R & I GROUP SPRL
Restructuring & Insolvency

Nr. ieșire 3338/03.06.2022
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Secția a VII a Civilă
DOSAR: 29448/3/2009
DEBITOARE: TUNGAL METROU SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
Subscrisa R & I Group SPRL cu sediul social în Str. Clopotari Vechii. nr.27, Sector 1, Bucureşti, înregistrată
în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub
numărul 0571, cod unic de înregistrare 29440085; Telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, e-mail:
office@ri-group.ro, reprezentată prin Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar
al TUNGAL METROU SA cu sediul in Bucureşti, Sectorul 5, B-dul MIHAIL KOGALNICEANU, Nr. 12, CUI
404068, J40/4874/1991, desemnată prin Hotărâre din data de 01.07.2019, pronunțată de Tribunalului
Bucuresti Sectia VII -a Civilă in dosarul nr. 29448/3/2009, organizează licitație publică cu strigare pentru
valorificarea următoarelor bunuri proprietatea TUNGAL METROU SA:
1. Teren intravilan in suprafata de 13.067 mp, situate in Bucuresti, Str. Preciziei nr. 15A, Sector 6,
identificat sub nr. cadastral 207046, inscris in Cartea Funciara nr. 207046, impreuna cu
constructiile edificate pe teren, la prețul de pornire al licitației de 994.077,20 €, exclusiv TVA;
2. Pachet BUNURI MOBILE compus din containere, echipamente și utilaje de constructii, la prețul
de pornire al licitației de 93.130,38 €, exclusiv TVA;
3. Teren intravilan in suprafata de 18.449 mp. situat in Bucuresti, Bvd. Timisoara, Nr. 108, Sector 6,
Bucuresti, identificat sub nr. Cad 209060, inscris in cartea funciara nr. 209060, a Mun. Bucuresti
pe care sunt edificate conform extrasului de carte funciara 3 constructii, dupa cum urmeaza: C5Macara fixa, C6- Post trafo si C7- Cabina poarta, la prețul de pornire al licitației de 1.882.021 €,
exclusiv TVA;
4. Terenuri intravilane în suprafață totală de 12.249 mp, situate în Loc. Vulcana-Bai, Jud. Dambovița,
înscrise în CF 3328, CF 3329 și CF3330, la prețul de pornire al licitației de 40.120,00 €, exclusiv
TVA
Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la adresa
lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1, Bucureşti.
Licitația va avea loc în data de 15.06.2022, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.
Clopotarii Vechi nr. 27, Sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la
termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.
În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în același loc si la aceeași ora în data de 22.06.2022 și
29.06.2022
Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației vor
trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 15:00 la sediul lichidatorului judiciar.
Condiţiile de participare sunt precizate în Caietul de sarcini care poate fii achizitionat incepand cu data
publicarii anuntului de vanzare.
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Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL, la numărul de telefon 0752
146 791 sau la adresa de e-mail: Bogdan.irimia@ri-group.ro.
R & I GROUP S.P.R.L.
Asociat Coordonator
Elena Cosma

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 personal, 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

