
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în 

continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 

asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente 

adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, 

structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii. De asemenea, 

vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter persona l, sunt tratate 

cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal  precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor 

vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: office@ri-group.ro. 

 

R&I GROUP S.P.R.L.,  Str. Clopotarii Vechi nr. 27, Sector 1, Bucureşti, România, RFO II - 0571 
Telefon: +40 21 311 77 82 | Fax: +40 21 311 77 88 office@ri-group.ro 
 

 

www.ri-group.ro 

Nr. iesire 5656/06.12.2021 
 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
 

Subscrisa, R & I GROUP S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul în București, sector 1, str. 
Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a 
Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, în 
calitate de lichidator judiciar al BIOINTER AGRO S.R.L., cu sediul social în Sat Târgşoru Nou, Comuna 
Ariceştii Rahtivani, Nr. 390, Judet Prahova; Număr de înregistrare în Registrul Comerţului Comerţului 
J29/1145/2002; Cod unic de înregistrare 14946131, desemnat prin Hotărârea intermediară nr. 881 din 
data de 20.09.2016 pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția a II a Civilă, de contencios administrativ 
și fiscal în dosarul cu numărul 2306/105/2016,  
 
Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea 
individuala a următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea debitoarei: 

Nr. crt DENUMIRE 
Pret de pornire licitatie, 

fara TVA 

1.  Tavalug 920 lei  

 

Activele sunt situate la sediul societății din Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani, Nr. 390, Judet 

Prahova. Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul 

lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL începând cu data afișării prezentului anunț. Cuantumul garanției 

de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al bunurilor. 

Licitația va avea loc in data de 16.12.2021, ora 14:00, la adresa Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27 Sector 
1.  
Conținutul dosarului pentru participarea la licitație și termenul pentru înregistrarea acestuia la sediul 

lichidatorului judiciar este prevăzut în caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au 

depus până la termenul limită documentele indicate în caietul de sarcini.  

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail 
bogdan.irimia@ri-group.ro . 
 

 
Cu deosebita consideratie,  
 
R & I GROUP SPRL  
Asociat coordonator  
Elena Cosma 

R & I GROUP SPRL 
Restructuring & Insolvency 

mailto:office@ri-group.ro.
mailto:bogdan.irimia@ri-group.ro

