat bine ieşirea 
nervoasă a Simonei. În trecut, australianul 
a vrut chiar să renunţe la colaborarea cu Ha-
lep din cauza unor astfel de derapaje com-
portamentale!  ;    

„Invincibila Halep“
Simona a pierdut a treia finală din carieră la Cincinnati, 

însă presa internaţională e la picioarele româncei. 
Iar cifrele explică de ce: constănţeanca a câştigat 

85 la sută din meciurile disputate în 2018
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TENIS

 Simona Halep va mai participa la un 
turneu înainte de US Open (27 august 
– 9 septembrie). Românca va debuta 
direct în turul II la New Haven, într-un 
meci cu Ana Bogdan (74 WTA) sau cu 
Camila Giorgi (45 WTA). Apoi, în sferturi, 
Simona poate da fie de Gavrilova (24 
WTA), fie de învingătoarea duelului 
Stosur (64 WTA) – Sabalenka (25 WTA). 
Gavrilova a eliminat-o pe Irina Begu (58 
WTA) în turul I, scor 6-2, 6-1. 

 Poate debuta la 
New Haven într-un 
meci cu Ana Bogdan

ADEVARUL_20180821_P06_MICA.indd   6ADEVARUL_20180821_P06_MICA.indd   6 8/20/2018   6:07:37 PM8/20/2018   6:07:37 PM


