
BURSA, NR. 71

VANZARI
CARTI/REVISTE

DIVERSE carti, 500 bucati, 1.5lei/bucata,
tel.0745.695.759**

DILEMA Veche, 1995-2007, 500lei, Idei in
Dialog, Patapievici, colectia completa,
500lei, tel.021/230.03.97**

COLECTII DIVERSE

COLECTIE, 100 monede numismatice,
aur/argint, emise de BNR, intre anii
1995-2009, 25.000E, negociabi l ,
tel.0722.239.012**

PORTRET in tus al pictorului Artachino,
pictat de Nicolae Vermont in 1896, 1.250E,
negociabil, tel.0730.444.300**

ELECTRONICE

MODULE tv second, telecomenzi trafo,
scheme tv, minim 5 module, 4lei/modul,
tel.0745.695.759**

ELECTRICE

PIESE masina de spalat Ardo A 600X,
originale, Italia, 10lei, tel.0744.388.313**

CENTRALA termica, format ZIP SIME BF
25, pentru piese, 500lei, functionala,
tel.0726.214.029**

DIVERSE

SOCIETATEA Comerciala S.C. Income
Trend S.R.L. vinde 600 de tone de nisip
cuartos pentru mortare uscate, adezivi si
materiale de construct ie, putand f i
intrebuintat pentru toate tipurile de lucrari de
constructii. Pret avantajos si negociabil.
Telefon: 0722.260.546 si 0722.206.921.*

MONEDE numismatice, aur/argint, emisie
BNR intre anii 1995-2009, preturi incepend
cu 150E/buc, tel.0742.093.122**

LOC de veci, cimitirul Giulesti, 3.000E,
tel.0722.497.117**

ROLE, marime 43, roti silicon 80A, 140lei,
tel.0767.826.331**

CUMPARARI
ELECTRONICE

ACHIZIÞII cumpãrãm garantat (funcþionale
sau defecte): tv (modele dupã 2009), laptop,
tabletã, calculator P4, aparat foto, camerã
video, obiective foto, trepied, boxe,
ampli f icator, smartphone, diverse,
seriozitate. 0785.699.822.*

DIVERSE
SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATII SPRL,
reprezentata prin asociat coordonator Tanasa
Constantin în calitate de administrator judiciar
al debitorului T & B GENETIC AGRO-CON-
STRUCT SRL conform sentintei civile din data
de 08.04.2014 pronunþatã de Tribunalul Ilfov –
Sectia Civila, în dosarul nr.2189/93/2013,
notifica deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr.85/2006 împotriva T &
B GENETIC AGRO-CONSTRUCT SRL cu
sediul in Sat Brãneºti, Comuna Brãneºti, Str.
I.C. Brãtianu, Nr. 29A, Judet Ilfov, avand CUI
26458371, nr. de ordine in Registrul
Comertului J23/298/2010. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva T&B GENETIC AGRO-CON-
STRUCT SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, cu referire la
dosarul nr.2189/93/2013, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii
debitorului 24.05.2014; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de creante
16.06.2014; c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la 30.06.2014; d)
data primei sedinte a Adunarii Generale a
creditorilor 20.06.2014, ora 14:00; e)
adunarea generala a asociatilor T&B GE-
NETIC AGRO-CONSTRUCT SRL la data de
28.04.2014, ora 14:00 la sediul
administratorului judiciar din Bucuresti, b-dul
Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3,
cu unic punct in ordinea de zi „Desemnarea
administratorului special”. Nedepunerea
declaraþiei de creanþa la termenul fixat este
sancþionata conform art.76 din Legea
nr.85/2006.*

SC KEAN ENTERPRISES INVEST SRL din
Bucuresti, str. Olteni, nr.6, ap.2, in calitate
de titular al “PUZ – HALE PRODUCTIE,
DEPOZITARE, BIROURI – STEFANESTI,
comuna Ileana, Calarasi, T57, P1, S –
60.000 mp”, anunta publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de incadrare si
luarii deciziei de adoptare a planului propus,
fara azi de mediu, in cadrul sedintei
Comitetului Special Const i tui t din
09.04.2014. Observatii/ comentarii si
sugestii se primesc, in scris, la sediul APM
Calarasi, str. Chiciu, nr.2, in termen de 10
zile de la data publicarii anuntului. Tel:
0722.231.660. *

LICHIDATOR judiciar al debitoarei SEBA
CARE SRL, cu sediul social in Loc.Popeºti
Leordeni, Oraº Popeºti Leordeni, Str.Pavel
Ceamur, Nr.9, Judet Ilfov, înregistratã la
ORC Ilfov sub nr.J23/3265/2007, având
C.U.I. 22842387 notificã: prin Incheierea de
sedinta din data de 08.04.2014 pronunþatã
de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, în dosarul
4208/93/2013, s-a deschis falimentul prin
procedura simplificata, lichidator judiciar
TOPAZ INSOLV SPRL, Sediu profesional:
Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu, nr.53,
et.2, ap.6, sector 3. Termen limitã
înregistrare declaraþii creanþã 24.05.2014,
data postei; termen tabel preliminar
04.06.2014; termen tabel definitiv creanþe
20.06.2014. Cererile de admitere a
creanþelor se timbreazã cu 200 lei se depun
la Grefa Tribunalului Ilfov, o copie a cererii
fiind trasmisã lichidatorului judiciar.*

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
SPRL, identificatã cu CIF 25931349, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în insolvenþã:
0399, având sediul social: str. Poet Grigore
Alexandrescu, nr.83, sector 1, Bucureºti,
reprezentatã legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan,
desemnatã conform sentinþei civile din data
01.04.2014, pronunþatã în dosarul
25504/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului
Bucureºti, Secþia a VII-a, în calitate de
LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei SC
EPIC PROMOTOR CONSTRUCT GRUP
SRL, identificatã cu CUI 26793554, nr.
înreg. la Reg. Com.: J40/4007/2010, având
sediul social în BUCUREªTI, SECTORUL
6, STR. VALEA CASCADELOR, NR. 19,
BLOC H3, ETAJ P, AP. 7, în temeiul art. 107
alin. 1 lit. A, b din Legea 85 din 2006, privind
procedura insolvenþei NOTIFICÃ Intrarea
debitorului în procedura generalã a
falimentului. Creditorii debitorului SC EPIC
PROMOTOR CONSTRUCT GRUP SRL,
trebuie sã procedeze la înscrierea la masa
credalã a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanþei în condiþiile urmãtoare:
Termenul l imitã pentru depunerea
creanþelor nãscute dupã data deschiderii
procedurii – 16.05.2014. Cererea de
admitere a creanþei vã cuprinde:
numele/denumirea creditorului ,
domiciliul/sediul, suma datoratã, temeiul
creanþei precum ºi menþiuni cu privire la
eventualele drepturi de preferinþã sau
garanþii; La cerere vor fi anexate documente
justificative ale creanþei ºi ale actelor de
constituire de garanþii, precum ºi taxa de
timbru in valoare de 200 de lei. Cererea de
admitere a creantelor, va fi depusa la
TRIBUNALUL BUCURESTI, Sectia Civila si
la sediul lichidatorului judiciar, situat in Str.
Grigore Alexandrescu, nr. 83, Sector 1,
Bucuresti. Termenul de întocmire, afiºare ºi
comunicare a tabelului suplimentar al
creanþelor – 17.06.2014. Termenul limitã
pentru formularea contestaþ i i lor –
07.07.2014. Termenul de întocmire, afiºare
ºi comunicare a tabelului definitiv consolidat
al creanþelor - 18.07.2014. Termenul pentru
continuarea procedurii – 16.09.2014.
LICHIDATOR JUDICIAR, AA TOTAL IN-
SOLVENCY SPRL prin practician în
insolvenþã, Nistor Mandache Ioan.*

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
SPRL, identificata cu CIF 25931349, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în insolvenþã:
0399, având sediul social: str. Poet Grigore
Alexandrescu, nr.83, sector 1, Bucureºti,
reprezentata legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan, în calitate
de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei
SC N&C REAL ESTATE INVESTMENTS
SRL, identificatã cu CUI 16978830, nr.
înreg. La Reg.Com.: J40/19404/2004;
având sediul social in Bucuresti, Sectorul 6,
Str. Aleea Arheologilor, Nr. 6, Bloc C5,
Scara 1, Etaj 3, Ap. 14, Prin sentinta civila
din 01.04.2014, pronunþatã in dosarul
13708/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII a, Completul 2, în
temeiul art. 107 alin.1 lit. A, b din Legea 85
din 2006, privind procedura insolvenþei
notifica intrarea debitorului in faliment prin
procedura generala, ridicarea dreptului de
administrare si dizolvarea societatii
debitoare. Prin sentinta au fost stabilite
urmatoarele termene. Termenul limita
pentru inregistrarea cererilor de admitere a
creantelor nascute in perioada de
observatie – 16.05.2014. Cererea de
admitere a creantei va cuprinde:
numele/denumirea creditorului ,
domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul
creantei precum si mentiuni cu privire la
eventualele drepturi de preferinta sau
garantii; La cerere vor fi anexate documente
justificative ale creantei si ale actelor de
constituire de garantii, precum si taxa de
timbru in valoare de 200 de lei. Un exemplar
identic se va comunica lichidatorului judiciar
impreuna cu dovada inregistrarii declaratiei
de creanta la dosarul cauzei. Termenul de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului
suplimentar al creantelor – 17.06.2014.
Termenul de intocmire, af isare si
comunicare a tabelului definitiv consolidat al
creantelor – 18.07.2014. Termenul pentru
continuarea procedurii – 16.09.2014.
LICHIDATOR JUDICIAR, AA TOTAL IN-
SOLVENCY SPRL prin practician in
insolventa, Nistor Mandache Ioan.*

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
SPRL, identificata cu CIF 25931349, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în insolvenþã:
0399, având sediul social: str. Poet Grigore
Alexandrescu, nr.83, sector 1, Bucureºti,
reprezentata legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan, în calitate
de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei
SC SEMBOLIA FRUCT SRL, identificatã cu
CUI 21831649, nr. înreg. La Reg.Com.:
J23/1456/2007; având sediul social SAT
ªTEFÃNEªTII DE JOS, COMUNA
ªTEFÃNEªTII DE JOS, STR. OLANESTI,
NR. 3, BLOC CAMERA NR.3, JUDET
ILFOV, prin incheierea din data de
08.04.2014, pronunþatã in dosarul
1601/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului
Ilfov, Sectia Civila, Complet F18, NOTIFICÃ
Intrarea debitorului in procedura simplificata
a falimentului, avand in vedere ca a fost
admisa cererea formulata de catre D.G.F.P.
ILFOV. Prin sentinta au fost stabilite
urmatoarele termene: Termen limita de
depunere, de catre creditori, a opozitiilor la
sentinta de deschidere a procedurii - 10 zile
de la notificare. Termen de solutionare a
opozitiilor - 5 zile de la data expirarii
termenului de de depunere a acestora.
Termenul limita pentru inregistrarea
cererilor de admitere a creantelor asupra
averii debitorului – 24.05.2014. Cererea de
admitere a creantei va cuprinde:
numele/denumirea creditorului ,
domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul
creantei precum si mentiuni cu privire la
eventualele drepturi de preferinta sau
garantii; La cerere vor fi anexate documente

justificative ale creantei si ale actelor de
constituire de garantii, precum si taxa de
timbru in valoare de 200 de lei; Termenul de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar al creantelor – 04.06.2014. Data
primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor – 10.06.2014, ora 13:00. Locul
desfasurarii primei sedinte a adunarii gener-
ale a creditorilor, este la biroul lichidatorului
judicar din Bucuresti, str. Poet Grigore
Alexandrescu, nr. 83, sector 1, cod postal
010624; Termenul de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului definitiv al creantelor
–20.06.2014; Termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul preliminar – 5 zile de
la publicarea in Buletinul Procedurilor de
Insolventa a tabelului preliminar; Termenul
pentru continuarea procedurii – 09.09.2014.
LICHIDATOR JUDICIAR, AA TOTAL IN-
SOLVENCY SPRL prin practician in
insolventa, Nistor Mandache Ioan.*

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
SPRL, identificatã cu CIF 25931349, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în insolvenþã:
0399, având sediul social: str. Poet Grigore
Alexandrescu, nr.83, sector 1, Bucureºti,
reprezentatã legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan,
desemnatã conform sentinþei civile din data
01.04.2014, pronunþatã în dosarul
15275/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului
Bucureºti, Secþia a VII-a, în calitate de
LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei SC
ATLANTIC STAR MANAGEMENT SRL,
identificatã cu CUI 15321009, nr. înreg. la
Reg. Com.: J29/533/2003, având sediul so-
cial în BUCUREªTI, SECTORUL 5, STR.
MORUZEªTILOR, NR. 20, CAMERA 3, în
temeiul art. 107 alin. 1 lit. A, b din Legea 85
din 2006, privind procedura insolvenþei
NOTIFICÃ Intrarea debitorului în procedura
generalã a falimentului. Creditorii debitorului
SC ATLANTIC STAR MANAGEMENT SRL,
trebuie sã procedeze la înscrierea la masa
credalã a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanþei în condiþiile urmãtoare:
Termenul l imitã pentru depunerea
creanþelor nãscute dupã data deschiderii
procedurii – 16.05.2014. Cererea de
admitere a creanþei vã cuprinde:
numele/denumirea creditorului ,
domiciliul/sediul, suma datoratã, temeiul
creanþei precum ºi menþiuni cu privire la
eventualele drepturi de preferinþã sau
garanþii; La cerere vor fi anexate documente
justificative ale creanþei ºi ale actelor de
constituire de garanþii, precum ºi taxa de
timbru in valoare de 200 de lei. Cererea de
admitere a creantelor, va fi depusa la
TRIBUNALUL BUCURESTI, Sectia Civila si
la sediul lichidatorului judiciar, situat in Str.
Grigore Alexandrescu, nr. 83, Sector 1,
Bucuresti. Termenul de întocmire, afiºare ºi
comunicare a tabelului suplimentar al
creanþelor – 17.06.2014. Termenul limitã
pentru formularea contestaþ i i lor –
07.07.2014. Termenul de întocmire, afiºare
ºi comunicare a tabelului definitiv consolidat
al creanþelor - 18.07.2014. Termenul pentru
continuarea procedurii – 16.09.2014.
LICHIDATOR JUDICIAR, AA TOTAL IN-
SOLVENCY SPRL prin practician în
insolvenþã, Nistor Mandache Ioan.*

COMUNICAT DE PRESA. Emis în
conformitate cu prevederile din Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi a
Regulamentul CNVM nr. 1 din 2006.
Consiliul de Administraþie al S.C.” ªantierul
Naval Orºova “ SA aduce la cunoºtinþa
tuturor investitorilor ºi acþionarilor cã
Situaþiile financiare anuale auditate,
întocmite conform IFRS, aferente perioadei
01.01.2013 – 31.12.2013, aºa cum au fost
aprobate de Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor din data de 11 aprilie 2014, se
aflã publicate in format electronic pe
website-ul societãþii www.snorsova.ro ºi
devin disponibile tuturor celor interesaþi,
începând cu data de 14 aprilie 2014.
Varianta tipãritã se poate obþine de la sediul
societãþii. Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0252/362.399, persoanã de
contact domnul Gheorghe Caraiman – di-
rector economic. 11.04.2014.
PREªEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE, Dr.Ec. Mihai Fercalã.*

LICHIDATOR judiciar, CLAUDIA – OPREA
RESTRUCTURING AND INSOLVENCY
IPURL (fost C.I.I. OPREA IOANA -CLAUDIA
), notific ca prin incheierea de sedinta din
data de 07.04.2014, a Tribunalul Muncipiului
Bucureºti, secþia VII Civila, în dosarul
34143/3/2013, s-a dispus intrarea in
faliment prin procedura simplificata a
debitoarei S.C. W & WU ROM
–COMTRADE SRL inregistrata cu
J40/6348/1996, avand CUI 8660886, cu
sediul in Bucuresti, Sos Colentina, stand
K61-1, 456/458, Sector 2. In temeiul art.107
alin 1 din Legea 85/2006 privind procedura
insolventei ridica dreptul de administrare al
debitoarei. Interzice administratorilor
societatii debitoare instrainarea actiunilor ori
partilor sociale sau de interes detinute de
aceasta si dispune indisponibilizarea
acestora in registrele speciale de evidenta
sau in conturile inregistrate electronic. Da
dispozitie tuturor bancilor la care debitorul
are disponibil in conturi sa nu dispuna de
acestea fara un ordin al judecatorului sindic
sau al lichidatorului judiciar. Stabileste
termen maxim de 10 zile de la data
deschiderii procedurii falimentului pentru
predarea gestiunii averii de la debitor/admin-
istrator la lichidator, impreuna cu lista actelor
si operatiunilor efectuate dupa deschiderea
procedurii, mentionata la art.46 alin 2 din
lege, precum si a unei liste cu numele si
adresele creditorilor cu toate creantele
acestora la data intrarii in faliment, cu
indicarea celor nascute dupa deschiderea
procedurii. Prin sentinta mentionata instanta
de judecata a stabilit urmatoarele termene:
23.05.2014 – termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra debitorului; 03.06.2014– termenul
de verificare a creantelor, intocmire, afisare

si comunicare a tabelului preliminar al
acestora; termenul pentru depunerea
eventualelor contestaþii formulate împotriva
tabelului preliminar al creanþelor este de 5
zile de la publicarea tabelului preliminar in
Buletinul Procedurilor de Insolventa;
19.06.2014– termenul pentru definitivarea si
afisarea tabelului definitiv al creantelor;
09.06.2014, ora 14:00 data primei adunarii
generale a creditorilor la sediul lichidatorului
din Bucuresti, str. Doamnei, nr. 17-19, et. 4,
cam. 411, sector 3; 22.09.2014 – urmatorul
termen de judecata. Cererile vor fi intocmite
conform cu prevederile art. 65 din legea
85/2006 si vor fi depuse la Grefa Tribunalului
Municipiului Bucuresti – sectia VII Civila.
CLAUDIA –OPREA RESTRUCTURING
AND INSOLVENCY IPURL Ec. Oprea Ioana
– Claudia.*

LICHIDATOR judiciar, CLAUDIA – OPREA
RESTRUCTURING AND INSOLVENCY
IPURL (fost C.I.I. OPREA IOANA -CLAUDIA
), notific ca prin incheierea de sedinta din data
de 04.04.2014, a Tribunalul Muncipiului
Bucureºti, secþia VII Civila, în dosarul
33955/3/2013, s-a dispus intrarea in faliment
prin procedura simplificata a debitoarei S.C.
MIRGOACE PROD COMPANY SRL
inregistrata cu J40/7144/1999, avand CUI
7663337, cu sediul in Bucuresti, Intr. Pop de
Basesti, Nr. 7, Et.2, Ap. 3, Sector 2. In temeiul
art.107 alin 1 din Legea 85/2006 privind
procedura insolventei ridica dreptul de
administrare al debitoarei. Interzice
administratorilor societatii debitoare
instrainarea actiunilor ori partilor sociale sau
de interes detinute de aceasta si dispune
indisponibilizarea acestora in registrele
speciale de evidenta sau in conturile
inregistrate electronic. Da dispozitie tuturor
bancilor la care debitorul are disponibil in
conturi sa nu dispuna de acestea fara un
ordin al judecatorului sindic sau al
lichidatorului judiciar. Stabileste termen
maxim de 10 zile de la data deschiderii
procedurii falimentului pentru predarea
gestiunii averii de la debitor/administrator la
lichidator, impreuna cu lista actelor si
operatiunilor efectuate dupa deschiderea
procedurii, mentionata la art.46 alin 2 din
lege, precum si a unei liste cu numele si
adresele creditorilor cu toate creantele
acestora la data intrarii in faliment, cu
indicarea celor nascute dupa deschiderea
procedurii. Prin sentinta mentionata instanta
de judecata a stabilit urmatoarele termene:
16.05.2014 – termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra debitorului; 23.05.2014– termenul de
verificare a creantelor, intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar al acestora;
termenul pentru depunerea eventualelor
contestaþii formulate împotriva tabelului
preliminar al creanþelor este de 5 zile de la
publicarea tabelului preliminar in Buletinul
Procedurilor de Insolventa; 06.06.2014–
termenul pentru definitivarea si afisarea
tabelului definitiv al creantelor; 29.05.2014
ora 14:00 data primei adunarii generale a
creditorilor la sediul lichidatorului din
Bucuresti, str. Doamnei, nr. 17-19, et. 4, cam.
411, sector 3; 19.09.2014 – urmatorul termen
de judecata. Cererile vor fi intocmite conform
cu prevederile art. 65 din legea 85/2006 si vor
fi depuse la Grefa Tribunalului Municipiului
Bucuresti – sectia VII Civila. CLAUDIA
–OPREA RESTRUCTURING AND INSOL-
VENCY IPURL Ec. Oprea Ioana – Claudia.*

LICHIDATOR judiciar, CLAUDIA – OPREA
RESTRUCTURING AND INSOLVENCY
IPURL (fost C.I.I. OPREA IOANA -
CLAUDIA ), notific ca prin incheierea de
sedinta din data de 07.04.2014, a Tribunalul
Muncipiului Bucureºti, secþia VII Civila, în
dosarul 34137/3/2013, s-a dispus intrarea in
faliment prin procedura simplificata a
debitoarei S.C. ESTEBAN COM SRL
inregistrata cu J40/1497/1998, avand CUI
1021455, cu sediul in Bucuresti Str. Banu
Udrea, Nr 6, Bl. G6, Sc. 2. Et. 3, Ap.37, Sec-
tor 3. In temeiul art.107 alin 1 din Legea
85/2006 privind procedura insolventei ridica
dreptul de administrare al debitoarei.
Interzice administratori lor societati i
debitoare instrainarea actiunilor ori partilor
sociale sau de interes detinute de aceasta si
dispune indisponibilizarea acestora in
registrele speciale de evidenta sau in
conturile inregistrate electronic. Da
dispozitie tuturor bancilor la care debitorul
are disponibil in conturi sa nu dispuna de
acestea fara un ordin al judecatorului sindic
sau al lichidatorului judiciar. Stabileste
termen maxim de 10 zile de la data
deschiderii procedurii falimentului pentru
predarea gestiunii averii de la debitor/admin-
istrator la lichidator, impreuna cu lista actelor
si operatiunilor efectuate dupa deschiderea
procedurii, mentionata la art.46 alin 2 din
lege, precum si a unei liste cu numele si
adresele creditorilor cu toate creantele
acestora la data intrarii in faliment, cu
indicarea celor nascute dupa deschiderea
procedurii. Prin sentinta mentionata instanta
de judecata a stabilit urmatoarele termene:
23.05.2014 – termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra debitorului; 03.06.2014 – termenul
de verificare a creantelor, intocmire, afisare
si comunicare a tabelului preliminar al
acestora; termenul pentru depunerea
eventualelor contestaþii formulate împotriva
tabelului preliminar al creanþelor este de 5
zile de la publicarea tabelului preliminar in
Buletinul Procedurilor de Insolventa;
19.06.2014– termenul pentru definitivarea si
afisarea tabelului definitiv al creantelor;
09.06.2014, ora 14:30, data primei adunarii
generale a creditorilor la sediul lichidatorului
din Bucuresti, str. Doamnei, nr. 17-19, et. 4,
cam. 411, sector 3; 22.09.2014 – urmatorul
termen de judecata. Cererile vor fi intocmite
conform cu prevederile art. 65 din legea
85/2006 si vor fi depuse la Grefa Tribunalului
Municipiului Bucuresti – sectia VII Civila.
CLAUDIA –OPREA RESTRUCTURING
AND INSOLVENCY IPURL Ec. Oprea Ioana
– Claudia.*

LICHIDATOR judiciar, CLAUDIA – OPREA
RESTRUCTURING AND INSOLVENCY
IPURL (fost C.I.I. OPREA IOANA -
CLAUDIA), notific ca prin incheierea de
sedinta din data de 01.04.2014, a Tribunalul
Muncipiului Bucureºti, secþia VII Civila, în
dosarul 33226/3/2013, s-a dispus intrarea in
faliment prin procedura simplificata a
debitoarei S.C. ARHITECTON INTERNA-
TIONAL IMPEX SRL inregistrata cu
J40/9635/1992, avand CUI 4262721, cu
sediul in Bucuresti, Str. Jean Louis
Calderon, Nr. 57, Sc. A, Et.4, Sc. 2, Et. Ap.
44, Sector 2. In temeiul art.107 alin 1 din
Legea 85/2006 privind procedura
insolventei ridica dreptul de administrare al
debitoarei. Interzice administratorilor
societatii debitoare instrainarea actiunilor ori
partilor sociale sau de interes detinute de
aceasta si dispune indisponibilizarea
acestora in registrele speciale de evidenta
sau in conturile inregistrate electronic. Da
dispozitie tuturor bancilor la care debitorul
are disponibil in conturi sa nu dispuna de
acestea fara un ordin al judecatorului sindic
sau al lichidatorului judiciar. Stabileste
termen maxim de 10 zile de la data
deschiderii procedurii falimentului pentru
predarea gestiunii averii de la debitor/admin-
istrator la lichidator, impreuna cu lista actelor
si operatiunilor efectuate dupa deschiderea
procedurii, mentionata la art.46 alin 2 din
lege, precum si a unei liste cu numele si
adresele creditorilor cu toate creantele
acestora la data intrarii in faliment, cu
indicarea celor nascute dupa deschiderea
procedurii. Prin sentinta mentionata instanta
de judecata a stabilit urmatoarele termene:
16.05.2014 – termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra debitorului; 28.05.2014 – termenul
de verificare a creantelor, intocmire, afisare
si comunicare a tabelului preliminar al
acestora; termenul pentru depunerea
eventualelor contestaþii formulate împotriva
tabelului preliminar al creanþelor este de 5
zile de la publicarea tabelului preliminar in
Buletinul Procedurilor de Insolventa;
13.06.2014 – termenul pentru definitivarea
si afisarea tabelului definitiv al creantelor;
03.06.2014, ora 14:00, data primei adunarii
generale a creditorilor la sediul lichidatorului
din Bucuresti, str. Doamnei, nr. 17-19, et. 4,
cam. 411, sector 3; 16.09.2014 – urmatorul
termen de judecata. Cererile vor fi intocmite
conform cu prevederile art. 65 din Legea
85/2006 si vor fi depuse la Grefa Tribunalului
Municipiului Bucuresti – sectia VII Civila.
CLAUDIA –OPREA RESTRUCTURING
AND INSOLVENCY IPURL Ec. Oprea Ioana
– Claudia.*

LICHIDATOR judiciar, CLAUDIA – OPREA
RESTRUCTURING AND INSOLVENCY
IPURL (fost C.I.I. OPREA IOANA -
CLAUDIA), notific ca prin incheierea de
sedinta din data de 01.04.2014, a Tribunalul
Muncipiului Bucureºti, secþia VII Civila, în
dosarul 33229/3/2013, s-a dispus intrarea in
faliment prin procedura simplificata a
debitoarei S.C. ADA FAMILY SRL
inregistrata cu J40/5467/1999, avand CUI
11853275, cu sediul in Bucuresti, Str.
Drumul Taberei, Nr. 57, Bl. R4, Sc. A, Et.9,
Ap. 40, Sector 6. In temeiul art.107 alin 1 din
Legea 85/2006 privind procedura
insolventei ridica dreptul de administrare al
debitoarei. Interzice administratorilor
societatii debitoare instrainarea actiunilor ori
partilor sociale sau de interes detinute de
aceasta si dispune indisponibilizarea
acestora in registrele speciale de evidenta
sau in conturile inregistrate electronic. Da
dispozitie tuturor bancilor la care debitorul
are disponibil in conturi sa nu dispuna de
acestea fara un ordin al judecatorului sindic
sau al lichidatorului judiciar. Stabileste
termen maxim de 10 zile de la data
deschiderii procedurii falimentului pentru
predarea gestiunii averii de la debitor/admin-
istrator la lichidator, impreuna cu lista actelor
si operatiunilor efectuate dupa deschiderea
procedurii, mentionata la art.46 alin 2 din
lege, precum si a unei liste cu numele si
adresele creditorilor cu toate creantele
acestora la data intrarii in faliment, cu
indicarea celor nascute dupa deschiderea
procedurii. Prin sentinta mentionata instanta
de judecata a stabilit urmatoarele termene:
16.05.2014 – termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra debitorului; 28.05.2014– termenul
de verificare a creantelor, intocmire, afisare
si comunicare a tabelului preliminar al
acestora; termenul pentru depunerea
eventualelor contestaþii formulate împotriva
tabelului preliminar al creanþelor este de 5
zile de la publicarea tabelului preliminar in
Buletinul Procedurilor de Insolventa;
13.06.2014 – termenul pentru definitivarea
si afisarea tabelului definitiv al creantelor;
03.06.2014, ora 14:30 data primei adunarii
generale a creditorilor la sediul lichidatorului
din Bucuresti, str. Doamnei, nr. 17-19, et. 4,
cam. 411, sector 3; 16.09.2014 – urmatorul
termen de judecata. Cererile vor fi intocmite
conform cu prevederile art. 65 din Legea
85/2006 si vor fi depuse la Grefa Tribunalului
Municipiului Bucuresti – sectia VII Civila.
CLAUDIA –OPREA RESTRUCTURING
AND INSOLVENCY IPURL Ec. Oprea Ioana
– Claudia.*

ADMINISTRATORUL judiciar JUDICIAR
CONSULTING INSOLVENCY SPRL,
notificã deschiderea procedurii generale de
insolvenþã împotriva debitorului SC Amad
Publicity SRL, CUI 26507385, sediul
Braºov, str.Cocorului, nr.5, bl.225, sc.A,
ap.2, jud. Braºov, J08 /162 /2010. Termenul
pentru înregistrarea cererilor de creanta -
16.05.2014. Termenul pentru intocmire
tabel preliminar 04.06.2014, iar pentru tabel
definitiv 18.06.2014. Adunarea creditorilor
va avea loc la sediul administratorului
judiciar in 23.06.2014, ora 13:00. Relaþii
suplimentare tel. 0268/543.260.*

CONSORÞIUL format din AGENÞIA DE
INSOLVENÞÃ SPRL cu sediul in Bucuresti,
Str. B.P.Hasdeu, nr.12, sector 5 ºi BOªTINÃ

& ASSOCIATES INSOLVENCY SPRL, cu
sediul in Bucureºti, str. Jean Louis Calderon,
nr. 70, sector 2, administrator judiciar al
debitoarei Societatea Naþionalã
„Îmbunãtãþiri Funciare” S.A. .– în insolvenþã,
cu sediul in Bucureºti, ºos. Olteniþei, nr.
35-37, CUI 65069326, J40/5020/2000,
desemnat prin Încheierea din 17.01.2013,
pronunþatã de Tribunalul Bucureºt în dosar
nr. 26428/3/2007, organizeaza selectie de
oferte pentru desemnarea unei persoane de
specialitate pentru evaluarea bunurilor
imobile ce apartin SNIF S.A, cu termen limita
de depunere a ofertelor in data de
24.04.2014, ora 13:00. Bunurile imobile ce
vor fi supuse evaluarii sunt situate in
aproape toate judetele din tara. Persoanele
interesate vor depune Oferta per-
sonal/fax/e-mail sediul din Bucuresti, str. B.
P. Hasdeu, nr.12 , sector 5, fax
021/319.45.60, e-mail : of f ice@
agentiadeinsolventa.ro, cu achizitionarea in
prealabil a Dosarului de prezentare. Relatii
suplimentare la tel: 021/319.45.56 sau
www.agentiadeinsolventa.ro.*

TAROM organizeaza procedura de
negociere pentru achizitie servicii de
telecomunicatii pentru acces la aplicatiile de
pasageri, aplicatiile de control operatiuni
zbor si aplicatiile de operatiuni sol. Detalii pe
www.tarom.ro sect iunea “Despre
noi/Achizitii".*

COMUNICAT DE PRESÃ. În conformitate
cu prevederile Legii nr. 297/2004 ºi ale
Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
informãm acþionarii C.N.F.R. Navrom S.A.
cã Raportul Curent din data de 10.04.2014
privind desfãºurarea Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor, este disponibil
începând cu data de 11.04.2014 la sediul
societãþii din Galaþi, str. Portului, nr. 34 ºi pe
website-ul societãþii www.navrom.ro.
Raportul Curent din data de 10.04.2014 ºi
prezentul Comunicatul de Presã se publicã
în Buletinul A.S.F., în cotidianul „Bursa” ºi
cotidianul local „Viaþa Liberã”. Director Gen-
eral Constantin Hârþan.*

ANUNT PUBLIC. S.C. EUROPOLIS
ORHIDEEA B.C. S.R.L. anunþã publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare: proiectul nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului si nici evaluarii
adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului pentru
proiectul „ORHIDEEA BUSINESS CENTER
BUCHAREST – Ansamblu de birouri, spatii
comerciale, servicii anexe - 2S + Subsol
tehnic + P + 1 – 11E + 12-15 E + Etehnic”,
sos. Orhideelor, nr. 15A, sector 6, Bucuresti.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Bucuresti str. Aleea Lacul Morii,
nr. 1, sector 6 in zilele de luni-joi intre orele
8:00-16:30 si vineri 8:00-14:00 precum si la
urmatoarea adresa de internet
http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 18.04.2014.*

GAMA Insolv IPURL notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei impotriva
debitorului SC AMID TRUST SRL, in dosarul
36692/3/2013 Tribunalul Bucureºti, Secþia
VII Civila. Termen admitere creante
12.05.2014, afisare tabel preliminar
01.06.2014, af isare tabel def ini t iv
17.06.2014, prima adunare generala a
creditor i lor 06.06.2014. Relat i i la
0744.971.235.*

SUBSCRISA, Casa de Insolvenþã
TRANSILVANIA Filiala Bucureºti SPRL în
calitate de lichidator judiciar al debitorului
SC Editura Enciclopedia Diamant SRL, con-
form Sentinþei Civile nr. 3618 din data de
01.04.2014, pronunþatã în Dosarul nr.
33529/3/2013, aflat pe rolul Tribunalul
Bucureºti, în temeiul art. 108 alin. 1 si 2 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenþei. NOTIFICÃ Intrarea debitorului
SC Editura Enciclopedia Diamant SRL în
procedura de faliment. Vor putea depune
declaraþii de creanþã, în baza prezentei
notificãri, doar creditorii debitorului SC
Editura Enciclopedia Diamant SRL, ale
cãror creanþe s-au nãscut în perioada de
observaþie, adicã în intervalul de timp
cuprins între data deschiderii procedurii
insolvenþei ºi pânã la deschiderea procedurii
fal imentului , respect iv în perioada
24.10.2013 – 01.04.2014. Termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor nãscute dupa data deschiderii
procedurii insolvenþei în tabelul suplimentar
al creanþelor este 19.05.2014. Termenul
l imitã pentru verif icarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea
tabelului suplimentar al creanþelor este data
de 18.06.2014. Termenul pentru întocmirea
ºi afiºarea tabelului definitiv consolidat al
creanþelor este data de 18.07.2014.
Declaraþia de creanþã se va întocmi în douã
exemplare astfel: un exemplar însoþit de
înscrisurile doveditoare ale creanþei ºi
exemplarul original al dovezii achitãrii taxei
judiciare de timbru (în valoare de 200 lei) la
Tribunalul Bucureºt i în Dosarul nr.
33529/3/2013, cel de-al doilea exemplar,
însoþit de toate înscrisurile doveditoare ale
creanþei ºi copia dovezii achitãrii taxei
judiciare de timbru, urmând a fi comunicat
lichidatorului judiciar la adresa Bucureºti,
Phoenicia Business Center, Str.
Turturelelor, nr. 11A, et. 4, Sector 3. Este
obligatoriu ca al doilea exemplar al
declaraþiei de creanþã împreunã cu anexele
la aceasta sã fie remis ºi lichidatorului
judiciar.*

A.G.A.
COMPLETAREA convocatorului Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor din data de
29/30 aprilie 2014. În conformitate cu
prevederile art. 1171 alin. 1, 2, 3 din Legea
nr.31/1990 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale art.7 din

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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AGENÞIA Naþionalã a Funcþionarilor Publici
organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiei publice de conducere
vacante de secretar al comunei Mereºti,
judeþul Harghita. Concursul se organizeazã
la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici, în data de 15 mai 2014, ora 10:00,
proba scrisã. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune în termen de 20 zile de la
data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Agenþiei Naþionale a
Funcþionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art. 49
din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi
completatã de H.G. nr. 1173/2008.
Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici

www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se
pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a
Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon:
0374/112.726.*

AGENÞIA Naþionalã a Funcþionarilor Publici
organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiei publice de conducere
vacante de ºef birou urbanism, disciplina în
construcþii, registrul agricol, arhivã,
administraþie din cadrul aparatului de
special i tate al pr imarului oraºului
Sîngeorz-Bãi, judeþul Bistriþa-Nãsãud.
Concursul se organizeazã la sediul
Primãriei oraºului Sîngeorz-Bãi, judeþul
Bistriþa-Nãsãud în data de 15 mai 2014, ora
10:00, proba scrisã. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20 zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primãriei oraºului
Sîngeorz-Bãi, judeþul Bistriþa-Nãsãud.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã
conþinã în mod obligatoriu documentele

prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modif icatã ºi completatã de H.G.
1173/2008. Condiþiile de participare la con-
curs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publ ic i www.anfp.gov.ro. Relaþ i i
suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei
Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. De
telefon: 0374/112.726.*

MINISTERUL Tineretului si Sportului
organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor functii publice de executie
vacante: - consilier juridic clasa I grad
profesional superior si consilier juridic clasa I
grad profesional asistent - Directia Juridic si
Resurse Umane din cadrul aparatului
propriu al Ministerului Tineretului si
Sportului, in data de 19 mai 2014, (proba
scrisa). - expert clasa I grad profesional prin-
cipal - Directia Economica si Patrimoniu din
cadrul aparatului propriu al Ministerului
Tineretului si Sportului, in data de 21 mai

2014, (proba scrisa). Relatii suplimentare se
pot obtine la nr. de telefon 021/307.64.44
-Biroul Resurse Umane.*

SPITALUL aflat în administrarea autoritãþii
publice locale a Municipiului Bucureºti,
Spitalul de Psihiatrie Titan “Dr.Constantin
Gorgos”, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de manager, în baza
Dispoziþ iei Primarului General al
Municipiului Bucureºti, nr. 208/19.02.2014.
Condiþ i i le de înscriere, bibliografia,
calendarul ºi normele de organizare ale
concursului se gãsesc pe site-ul
www.assmb.ro, pe site-ul ºi la avizierul
fiecãruia dintre spitalele menþionate mai
sus.*

LOCURI DE MUNCA-CERERI

DOAMNÃ doresc contract muncã evidenþe
birou, calculator, arhivar, laborant, curier.
Sunaþi firmã post disponibil. 0729.174.189. *

ABSOLVENT ASE, specialist export, im-
port, engleza/franceza, word/excel/outlook,
solicit angajare, 2.300lei, negociabil,
tel.0742.062.822**

SOLICIT angajare muncitor necalificat,
ingrijire batrani, manipulant, spalator de
vase, menaj, etc, 800-1.000lei,
tel.0737.385.811**

TANAR, 34ani, bun cunoscator al
Bucurestiului, transport pe jos diverse,
420lei/63h, tel.0723.794.566**

PROPUNERI AFACERI

ECHIPA tanara, promovam orice afacere,
Bucuresti, prin pliante, afise, 500lei/luna,
tel.0767.281.250**

MEDITATII

ECONOMIE, matematica gratuit ,
80lei /sedinta, se poate si onl ine,
tel.0767.281.250**

PROFESOR cu deosebita experienta,
meditez matematica, fizica, orice nivel,
55lei/2ore, tel.0723.134.685**

MATEMATICA, engleza, desen tehnic,
profesor, somer, ultima sedinta gratis,
49lei/ora, tel.0754.386.149**

ROMANA, individual, intensiv, 25lei/ora,
tel.021/673.34.13**

PSIHOLOG, meditez elevi cu tulburari de
comportament, scris, citit, memorie, logica,
ADHD, logopedie, 40lei/2ore,
tel.0745.152.991**

CALCULATOARE abc cursuri initiere,
copii, pensionari, avansati, simplu pe
intelesul tuturor, 30lei/sedinta/2ore,
tel.0726.109.714**

PROFESOR matematica, sedinte
individuale, orice zona, simplu, comod,
eficient, 15lei/ora, tel.0727.809.907**

(urmare din pagina 7)

LOCURI DE MUNCA-OFERTE


