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Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP, 4custo
mersoffice@gmail.com , tel.0765.645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , tel.0722.
500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe
marmura/granit , 11 lei , 15 lei ,
romarmura.com. Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colect ie, 500 Lei, negociabi l ,
tel.0723.711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
LICHIDATORUL judiciar RIM TRUST
IPURL in temeiul art 145 si 146 din Legea
85/2014 notifica toti creditorii cunoscuti ca
prin Încheierea din 16.12.2020 pronunþatã
de Tribunalul Bucureºti secþia a VII-a civilã
în dosarul nr. 19100/3/2020 s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate a
falimentului debitorului societatea AMG
HOLDING INTERNATIONAL SRL cu sediul
in Strada Vasile Stolnicu Nr 1B Sector 2
Bucureºti Nr ONRC J40/18852/2004 CUI
16955977 fiind stabilite urmatoarele
termene: de inregistrare a declaratiilor de
creanta 01.02.2021; de verif icare a
creantelor afisare si comunicare a tabelului
preliminar 11.02.2021; de afisare a tabelului
definitiv 08.03.2021; prima adunare a
creditorilor 16.02.2021 ora 13 la biroul
lichidatorului judiciar din Bucuresti Bdul
Corneliu Coposu nr. 51 ap 6 sector 3 si
convoaca AGA la sediul lichidatorului
judiciar in 04.01.2021 ora 13 avand ca
ordine de zi desemnarea administratorului
special cu atributiile prevazute la art 56 din
Legea 85/2014 *
TRIBUNALUL Bucurest i a dispus
deschiderea procedurii simplificate de
insolventa impotriva debitoarei SC NICOSS
XXI SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Bãlãriei,
Nr. 39, sector 1, CUI 17505580, J40/ 7400/
2005, dosar nr. 24294/3/2020. Instanta a
stabilit urmatoarele: - termenul limita de
depunere, de catre creditori, a opozitiilor la
sentinta de deschidere a procedurii : 10 zile
de la notificare; - termenul limitã pentru de-
punerea creanþelor la 01.01.2021; - ter-
menul limitã pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabe-
lului preliminar al creanþelor la 11.01.2021; -
termenul pentru solutionarea eventualelor
contestatii si intocmirea tabelului definitiv al
creanþelor la 05.02.2021. *
MARTALOG ALEXANDRU-ROBERT, cu
domici l iul în municipiul Bucurest i ,
SECTORUL 2, STR RADOVEANU, NR 15,
BL 39, SC.A, ET8, AP 35 în calitate de
proprietar al terenului situat în mun.
Bucureºti,sector 2, strada SIMETRIEI, nr
84, în suprafaþã de 271 mp, anunþã publicul
interesat asupra intenþiei de elaborare a do-
cumentaþiei de urbanism: PUD „CONSTRU-
IRE IMOBIL CU REGIM DE INALTIME
P+1E+M, UTILITATI – SOLICITARE A
BENEFICIARULUI – CU INCADRAREA IN
PREVEDERILE PUG BUCURESTI – IN
VIGOARE LA DATA PREZENTULUI
CERTIFICAT.”. Publicul interesat este rugat
sa trimita observatii/comentarii in scris, prin
posta la adresa: Primaria Sectorului 2, STR
CHIRISTIGIILOR, NR 11-13, in atentia Di-
rectiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului
sau pe adresa de e-mail infopublice@
ps2.ro. Consultarea publicului se va realiza
pe o perioada de 15 zile calendaristice de la
data primei publicari online. *

R A P O R T C U R E N T CONFORM
REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata Data raportului:
16.12.2020; Denumirea entitatii emitente:
S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman; Sediul
social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr.
1, jud. Teleorman; Numar telefon/fax: 0247/
313.440, 0247/313.443; Cod de înregistrare
fiscala: RO9625020; Numar de ordine la
ORC Teleorman: J34/265/1997; Capital
social varsat: 51.793.802,5; Piata regle-
mentata: Sistem alternativ de tranzactio-
nare, administrat de BVB; COD LEI al
subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: litigiu in
care este implicata societatea S.C.
Cerealcom S.A. este chemata in instanta de
judecata, in proces cu Oltina Impex Prod
Com S.R.L., conform Citatie inregistrata la
sediul societatii sub nr.4542/15.12.2020.
Elementele dosarului sunt urmatoarele : ?
Nr. Dosar : 1669/87/2020 ; ? Parti
:Reclamant– Oltina Impex Prod Com S.R.L.
Parat – S.C. Cerealcom S.A. ; - Obiectul
dosarului : pretentii, urmare a neindeplinirii
de catre parata a obligatiilor prevazute in
Contractul de vanzare nr. S.C. Oltina Impex
Prod Com S.R.L. 909/14.03.2019, nr. S.C.
Cerealcom S.A.1448/21.03.2019, act juridic
raportat prin Raportul curent din data de
21.03.2019 ; - Valoare cerere –
6.365.606,34 lei reprezentand penalitati de
intarzaiere calculate pana la 30.09.2020 ; -
Stadiul procesual al dosarului : fond ; -
Instanta : Tribunalul Teleorman ; - Termen
de judecata : nu a fost stabilit. Presedinte
Consi l iul de Administrat ie Mariana
STOICESCU *

R A P O R T C U R E N T CONFORM
REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata Data raportului:
17.12.2020; Denumirea entitatii emitente:
S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman; Sediul
social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr.
1, jud. Teleorman; Numar telefon/fax: 0247/
313.440, 0247/313.443; Cod de înregistrare
fiscala: RO9625020; Numar de ordine la
ORC Teleorman: J34/265/1997; Capital so-
cial varsat: 51.793.802,5; Piata reglemen-
tata: Sistem alternativ de tranzactionare,
administrat de BVB; COD LEI al subscrisei
este 254900CUST4QX8YH4519 Eveni-
ment important de raportat: stadiu dosare in
care Societatea este parte I. Dosar nr. 483/
87/2016 ? Parti :Reclamant – Societatea de
Investitii Financiare Oltenia Parat – S.C.

Cerealcom S.A. ; - Obiectul dosarului : pre-
tentii ; - Valoare : 1.660.825,8267 lei repre-
zentand contravaloare actiuni; - Instanta :
Tribunalul Teleorman ; S.C. Cerealcom S.A.
aduce la cunost inta act ionari lor si
investitorilor ca instanta a respins actiunea
Reclamantei ca nefondata.Sentinta nu a fost
comunicata, fiind data cu drept de apel in
termen de 30 de zile de la comunicare.
Mentionam ca datele sunt luate de pe site-ul
Tribunalului Teleorman. II.Dosar nr. 847/
87/2020 ? Parti :Creditor – S.C. Cerealcom
S.A. ; Debitor – S.C. Aep Giurgiu Port S.A. ; -
Obiectul dosarului : ordonanta de plata; -
Valoare :18.862.099,29 lei; - Instanta :
Tribunalul Teleorman ; S.C. Cerealcom S.A.
aduce la cunost inta act ionari lor si
investitorilor ca instanta a respins cererea
de emitere a ordonantei de plata ca
nefondata.Sentinta nu a fost comunicata,
fiind data cu drept de cerere in anulare in
termen de 10 de zile de la comunicare.
Mentionam ca datele sunt luate de pe site-ul
Tribunalului Teleorman. III.Dosar 965/
87/2020 ; ? Parti :Creditor– Oltina Impex
Prod Com S.R.L. Debitor – S.C. Cerealcom
S.A. ; - Obiectul dosarului : ordonanta de
plata ; -Valoare : 6.088.320,38 lei repre-
zentand penalitati de intarzaiere calculate
pana la 31.07.2020, suma ce se va actualiza
la zi, pana la data achitarii in totalitate ; -
Instanta : Tribunalul Teleorman ; S.C.
Cerealcom S.A. aduce la cunostinta
actionarilor si investitorilor ca instanta a
respins cererea de emitere a ordonantei de
plata ca nefondata.Sentinta nu a fost
comunicata, fiind data cu drept de cerere in
anulare in termen de 10 de zile de la
comunicare. Mentionam ca datele sunt luate
de pe site-ul Tribunalului Teleorman.
IV.Dosar 1591/87/2020 ; ? Parti :Creditor–
Pambac S.A. Debitor – S.C. Cerealcom S.A.
; - Obiectul dosarului : ordonanta de plata ; -
Valoare : 1.018.809,78 lei reprezentand
penalitati de intarzaiere ; - Instanta :
Tribunalul Teleorman ; Prin Sentinta civila
nr. 264/09 noiembrie 2020, Tribunalul
Teleorman a admis cererea de emitere a
oronantei de plata formulata de Creditorul
Pambac S.A. Presedinte Consiliul de
Administratie Mariana STOICESCU *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti,
Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
Sector 3, reprezentata prin asociat
coordonator Turmac Mihaela în calitate de
administrator judiciar al debitorului D.G.S.
ELECTRONICS SRL, cu sediul in Bucureºti,
Sectorul 2, Bulevardul PACHE PROTO-
POPESCU, Nr. 128, SUBSOL CO-
MERCIAL, avand CUI 14159767, nr. de
ordine in registrul comertului : J40/
7536/2001, desemnat prin sentinta civila din
data de 16.12.2020, pronunþatã de
Tribunalul Bucuresti – Secþia a VII a Civila, în
dosarul nr.20659/3/2020, not i f ica
deschiderea procedurii de insolventa
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva
D.G.S. ELECTRONICS SRL. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva D.G.S. ELEC-
TRONICS SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata scriptic la grefa
Sectiei a VII a Civila a Tribunalului Bucuresti
si in format electronic PDF de maxim 4MB
fiecare, pe adresa e-mail a Sectiei a VII-a
Civila a Tribunalului Bucuresti (trb-insol
venta@just.ro), cu referire la dosarul nr.
20659/3/2020, in urmatoarele conditii : a)
termenul limita de depunere, de catre
creditori, a opozitiilor la incheierea de
deschidere a procedurii – 15 zile de la
notificare, precum si termenul de solutionare
a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la
data expirarii termenului de depunere a
acestora; b) termenul l imita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului 01.02.2021; c)
termenul limita de verificare a creantelor,
intocmire si publicare in BPI a tabelului
preliminar de creante 22.02.2021; d)
termenul de definit ivare a tabelului
creantelor la 19.03.2021; e) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor
01.03.2021, ora 12.00 ; f) adunarea
generala a asociat i lor D.G.S.
ELECTRONICS SRL la data de 29.12.2020,
ora 12.00 la sediul administratorului judiciar
din Bd.Unirii nr.78, Bl.J2, Sc.2, Etj.3, Ap.39,
Sector 3, Bucuresti, cu unic punct pe ordinea
de zi „Desemnarea administratorului
special”. Nedepunerea declaraþiei de
creanþa la termenul stabilit este sancþionata
conform art.114 din Legea nr.85/2014. *

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE
CUMPARARE A ACTIUNILOR EMISE DE
FARMACEUTICA REMEDIA SA.
Denumirea si sediul social al societatii
vizate: Emitentul/ Societatea vizata este
FARMACEUTICA REMEDIA SA cu sediul in
B-dul Nicolae Balcescu nr. 2, mun. Deva,
jud. Hunedoara, România, inregistrata la
ORC cu nr. J20/700/1991, avand cod unic
de inregistrare 2115198. Denumirea si
sediul social al Ofertantului: Emitentul/
Societatea vizata este FARMACEUTICA
REMEDIA SA cu sediul in B-dul Nicolae
Balcescu nr. 2, mun. Deva, jud. Hunedoara,
România, inregistrata la ORC cu nr.
J20/700/1991, avand cod unic de
inregistrare 2115198. Numarul, procentul si
clasa de valori mobiliare obiect al ofertei de
cumparare si pretul oferit: In Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor
FARMACEUTICA REMEDIA SA din data de
14.10.2020 s-a hotarat rascumpararea unui
numar maxim de 10.608.980 actiuni cu
valoare nominala de 0,10 lei repre-
zentantand 10% din capitalul social. Oferta
Publica are ca obiect cumpararea de catre
FARMACEUTICA REMEDIA SA a unui nu-
mar maxim de 10.608.980 actiuni cu valoa-
rea nominala de 0,10 lei fiecare repre-
zentand maxim 10% din capitalul social al
Emitentului si are ca scop reducerea
capitalului social al societatii. Pretul oferit
este de 0,6 lei/act iune. Denumirea
intermediarului ofertei: Intermediarul ofertei
este IFB FINWEST SA, societate de servicii
de investitii financiare, cu sediul in Arad, str.
Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, jud.
Arad, tel: 0257-281611, 0257-281612;
inregistrata la ORC cu nr. J02/48/1996,
avand cod unic de inregistrare RO8099938.
Numarul de actiuni emise de societatea
vizata care sunt detinute de ofertant si de
grupul de persoane cu care actioneaza in
mod concertat: Ofertantul detine singur un
numar de 300.100 actiuni reprezentand
0,2829% din Societatea vizata, iar impreuna
cu persoanele cu care actioneaza concertat,
detine un numar de 91.891.131 actiuni,
reprezentand 86,6164% din Societatea
vizata. Persoanele care sunt prezumate
conform art.2 alin (2) din Legea nr.24/2017
ca actioneaza in mod concertat cu
Ofertantul in ceea ce priveste Societatea
vizata au urmatoarele pachete de actiuni:
-Valentin – Norbert TARUS, actionar majo-
ritar, Presedinte CA si Director General al
Farmaceutica Remedia SA detine un numar
de 86.478.025 actiuni FARMACEUTICA
REMEDIA S.A. reprezentand 81,5140% din
capitalul social; TARUS Media S.R.L.,

societate comerciala in care dl. Tarus
Valentin Norbert este actionar majoritar,
detine un numar de 4.925.802 actiuni
Farmaceutica Remedia SA reprezentand
4,6430% din capitalul social; -Cornelia
-Ruxandra TICA avand calitatea de
Administrator la TARUS Media S.R.L. si
Farmaceutica Remedia Distribution &
Logistics S.R.L detine un numar de 15.000
act iuni Farmaceut ica Remedia SA
reprezentand 0,0141% din capitalul social;
-Adrian-Marcel PARVU avand calitatea de
membru in Consiliul de Administratie al
Farmaceutica Remedia SA, detine un
numar de 156.161 actiuni Farmaceutica
Remedia SA reprezentand 0,1472% din
capitalul social ; -Adriana-Crist ina
ROMASCAN avand calitatea de ruda, afin
cu persoana fizica Valentin – Norbert
TARUS Presedinte al Consi l iul de
Administratie si Director General al
Farmaceutica Remedia S.A detine un
numar de 4.900 actiuni Farmaceutica
Remedia SA reprezentand 0,0046% din
capitalul social; -Zoe CHIRITA avand
calitatea de Director RI al Farmaceutica
Remedia S.A. detine un numar de 11.143
act iuni Farmaceut ica Remedia SA
reprezentand 0,0105% din capitalul social.
Documentul de oferta si locurile unde poate
fi obtinut: Documentul de oferta va fi pus la
dispozitia investitorilor pe perioada de
derulare a ofertei, in mod gratuit, in format
t ipari t , la sedi i le Ofertantului s i al
Intermediarului ofertei si va fi publicat in
format electronic pe website-ul Ofertantului
FARMACEUTICA REMEDIA (www.
remedia.ro), pe website-ul Intermediarului
(www.ifbfinwest.ro) si pe website-ul Bursei
de Valori Bucurest i (www.bvb.ro).
Formularul de subscriere si Formularul de
revocare vor fi disponibile in aceleasi loc ca
si Documentul de oferta. Perioada de
derulare a ofertei. Oferta este valabila pe o
perioada de 10 zile lucratoare, respectiv din
data de 23.12.2020 si pana in data de
11.01.2021. Modalitatile si locurile de
subscriere: Subscrierea in cadrul ofertei se
poate realiza prin Intermediarul ofertei si prin
Intermediarii autorizati de CNVM/ASF care
au transmis catre IFB FINWEST SA
Angajamentul privind respectarea conditiilor
de derulare a Ofertei precum si a
prevederilor inscrise in Documentul de
oferta aprobat de ASF. Documentele
necesare subscrierii si programul de
subscriere sunt prevazute in Documentul de
oferta. VIZA DE APROBARE APLICATA PE
DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU
ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU
REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRE-
CIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTU-
NITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVAN-
TAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE
CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRAN-
ZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEP-
TAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL
DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE
APROBARE CERTIFICA NUMAI
REGULARITATEA DOCUMEN- TULUI DE
OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR
LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN
APLICAREA ACESTEIA. Ofertant:
FARMACEUTICA REMEDIA SA -TARUS
VALENTIN NORBERT; Intermediar: IFB
FINWEST SA -MOLNAR OCTAVIAN *

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA
PROCEDURII DE INSOLVENÞÃ Subscrisa
TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., în calitate
de administrator judiciar provizoriu al
debitoarei S.C. AMRO INC S.A., prin
practician coordonator Marius Hutanu,
conform încheierii de ºedinþã din data de
19.11.2020 pronunþatã de Tribunalul Ilfov,
secþia Civilã, în dosarul nr. 3576/93/2019, în
temeiul art. 99 alin. (3) ºi art. 100 alin. (1) ºi
urm. din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã, coroborate cu art. 71 alin. (1) ºi
art. 67 alin. (1) din acelaºi act normativ
NOTIFICÃ Deschiderea proceduri i
insolvenþei împotriva debitoarei S.C. AMRO
INC S.A., CIF 14901458, J23/266/2011, Str.
ªoseaua de Centurã nr. 65, fostã Tarlaua
22, Parcela 501/11, bl. I, sc. A, parter, ap. 1,
Popeºti Leordeni, jud. Ilfov, prin încheierea
din data de 19.11.2020 pronunþatã de
Tribunalul Ilfov, secþia Civilã în dosarul nr.
3576/93/2019. Debitoarea S.C. AMRO INC
S.A., are obligaþia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii sã depunã la
dosarul cauzei documentele prevãzute la
art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã. Creditorii debitoarei S.C. AMRO
INC S.A. trebuie sã procedeze la înscrierea
la masa credalã a acesteia prin depunerea
cererii de admitere a creanþei însoþite de
documentele justificative ºi de dovada plãþii
taxei de timbru în cuantum de 200 Lei ºi va fi
transmisã în douã exemplare, dupã cum
urmeazã: (i) Un exemplar în format scriptic
se transmite la grefa Secþiei Civile a
Tribunalului Ilfov ºi în format electronic PDF
de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a
Secþ iei Civi le a Tribunalului I l fov
(trif-reg-civ@just.ro) ºi (ii) exemplarul
destinat practicianului în insolvenþã va fi
transmis pe adresa de corespondenþã
electronicã (office@trustinsolvency.ro).
Termenul-limitã pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanþelor asupra averii
debitorului este 04.01.2021. În temeiul art.
114 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã, nedepunerea cererii de admitere
a creanþei pânã la termenul menþionat
atrage decãderea din drepturi privind
creanþa/creanþele pe care o/le deþineþi
împotriva debitoarei. Termenul-limitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea
ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 25.01.2021. Termenul
pentru întocmirea ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor este 19.02.2021.
Termenul limitã pentru depunerea de cãtre
creditori a opoziþiilor la încheierea de
deschidere a procedurii ºi de soluþionare a
opoziþiilor – 14.12.2020. Deschiderea proce-
durii insolvenþei se notificã Oficiului naþional
al registrului comerþului de pe lângã
Tribunalul Ilfov pentru efectuarea menþiunii.
Administrator judiciar TRUST INSOL-
VENCY S.P.R.L. Reprezentant practician
coordonator Marius Huþanu *

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA
PROCEDURII DE INSOLVENÞÃ Subscrisa
TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., în calitate
de administrator judiciar al debitoarei S.C.
CARPATI COMPETENCE IN PRODUC-
TION S.R.L., prin practician coordonator
Marius Hutanu, conform încheierii de
ºedinþã din data de 19.11.2020 pronunþatã
de Tribunalul Ilfov, secþia Civilã, în dosarul
nr. 3660/93/2019, în temeiul art. 99 alin. (3)
ºi art. 100 alin. (1) ºi urm. din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenþei ºi de insolvenþã, coroborate cu
art. 71 alin. (1) ºi art. 67 alin. (1) din acelaºi
act normativ NOTIFICÃ Deschiderea
procedurii insolvenþei împotriva debitoarei
S.C. CARPATI COMPETENCE IN
PRODUCTION S.R.L., Cod de identificare
fiscalã 16984719, sediul social în ªos. de

Centurã, Nr.65, Bl. I Sc. A Et. P Ap. 5,
Popeºti Leordeni, Cod Poºtal 77160, Jud.
ILFOV, prin încheierea din data de
19.11.2020 pronunþatã de Tribunalul Ilfov,
secþia Civilã în dosarul nr. 3660/93/2019.
Debitoarea S.C. CARPATI COMPETENCE
IN PRODUCTION S.R.L. are obligaþia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii sã depunã la dosarul cauzei
documentele prevãzute la art. 67 alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã.
Creditori i debitoarei S.C. CARPATI
COMPETENCE IN PRODUCTION S.R.L.
trebuie sã procedeze la înscrierea la masa
credalã a acesteia prin depunerea cererii de
admitere a creanþei însoþite de documentele
justificative ºi de dovada plãþii taxei de
timbru în cuantum de 200 Lei ºi va fi
transmisã în douã exemplare, dupã cum
urmeazã: (i) Un exemplar în format scriptic
se transmite la grefa Secþiei Civile a
Tribunalului Ilfov ºi în format electronic PDF
de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a
Secþiei Civile a Tribunalului Ilfov (trif-reg-civ
@just.ro) ºi (ii) exemplarul destinat
practicianului în insolvenþã va fi transmis pe
adresa de corespondenþã electronicã
(office@trustinsolvency.ro). Termenul-limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului este
04.01.2021. În temeiul art. 114 alin. (1) din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenþei ºi de insolvenþã,
nedepunerea cererii de admitere a creanþei
pânã la termenul menþionat atrage
decãderea din drepturi privind creanþa/
creanþele pe care o/le deþineþi împotriva
debitoarei. Termenul- l imitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea
ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 25.01.2021. Termenul
pentru întocmirea ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor este 19.02.2021.
Termenul limitã pentru depunerea de cãtre
creditori a opoziþiilor la încheierea de
deschidere a procedurii ºi de soluþionare a
opoziþiilor – 14.12.2020. Deschiderea
procedurii insolvenþei se notificã Oficiului
registrului comerþului de pe lângã Tribunalul
I l fov pentru efectuarea menþiuni i .
Administrator judiciar TRUST INSOL-
VENCY S.P.R.L. Reprezentant practician
coordonator Marius Huþanu *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti,
Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
Sector 3, reprezentata prin asociat
coordonator Turmac Mihaela în calitate de
administrator judiciar al debitorului ADOLI
GROUP GLOBAL SRL, cu sediul in
Bucureºti Sectorul 2, ªoseaua Pantelimon,
Nr. 255, CAMERA NR. 2, Bloc 43, Scara F,
Etaj 4, Ap. 216, avand CUI 37269653, nr. de
ordine in registrul comertului :
J40/4014/2017, desemnat prin sentinta
civila din data de 15.12.2020, pronunþatã de
Tribunalul Bucuresti – Secþia a VII-a Civila,
în dosarul nr.679/3/2020, notifica des-
chiderea procedurii de insolventa prevazuta
de Legea nr.85/2014 împotriva ADOLI
GROUP GLOBAL SRL. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva ADOLI GROUP GLOBAL
SRL vor formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata scriptic la grefa Sectiei a VII
a Civila a Tribunalului Bucuresti si in format
electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe
adresa e-mail a Sectiei a VII-a Civila a
Tribunalului Bucuresti (trb-insolventa@
just.ro), cu referire la dosarul nr. 679/3/2020,
in urmatoarele conditii : a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averi i debitorului
29.01.2021; b) termenul limita de verificare a
creantelor, intocmire si publicare in BPI a
tabelului preliminar de creante 18.02.2021;
c) termenul de definitivare a tabelului
creantelor la 15.03.2021; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor
23.02.2021, ora 12.00 ; e) adunarea
generala a asociatilor ADOLI GROUP
GLOBAL SRL la data de 29.12.2020, ora
12.00 la sediul administratorului judiciar din
Bd.Unirii nr.78, Bl.J2, Sc.2, Etj.3, Ap.39,
Sector 3, Bucuresti, cu unic punct pe ordinea
de zi „Desemnarea administratorului
special”. Nedepunerea declaraþiei de
creanþa la termenul stabilit este sancþionata
conform art.114 din Legea nr.85/2014. *
INVITAÞIE DE ÎNREGISTRARE A
CERERII DE ADMITERE A CREANÞELOR
Lichidatorul judiciar al SC PETERSBERG
COMPANY SRL, CUI 33249190, anunþã
deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã în data de 24.11.2020, în dosar
nr. 4987/62/2019, pe rolul Tribunalului
Braºov, precum ºi termene LIMITÃ stabilite:
? 08.01.2021 – înregistrarea cererii de
admitere a creanþelor; 18.01.2021 –
întocmirea tabelului preliminar al creanþelor;
12.02.2021 – definit ivarea tabelului
creanþelor; 22.01.2021 ora 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar – prima ºedinþã a
adunãrii creditorilor, (ordinea de zi: pre-
zentarea situaþiei debitorului; desemnarea
Comitetului creditorilor; confirmarea/
desemnarea lichidatorului judiciar si sta-
bilirea onorariului acestuia, conform sen-
tinta) Informaþii suplimentare: 0268/
547.255. *
ADMINISTRATOR judiciar solicitã oferte
pentru evaluarea bunurilor mobile din pa-
trimoniul societãþii CORVIN FOTOVOLTAIC
S.R.L. cu sediul în Hunedoara, jud. Hune-
doara, constituite din echipamente teh-
nologice (panouri fotovoltaice, transfor-
matoare de tensiune). Ofertele pot fi
transmise la adresa: office@relcoactive.ro
pânã la data de 28.12.2020, inclusiv.
Informaþii la tel: 0269.225076. *
LICHIDATORUL judiciar al ECIV SRL în
fal iment, dosar 7721/118/2019 al
Tribunalului Constanþa, anunþã deschiderea
procedurii de faliment fata de Eciv SRL, la
data de 10/11/2020 ºi stabilirea termenelor
limita: 28/12/2020 termen înregistrare
creanþe, 28/01/2021 depunere tabel
suplimentar, 01/03/2021 depunere tabel
definitiv, termen de judecata 09/03/2021. *
CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**
COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoffice@gmail.com , tel.
076.645.381**
ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONSILIUL de Administratie al societatii
Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in
conformitate cu:-prevederile Legii nr.31/
1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;-prevederile Legii nr.
297/2004 privind piata de capital, cu
modificarile si completarile ulterioare;-
prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenþii
de instrumente financiare ºi operaþiuni de
piaþã;-prevederi le Regulamentului
A.S.F.nr.5/2018 privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de piaþa;

-prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr.111/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;-prevederile Actului
constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai
S.A.; Convoaca adunarea generala ordinara
a actionarilor, in data de 03.02.2021, ira in
caz de neintrunire a covrumului a doua
convocare in data de 04.02.2021, ora 11.30,
la sediul societatii din Mangalia, str.Rozelor,
nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
21.01.2021, cu urmatoarea ordine de
zi:1.Alegerea administratorilor provizorii ai
Societatii; 2.Stabilirea duratei mandatelor
administratorilor provizorii; 3.Stabilirea
indemnizat iei brute f ixe lunare a
administratorilor provizorii. 4.Imputernicirea
reprezentantului Ministerului Economiei,
Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A.
Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia
pentru semnarea contractelot de
mandat/actelor aditionale la contractele de
mandat ce vor fi incheiate cu administratorii
provizorii ai Societatii Santierul Naval 2 Mai
SA Mangalia. 5.Aprobarea datei de
23.02.2021 ca data de inregistrare,
respectiv de identificare a actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele
hotararilor A.G.O.A. din data de 03.02/
04.02.2020, a datei de 22.02.2021 ca
ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii
nr.24/2017 privind emitenþii de instrumente
f inanciare ºi operaþ iuni de piaþã;
6.Imputernicirea Directorului General al
Societatii, sau al inlocuitorului acestuia, in
vederea efectuari i proceduri lor si
formalitatilor prevazute de lege in scopul
inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Constanta. In cazul in care nu
este atins cvorumul necesar pentru
intrunirea adunarii generale ordinare in data
de 03.02.2021, adunarea generala ordinara
se va tine in data de 04.02.2021, in acelasi
loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si
data de referinta.Numai persoanele care
sunt actionari la data de 21.01.2021 pot vota
in cadrul adunarii generale ordinare a
actionarilor din data de 03.02/04.02.2021. In
considerarea prevederilor Art.92 alin.(3)-(7),
(10)-(13) din Legea nr.24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata:Unul sau mai multi
actionari reprezentand, individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social
are/au dreptul:a)de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare
sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunarea generala; si b)de a
prezenta proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii
generale.Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris, propunerile formulate
urmand a fi transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice, la adresa
societatii din str.Rozelor, nr.3, Mangalia,
CP905500, respect iv adresa de
e-mail:office@sn2mai.ro. Actionarii isi pot
exercita aceste drepturi în termen de 15 zile
de la data publicarii convocarii.In cazurile in
care exercitarea drepturilor prevazute mai
sus determina modificarea ordinii de zi a
adunari i generale comunicate deja
actionarilor, societatea face disponibila o
ordine de zi revizuita, folosind aceeasi
procedura ca si cea utilizata pentru ordinea
de zi anterioara, inainte de data de referinta
a adunarii generale a actionarilor, asa cum
este definita aceasta prin reglementarile
A.S.F., precum si cu respectarea termenului
prevazut la art.1171 alin.(3) din Legea
nr.31/1990, astfel incat sa permita celorlalti
actionari sa desemneze un reprezentant
sau, daca este cazul, sa voteze prin
corespondenta.Accesul act ionari lor
indreptatiti sa participe, la data de referinta,
la adunarea generala a actionarilor este
permis prin simpla proba a identitatii
acestora, facuta, in cazul actionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate al
acestora sau, in cazul persoanelor juridice,
al reprezentantului legal, iar in cazul
entitatilor legale si al actionarilor persoane
fizice reprezentate, cu imputernicirea data
persoanei care le reprezinta, cu respectarea
prevederi lor legale apl icabi le in
materie.Reprezentarea actionarilor in
adunarea generala a actionarilor se poate
face si prin alte persoane decat actionarii, pe
baza unei imputerniciri speciale sau
generale.Imputernicirea speciala poate fi
acordata oricarei persoane pentru
reprezentare intr-o singura adunare
generala si contine instructiuni specifice de
vot din partea actionarului, cu precizarea
clara a optiunii de vot pentru fiecare punct
inscris pe ordinea de zi a adunarii
generale.In considerarea prevederilor
Art.198 din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018
privind emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþa:Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari privind
punctele de pe ordinea de zi a adunarii
generale, impreuna cu acte care permit
identificarea actionarului, astfel incat
acestea sa fie inregistrate ca primire la
sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile
de la data publicari i convocarii, cu
mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea
generala ordinara a actionarilor din data de
03.02/04.02.2021”. Intrebarile actionarilor
vor putea fi transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice, la adresa
societatii din str.Rozelor, nr.3, Mangalia,
CP905500, respect iv adresa de
e-mail:office@sn2mai.ro. Raspunsurile vor
fi transmise actionarilor pana la data de
28.05.2020. Actionarii care nu au capacitate
de exercitiu, precum si persoanele juridice,
pot fi reprezentati/reprezentate prin
reprezentantii lor legali, care, la randul lor,
pot sa acorde altor persoane imputernicirea
pentru adunarea generala.In cazul votului
prin corespondenta, buletinul de vot
(disponibil pe site-ul societatii www.
sn2mai.ro) completat si semnat, impreuna
cu o copie a actului de identitate al
actionarului (în cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, buletin/carte de

identitate a reprezentantului inscris în lista
actionarilor societatii, emisa de Depozitarul
Central S.A. si a documentului oficial care ii
atesta calitatea de reprezentant legal), va fi
transmis prin posta sau prin e-mail, pana la
data de 27.01.2021, la adresa societatii din
str.Rozelor, nr.3, Mangalia, CP905500,
respectiv adresa de e-mail:off ice@
sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar “Pentru
adunarea generala ordinara a actionarilor
din data de 03.02/04.02.2021" Data limita
pana la care se pot face propuneri privind
candidatii pentru calitatea de membri
provizorii ai consiliului de administratie este
22.01.2021.Informatii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu si calificarea
profesionala a persoanelor propuse pentru
calitatea de membru al consiliului de
administratie se pot afla, incepand cu data
de 28.01.2021, pe site-ul societatii www.
sn2mai.ro. Incepand cu data de 05.01.2021,
informatii suplimentare si materialele privind
ordinea de zi pot fi consultate de actionarii
societatii, la sediul societatii din Mangalia,
str.Rozelor, nr.3, tel.0241/753347, fax-
0241/ 752107, intre orele 8.00-16.00 sau pe
site-ul societati i www.sn2mai.ro. In
conformitate cu prevederile Articolului
17-Exercitarea dreptului de vot in adunarea
generala a actionarilor, punctul 6. din Actul
constitutiv al societatii, “Procurile (Impu-
ternicirile speciale) se depun la societate cu
cel putin o ora inainte de adunarea generala,
în copie, cuprinzand menþiunea conformitatii
cu originalul sub semnatura repre-
zentantului.Copii ale imputernicirilor sunt
retinute de societate, facandu-se mentiune
despre aceasta în procesul-verbal al
adunarii generale.Vor fi depuse în original,
la prima, sau, dupa caz, la a doua
convocare, facandu-se mentiune despre
aceasta in convocator si in procesul-verbal
al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot
descarca de pe site-ul societat i i
www.sn2mai.ro. *
CONVOCATOR: Consiliul de Administraþie
al S.C. Forestar S.A întrunit în data de
14.12.2020 CONVOACÃ Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor în ziua de
01.02.2021, ora 11,00 la sediul societãþii din
com.Tarcãu, jud.Neamþ, cu urmãtoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea prelungirii
mandatului acordat societatii BDO AUDIT
SRL prin reprezentant legal dl. Stancu
George in calitate de auditor financiar al
societatii Forestar SA, conform Contractului
nr.6600 si Actului Aditional nr.1 la Contract
din 12.11.2020. Pot participa la aceastã
adunare toþi acþionarii înscriºi în Registrul
acþionarilor pânã la data de 15.01.2021. În
cazul neîntrunirii cvorumului legal, adunarea
se va reuni în ziua de 15.02.2021, la aceeaºi
orã, acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Preºedinte al Consiliului de Administraþie,
Director General, Mititelu Ciprian Adrian *
CONVOCATOR: Consiliul de Administraþie
al S.C. Forestar S.A întrunit în data de
14.12.2020 convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor în ziua de
01.02.2021, ora 12,00 la sediul societãþii din
com. Tarcãu, jud.Neamþ, cu urmãtoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea proiectului de
divizare a SC Forestar SA. Pot participa la
aceastã adunare toþi acþionarii înscriºi în
Registrul acþionarilor pânã la data de
15.01.2021. În cazul neîntrunirii cvorumului
legal, adunarea se va reuni în ziua de
15.02.2021, la aceeaºi orã, acelaºi loc ºi cu
aceeaºi ordine de zi. Preºedinte al
Consiliului de Administraþie, Director
General, Mititelu Ciprian Adrian. *
Muresan Razvan Cornel Administrator unic
al SC DANTEX SA Satu Mare, cu sediul
social în Satu Mare, str.Botizului, nr.9,
jud.Satu Mare, înregistratã la Oficiul
Registrului Comerþului Satu Mare sub
nr.J30/104/1991, având CUI RO638859, în
temeiul dispoziþiilor Legii societãþilor
nr.31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi potrivit
prevederilor Actului constitutiv al societãþii,
CONVOACÃ Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor, pentru data de
18.01.2021-orele 12:00, la sediul societãþii
din Satu Mare, str.Botizului, nr.9, având
urmãtoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
propunerii de modificare a actului constitutiv
al societãþii, dupã cum urmeazã: CAPI-
TOLUL IV.-OBIECTUL DE ACTIVITATE AL
SOCIETÃÞII Art.6. Obiectul secundar de
activitate al societãþii este dupã cum
urmeazã:-1320 Productia de tesaturi;-
1330- Finisarea materialelor textile;-
1391-Fabricarea de metraje prin tricotare
sau crosetare;-1392-Fabricarea de articole
confectionate din textile (cu exceptia
imbracamintei si lenjeriei de corp);-
1394-Fabricarea de odgoane, franghii, sfori
si please;-1395-Fabricarea de textile
netesute si articole din acestea, cu exceptia
confectiilor de imbracaminte;- 1396-
Fabricarea de articole tehnice si industriale
din textile;-1412-Fabricarea de articole de
imbracaminte pentru lucru;-1413-
Fabricarea altor articole de imbracaminte
(exclusiv lenjeria de corp);-1414-Fabricarea
de articole de lenjerie de corp;-1419-
Fabricarea altor articole de imbracaminte si
accesorii n.c.a.;-1431-Fabricarea prin
tricotare sau crosetare a ciorapilor si
articolelor de galanterie;-1439-Fabricarea
prin tricotare sau crosetare a altor articole de
imbracaminte;-1512-Fabricarea articolelor
de voiaj si marochinarie si a articolelorde
harnasament;-1623-Fabricarea altor
elemente de dulgherie si tamplarie, pentru
constructii;-1624-Fabricarea ambalajelor
din lemn;-1712-Fabricarea hartiei si
cartonului;-1721-Fabricarea hartiei si
cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie
si carto;-1722-Fabricarea produselor de uz
gospodaresc si sanitar, din hartie sau
carton;-2060-Fabricarea fibrelor sintetice si
artificiale;-2529-Productia de rezervoare,
cisterne si containere metalice;-2593-
Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanturi si Arcuri;-4110-
Dezvoltare (promovare) imobiliara;-4120-
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale
si nerezidentiale;-4311-Lucrari de demolare
a constructiilor;-4312-Lucrari de pregatire a
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