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MiCA PUBLICITATE
NOTIFICĂRI
Subscrisa C.I.I. BĂLĂȘOIU SIMO
NA ELENA, CUI: 37558902, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă: 4629, sediul ales în Mun.
București, str. Poet Grigore Alexan
drescu nr.83, sector 1, în calitate de
LICHIDATOR JUDICIAR al debi
toarei YBY IMPROEX SRL, CUI
5477923, J40/6458/1994; sediul în
Bucureşti Sectorul 2, Strada Vasile
Lascăr, Nr.113, desemnată în această
calitate prin Sentința nr.637 din data
de 22.05.2020, pronunţată în Dosarul
nr.19848/3/2019, NOTIFICĂ: Intra
rea debitoarei în faliment procedura
simplificata; Prin sentinţă au fost
stabilite următoarele termene: Ter
menul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanțelor în
vederea întocmirii tabelului suplimen
tar –06.07.2020.Termenul tabel supli
mentar –05.08.2020.Termenul de de
punere la tribunal a contestațiilor –7
zile de la publicare în BPI a tabelului
suplimentar.Termenul de întocmire a
tabelului definitiv consolidat –04.09.
2020. Termenul pentru continuarea
procedurii –13.11.2020.
Subscrisa C.I.I. BĂLĂȘOIU SIMO
NA ELENA, CUI: 37558902, nr.
de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă: 4629, cu sediul ales
in Mun. București, str. Poet Grigore
Alexandrescu nr.83, sector 1, repre
zentată legal prin practician în insol
venţă Bălășoiu Simona Elena, în
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR
al debitoarei ASFOR PRESS C&D
SRL, identificată prin CUI 26847948,
nr. înreg. la Reg.Com.: J40/4386/2010;
având sediul social în Bucureşti Sectorul
5, Str. Progresului, Nr.90-100, Spatiile
A4 SI A6, in Dosarul nr.18497/3/2019,
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti,
notifica intrarea debitoarei in faliment
prin procedura simplificata si dizolvarea
acesteia. Termenul pentru continuarea
procedurii -13.10.2020.
Lichidator judiciar CII DUMITRIU
MARIANA, desemnat ȋn cauza ce
formează obiectul dosarului nr.34697
/3/2019 al Tribunalului București,
Sectia a VII-a Civila, notificăm, in
temeiul prevederilor art.146 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolventei si de insolventa,
deschiderea procedurii generale de
faliment a debitorului TIPOLABEL
S.R.L., cu sediul in municipiul
București, str. pictor Ștefan Dumitrescu,
nr.3, bl.2, sc.2, parter, ap.66, sector 4,
J40/2875/2007, CUI 15118250, prin
hotararea intermediară 477/18.05.2020.
Instanța a stabilit următoarele termene
limită: 1) 03.07.2020, termen limită
pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanţelor, conform art.146
alin.(3) din Legea nr.85/2014, în vederea
întocmirii tabelului suplimentar; 2)
03.08.2020, termen limită de verificare
a creanţelor, de întocmire și publicare
a tabelului suplimentar al creanţelor,
potrivit art.146 alin.(3) din Legea
nr.85/2014; 3) termenul de depunere
la tribunal a contestațiilor-7 zile de
la publicarea tabelului suplimentar în
Buletinul Procedurilor de Insolvență;
4) 03.09.2020, termen limită pentru
întocmirea
tabelului
definitiv
consolidat.
Subscrisa C.I.I. BĂLĂȘOIU SI
MONA ELENA, CUI: 37558902,
nr. de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă: 4629, Mun. București,
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str. Poet Grigore Alexandrescu nr.83,
sector 1, reprezentată legal prin Bă
lășoiu Simona Elena, în calitate de
LICHIDATOR JUDICIAR al debi
toarei MAN BUSINESS INVEST
SRL, CUI 15459096, J40/ 6951/ 2003,
sediul social în Bucureşti Sectorul 3,
Str. Vlăhiţa, Nr.1, Bloc PM 18 Bis,
Scara 2, Etaj 9, Ap.123, în Dosarul
nr.14047/3/2019, NOTIFICĂ: Intrarea
debitoarei în faliment procedura sim
plificata; Prin sentinţă au fost stabilite
următoarele termene: Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanțelor în vederea întocmirii
tabelului suplimentar –06.07.2020.Ter
menul tabel suplimentar –05.08.2020.
Termenul de depunere la tribunal a
contestațiilor –7 zile de la publicare în
BPI a tabelului suplimentar.Termenul de
întocmire a tabelului definitiv consolidat
–04.09.2020. Termenul pentru conti
nuarea procedurii –13.11.2020.
Administrator judiciar EXTREM IN
SOLV IPURL cu sediul in Ploieşti, str.
Gheorghe Doja, Nr.21, Bl.35A2, Parter,
ap.1, jud. Prahova anunta deschiderea
procedurii generale de insolventa a
debitoarei REAL SPECIAL GROUP
SRL (Dosar nr.928/105/2020). 1)
Termen limită înregistrare cereri ad
mitere a creanţa 15.07.2020; 2) Termen
tabel preliminar 04.08.2020; 3) Termen
tabel definitiv 31.08.2020; Adunare
creditori la data de 10.08.2020, ora
13:00 care va avea loc la sediul
administratorului judiciar.
LICHIDATORUL judiciar notifică des
chiderea procedurii falimentului prin
procedură simplificată împotriva debi
torului SC ZONE REAL & FAST SRL
prin hotărarea nr.817 din 28.05.2020 în
dosarul nr.36170/3/2019
Alte termene stabilite: Termenul
limita de depunere de catre creditori a
opozitiilor la sentinta de deschidere -15
zile de la notificare;
-09.07.2020 termen soluționare opoziții
și depunere creanţe;
-16.07.2020 termen pentru depunerea
tabelului preliminar;
-30.07.2020 termen pentru soluționarea
eventualelor contestații și depunerea
tabelului definitiv al creanţelor;
-20.07.2020 ora 10 adunarea creditorilor
la sediul Activ Management Lichidare
Recuperare Creanţe IPURL.
NOTIFICARE PRIVIND
DESCHIDEREA PROCEDURII
SIMPLIFICATE DE INSOLVENTA

1 Număr dosar 35357/3/2019,
Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a
Civila
2. Debitor: OLTRONICS S.R.L.,
Bucuresti, Str. Bucurestii Noi, nr.76,
bl.A12, Sc.B, Et.5, Ap.66, sector 1,
J40/7982/1999 si CUI 12140474
3. Lichidator judiciar: CII IACOB
MIHAI BOGDAN
NOTIFICĂ
4. Deschiderea procedurii simplificate
de insolventa, împotriva debitorului
OLTRONICS S.R.L.
4.1. Debitorul OLTRONICS S.R.L.
are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute
la art.67 alin.(1) din Legea 85/2014.
4.2. Creditorii debitorului OLTRONICS
S.R.L.trebuie să procedeze la înscrierea
la masa credală:
4.3. Termenul limita pentru depunerea
cererii de admitere a creanţei este
06.07.2020.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi
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Lansarea proiectului „Research As A Service – Iaşi (RaaS-IS)”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), în calitate de beneficiar, anunță
începerea implementării proiectului cu titlul „Research As A Service – Iaşi (RaaS-IS)”, (cod MySMIS
124759), co-finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară:
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi
dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel
national şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil şi asigurarea accesului
cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea cercetării-dezvoltării și inovării prin
crearea unui centru de tip cloud și infrastructure masive de date (centrul RaaS-IS) care să furnizeze
Resurse și servicii de stocare, procesare și analiză de date de mari dimensiuni pentru comunitatea
academică, instituții de cercetare și echipe de cercetare din organizații și companii din arealul
Iașului și nord-estul Moldovei.
Valoarea totală a proiectului este de 4.987.738,23 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 4.982.978,23 lei.
Perioada de implementarea proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 21.04.2020
până la 20.04.2022.
Scopul centrului RaaS-IS este acela de a furniza Resurse și servicii de stocare, procesare si
analiză de date de mari dimensiuni pentru comunitatea academică, instituții de cercetare și echipe
de cercetare din organizații și companii din zona Moldovei, urmărind stimularea competivității
mediului de afaceri, întărirea legăturilor cercetare-mediu economic, precum și construirea de
parteneriate public-privat și contribuind la dezvoltarea sistemului national prin resurse de tip centre
de date massive și interconectarea cu sisteme cloud europene.
„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020”
Date de contact:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România,
Telefon: 0232 20 1121, Fax: 0232. 20 1201,
E-mail: rectorat@uaic.ro
Website: www.uaic.ro

comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 16.07.2020.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este
10.08.2020.
Data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 21.07.2020.
Subscrisa C.I.I. BĂLĂȘOIU SIMONA
ELENA, CUI: 37558902, nr. de ordine în
tabloul practicienilor în insolvenţă: 4629,
având sediul ales în Mun. București, str.
Poet Grigore Alexandrescu nr.83, sector 1,

reprezentată prin practician în insolvenţă
Bălășoiu Simona Elena, în calitate de
LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei
SAGRADO PREST SRL, CUI 13758318,
J40/5199/2011; Bucureşti Sector 3, Str.
Lt. Col. Dumitru Papazoglu, Nr.1, Bl.
85B, Sc.B, Et.5, Ap.51, desemnată în
această calitate prin Sentința nr.736 din
data de 26.05.2020, pronunţată în Dosarul
nr.25606/3/2019, notifica intrarea debitoarei
in faliment prin procedura simplificata
si dizolvarea societatii. Termenul pentru
continuarea procedurii –13.10.2020.

DIVERSE
ANUNT PUBLIC 1. SECTORUL
1 AL MUNICIPIULUI BUCU
RESTI cu sediul in Bucuresti,
sect.1, Bd.Banu Manta, nr.9, cod
fiscal-4505359, titular al planului/
programului “PLAN URBA
NISTIC ZONAL COORDONA
TOR AL SECTORULUI 1 din
MUNICIPIUL BUCUREȘTI”, lo
calitatea Bucuresti, Sect.1, anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de revizuire a avizului
de mediu pentru planul/programul
mentionat si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Bucuresti din Aleea Lacul Morii
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil),
sect.6, de luni pana vineri intre
orele 09:00-12:00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc
in scris la sediul A.P.M., in termen
de 18 zile de la data publicarii
anuntului.
CITAŢII
D.G.R.F.P.B. în reprezentarea
Direcției Regionale Vamale, în
calitate de reclamant, cheamă în
judecată în data de 22 iunie 2020
ora 11.00, camera 301, C28, în
dosarul nr. 24182/4/2019 aflat pe
rolul la Judecătoriei Sector 4, Secția
Civilă cu sediul in Bucuresti, Sector
4, Str. Gheorghe Danielopol, nr.2-4,
pe
POPA SORIN CRISTIAN
cu domiciliul in București, str.
Prevederii,
nr.20, bl.G3, sc.B,
ap.11, sector 3, în calitate de pârât,
cu mențiunea că aveți obligația de a
lua cunoștință de înscrisurile aflate
la dosarul cauzei și de a formula
apărările prevăzute de Codul de
procedură civilă.
Societatea SC PHILADELPHIA
INTERNATIONAL SRL, cu
sediul în București, Sos. Viilor, Nr.
42 C, parter, Sector 5, în calitate de
debitor, este citată pentru termenul
din data de 17.06.2020, ora 09.00,
completul c 6, camera E 32, în
dosarul nr. 30878/3/2019, aflat
pe rolul Tribunalului Bucureşti,
Secţia a VII-a Civilă, cu sediul în
Bucureşti, Splaiul Independenței,
nr. 319L, Clădirea B, Sector 6.
OFERTE SERVICIU
SOCIETATE PRODUCATOA
RE ÎNCĂLȚĂMINTE angajeaza
finisatoare, tălpuitori, pregătitori
fete, cusătoare, croitor manual,
shonist. Salariu, Bonuri de masă și
transport. Relații: 021.315.96.52,
0763.669.298,
0744.647.226,
0742.021. 170.
ANGAJĂM vânzător chioşc presă
cu experienţă în domeniu. Condiţii
avantajoase. Telefon: 0213180797.
Ai experienţă în network marke
ting? Atunci ai o şansă uriaşă!
Firma abia intrată oficial pe piaţa
din România în octombrie 2013
caută distribuitori pentru un produs
unic, revoluţionar, care se adresează
tuturor. Relaţii la tel: 0736338757.
pierderi acte
Lichidator judiciar EXTREM IN
SOLV IPURL cu sediul in Ploieşti,
str. Gheorghe Doja, Nr.21,
Bl.35A2, Parter, ap.1, jud. Prahova
declara pierdut/nul certificatul de
inregistrare nr. A392126 din
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BERBEC
Cineva, care știe că aveți probleme cu banii, se
poate oferi să vă ajute cu o slujbă suplimentară!
Nu uitați că acea persoană știe că sunteți la
înghesuială și oferta va fi din start mai mică decât
meritați!

taur
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., titular al proiectului
„LEA 400 kV dublu circuit GutinașSmârdan”, pentru care ANPM a emis Acordul de mediu nr.
8/27.11.2013 și Decizia etapei de încadrare nr. 23/15.10.2015, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se
supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „LEA 400 kV dublu circuit GutinașSmârdan”, propus a fi amplasat în
județele Bacău, Vrancea și Galați.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului din
str. Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București, în zilele de luni  joi, între orele 0830  1600
și vineri între orele 0830  1330, la adresa de internet www.anpm.ro, la secțiunea
Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului: Agenția
Națională pentru Protecția Mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 20142020

O să aveți azi una dintre cele mai plăcute zile
ale lunii! Astrele vă sunt foarte favorabile. Puteți
să le cereți ce vă doriți cel mai mult și, dacă nu
chiar azi, în câteva zile o să vi se împlinească
dorința.

gemeni

În ciclurile vieții voastre, azi se încheie un capitol
și începe altul, mult mai interesant! Dacă vă
aflați într-o relație stabilă, e momentul să spuneți
„da” și s-o oficializați. Uitați toate necazurile din
trecut!

RAC
Dacă aveți o relație deja, aceasta cu siguranță
va deveni mai dulce, mai profundă. Dacă nu
aveți, ia căscați bine ochii în jur, că mierea e
pe aproape. Conexiunile între oameni sunt
guvernate de iubire azi.

LEU
Norocul vă însoțește azi, dar trebuie să-i dați
posibilitatea să se arate. Ați trecut prin momente
dificile în ultima vreme și sunteți cam temători,
dar azi trebuie să aveți curaj. E timpul ca visele
să devină realitate.

FECIOARĂ
Astrele vă ia într-o călătorie nostalgică pe
tărâmul iubirii. Lăsați-vă duși de mână, că
oricum altceva nu aveți de făcut. Luna în sectorul
profesiei vă ține pe aceeași linie, nici nu urcați,
nici nu coborâți!

BALANŢĂ
Prietenii, persoanele iubite, colegii de serviciu,
chiar și vecinii se vor bucura de romantismul
vostru. Știți să faceți multă lume fericită cu o
vorbă, cu un gest sau prin propria prezență.
De-aia trag toți de voi!

07.11.2002, emis de ORC PRAHOVA,
apartinand debitoarei CREDITDOR CO
OPERATIVA DE CREDIT PLOIESTI
inregistrata la ORC PRAHOVA sub nr.
J29/126/2002.
Lichidator judiciar EXTREM INSOLV
IPURL cu sediul in Ploieşti, str. Gheorghe
Doja, Nr.21, Bl.35A2, Parter, ap.1, jud.
Prahova declara pierdut/nul certificatul de
inregistrare nr. B1235028 din 20.12.2007,
emis de ORC PRAHOVA si certificatele
constatatoare nr.85934 din 20.12.2007
apartinand debitoarei SC AQUANOVA
SERVICES SRL inregistrata la ORC
PRAHOVA sub nr. J29/3505/2007.
MEDITAŢII
OFER meditaţii matematică clasele V-VIII.
Telefon: 0726/529160.
Dau meditaţii limba engleză începători şi
avansaţi. Bucureşti. Telefon 0721518795.
VÂNZĂRI AUTO
RENAULT Clio Symbol 1,5 DCI, 2004,
82.000 km, stare bună. Tel. 0723-627331.
RULOTĂ Dethleffs, 1989, 4 M interior,
colţar, aragaz, frigider, instalaţie climati
zare, baie, cort, model nou, impecabilă.
0722-605.431; 0723-863.308.
RULOTĂ Beyerland Vitesse, 1987, 4 M
interior, colţar, aragaz, frigider, instalaţie
climatizare, cort, în perfectă stare. 0722605.431; 0723-863.308.
PASSAT 2002, berlină, argintiu metalizat 1,9
TDI, 130 CP, 6 viteze, climatronic, scaune
sport, închidere, 4 geamuri electrice, jenţi
aluminiu. 0722 605431; 0723-863308.
OPEL Vectra berlină, 2001, albastru
metalic, 1800 CMC, 125 CP, benzină fără

plumb + GPL original, climatronic, piele,
bord computer, tempomat, jenţi aluminiu,
118.000 km cu carte service. 0722-605431;
0723-863 308.
VÂND Golf 4, 1,9 diesel, 2002, înma
triculată, stare bună, 131.000 km. Preţ
7.700 Euro negociabil. Tel: 0724-222598.
Vindem maşini noi şi second-hand,
asigurăm şi finanţare în condiţii avan
tajoase. Tel: 0758-921060.
CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inundate/incen
diate/neînmatriculate, indiferent de stare.
Plata şi actele pe loc. Asigur transport. Tel.
0784404 040.

SCORPION
Mercur va petrece următoarele două luni
în semnul vostru zodiacal, ducând sectorul
comunicării la un nivel superior. Aceasta o să vă
aducă nu numai conexiuni, ci și un dezvoltat simț
al afacerilor.

SĂGETĂTOR
Astrele se aliniază în sectorul vostru financiar,
însămânțând în mintea voastră idei profitabile.
Neptun vă pricopsește și cu manifestări pasionale, așa că ferice de partenerii voștri de viață!

CAPRICORN
Relația de suflet pare că merge bine, dar voi nu
vă dăruiți totuși total. Trebuie să privinți adânc
în sufletul vostru să vedeți ce nu ține. Odată
descoperit, înlăturați obstacolul, ca să puteți da
drumul pasiunii.

VĂRSĂTOR

Aici poate
apărea
anunţul
dumneavoastră
mail: publicit@national.ro

Rămânem la capitolul sănătate. Niște mișcare,
mai viguroasă, v-ar face incredibil de bine,
pentru că probleme mari nu aveți. Totul ține
de exerciții și de renunțarea la unele obiceiuri
proaste, consumatoare de energie.

PEŞTI
În sfârșit, ceea ce aveți în minte se aranjează pe
„căprării”, astfel încât chiar și voi veți înțelege
ce gândiți! Îndrăzniți să faceți planuri mărețe,
astrele vă sunt favorabile. Bun moment ca visele
să devină posibile.
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