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            Nr. 1528/17.09.2021 
Ref. D. 46134/3/2016 
TRIBUNALUL BUCURESTI Sectia a VII-a Civila 
 
 
ANUNT PRIVIND SELECTIA PENTRU DESEMNAREA UNEI PERSOANE 

SPECIALIZATE PENTRU PRELUCRAREA SI DEPOZITAREA ARHIVEI 
DEBITORULUI EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC SRL – in faliment 

 
Subscrisa EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC SRL – in faliment, persoană juridică română 
având J40/21476/1994, CUI 6502324, sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Str. Luigi Cazzavillan nr. 

17, et. P, camera 2, prin lichidator judiciar MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI cu sediul in 
Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 4, sector 1, RFO: II 0727/2014, CIF RO 32718093, email 
office@smdamaestro.ro, tel: +40 (31)  432 85 03, fax: +40 (21) 322 42 28, numit prin Incheiere din 
11.01.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – sectia a VII a civila in D. 46134/3/2016, 

 
Anunta organizarea procedurii de selectie a persoanei de specialitate pentru prelucrarea si depozitarea 
arhivei debitorului Editura Univers Enciclopedic SRL – in faliment. 

 
Ofertele se vor depune pana la data de 30.09.2021, ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 4, sector 1 sau prin e-mail: office@smdamaestro.ro. 
Ofertele primite vor fi supuse analizei adunarii creditorilor. 

 
Oferta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii: pret/ml pentru prelucrare, pret/ml pentru 
depozitare, termen de executie, certificatul de atestare din care reiese calificarea si atestarea in vederea 
prelucrarii si depozitarii arhivei, declaratie pe proprie raspundere, cf. art. 61 alin. 2 din Lg. 85/2014 
modificata prin OUG 88/2018, din care sa rezulte ca ofertantul nu se afla in conflict de interese cu 
lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori. 
 

Mentionam ca societatea a desfasurat activitate in domeniul editariidea carte, in perioada noiembrie 

1994 – ianuarie 2017. 

Societatea detine aproximativ 18 ml de arhiva din care aproximativ 2ml documente de personal si alte 

documente cu pastrare de 50 de ani si aproximativ 16 ml evidenta contabila. Plata se va efectua din 

fondul de lichidare. 

 

Pentru alte informatii va rugam sa ne contactati la tf. 0745084802 sau prin e-mail: 

office@smdamaestro.ro.    
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