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distribuirea fondurilor incasate catre creditori şi intocmirea Raportului final. 
Lichidator judiciar, CII Manole Irina Mirela 

 
3. Societatea OMNIA TURISM SRL, cod unic de înregistrare: 2620505 
DOSAR NR: 40516/3/2017 
TERMEN: 15.11.2018 
DESCHIS LA: TRIBUNALUL BUCURESTI 
SECŢIA: A-VII-A CIVILA 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei 
Numar: AA 2803/09.11.2018 

Către: 
Buletinul Procedurilor De Insolvenţă 
Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă: 0399, având sediul social în Mun. Bucureşti, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată 
legal prin practician în insolvenţă Ioan Nistor Mandache, în calitate de ADMINISTRATOR JUDICIAR al debitoarei 
OMNIA TURISM SRL, identificată prin CUI 2620505, nr. înreg. la Reg.Com.: J40/6792/1991; având sediul social în 
Bucureşti Sectorul 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 37, desemnată în această calitate prin Sentința din data de 26.07.2018, 
pronunţată în Dosarul nr. 40516/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a-VII-a Civila, Completul C20, în 
temeiul 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, notifică 
 Intrarea debitoarei în procedura generala a insolvenței, având în vedere faptul că a fost admisă cererea formulată de 
către creditorii Aurea International D.O.O., Lord Travel SARL Paris, Lord Travel Amsterdam; 
 Prin sentinţă au fost stabilite următoarele termene: 
o Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 10 zile de la 
primirea prezentei notificari; Cererea de admitere a creanţei va cuprinde: numele/denumirea creditorului, 
domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferință; La 
cerere vor fi anexate documente justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferință, precum şi 
taxa judiciară de timbru, în valoare de 200 de lei. Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi 
depuse la dosar sau trimise prin poștă pe adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat 
administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar 
poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. De asemenea, vă solicităm să comunicați administratorului 
judiciar pe email/fax o copie a declarației de creanță depusă la dosarul cauzei. 
o Termenul pentru continuarea procedurii – 15.11.2018. 
Având în vedere faptul că documentele transmise prin serviciile poștale pot să nu fie recepționate în termen util sau să 
fie recepționate eronat, vă rugăm să transmiteți orice document/informație referitoare la dosarul sus-menționat și prin 
email, la adresa: office@aatotal.ro 

Administrator judiciar, AA Total Insolvency IPURL 
prin practician în insolvenţă, Ec. Ioan Nistor Mandache 

 
4. Societatea REC-ROMANIAN ENGINERING AND CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 328874 
Lichidator judiciar al SC REC ROMANIAN ENGINERING AND CONSULTING SRL – în faliment, în banckruptcy, 
en faillite – conform Incheierii din 22.02.2016 pronunţată de judecătorul – sindic al Tribunalului Bucureşti – Sectia a 
VII-a Civila – în dosarul nr. 50178/3/2011 
Subscrisa, BVA INSOLV S.P.R.L. (succesoare a BVA INSOLV I.P.U.R.L.), cu sediul în Bucureşti, str. Piata Amzei nr. 
10 – 22, sc. D, ap. 2, sector 1, nr. R.F.O. U.N.P.I.R. 2A 0907, în calitate de lichidator judiciar al SC REC Romanian 
Enginering and Consulting SRL – CIF RO 328874 şi J40/3686/1991 – cu ultimul sediu în București, Calea Călărași nr. 
178, sector 3, desemnata prin Incheierea din data de 22.02.2016 pronunţată de judecătorul – sindic în dosarul nr. 
50178/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sectia a VII-a Civila, în temeiul art. 13 – 15 coroborate cu art. 116 
– 118 din Legea nr. 85/2006, 
Avand în vedere ca, pana la acest moment, nu s-a reusit valorificarea imobilului constand în teren situat în Bucureşti, 
str. Intrarea Gherghitei nr. 9, sector 2, conform strategiei aprobate în sedinta adunarii creditorilor din data de 
23.07.2018, lichidatorul judiciar 

Convoaca adunarea creditorilor S.C. REC Romanian Enginering and Consulting SRL 
la data de 16.11.2018, ora 14.00 

La adresa lichidatorului judiciar din str. Piața Amzei nr. 10 – 22, sc. D, ap. 2, București sector 1, 
La sedinta vor participa doar creditorii ale caror creante au fost admise de administratorul judiciar în tabelul definitiv 
consolidat al creantelor impotriva SC REC Romanian Enginering and Consulting SRL şi au drept de vot. 
Invederam, totodata, faptul ca, potrivit art. 64 alin. (5) din Legea nr. 85/2006, “Dreptul de vot şi dreptul la distribuţie ale 
titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă la data deschiderii procedurii, inclusiv ale titularilor creanţelor a căror 
valorificare este condiţionată de executarea în prealabil a debitorului principal, se nasc numai după îndeplinirea 
condiţiei respective.”. 
ORDINE DE ZI: 
1. Prezentarea ofertei comunicate de domnul Tatara Alexandru în vederea achizitionarii imobilului constand în teren 
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