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Program: POC 2014 - 2020, Ctr. nr. 37/ 02.09.2016, MySMIS103396-768 
Crearea unui nucleu de competen  de înalt nivel în domeniul cre terii eficien ei de conversie a energiilor regenerabile 

i a autonomiei energetice prin utilizarea combinat  a resurselor, CONVENER

Produsul executat la nivel de prototip este un sistem 
combinat pentru producerea energiei electrice folosind 
surse regenerabie (solar  i eolian ); produsul poate 
furniza energie electric  pentru o locuin  izolat  (care 
nu este conectat  la re eaua de electricitate comun ) 
sau pentru o locuin  alimentat  cu energie electric  de 
la un generator cu motor termic, caz în care se reduce 
consumul de combustibil.

PROTOTIP SISTEM COMBINAT  
PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE

CONSTRUC IA PROTOTIPULUI: 
1. Sub-sistemul solar fotovoltaic (SSV) – se compune din 
6 panouri fotovoltaice (1600 x 1000 mm) cu puterea de 
300 W fiecare, montate fix, în 2 grupuri de câte 3 
panouri fiecare.  
 
2. Sub-sistemul eolian (SE) – produce energie electric  
prin conversia ini ial  a energiei vântului în energie 
mecanic , aceasta fiind convertit  în energie electric  
cu ajutorul unui generator.  
Conversia energiei eoliene se realizeaz  cu 2 turbine 
amplasate pe un ax comun i legate printr-un cuplaj 
unisens: Turbina interioar , de tip Savonius, are 2 pale 
înclinate (Diametru turbin : 500 mm; În l ime turbin : 
980 mm); Turbina exterioar , de tip Darrieus, are ca 
elemente de baz  3 pale vertical drepte cu în l imea de 
2,7 m (Tipul profilului în sec iune: asimetric, tip 
WORTMANN FX 63 – 137; Lungimea coardei palei: 700 
mm; Amplificarea tura iei arborelui turbinei cu un 
mecanism cu 2 trepte egale, cu ro i i curele din ate;
Factorul total de amplificare: 6). 
 
3. Sub-sistemul de stocare a energiei (grupul de baterii) 
- (SSE) - se compune din 4 baterii, fiecare având o 
capacitate de 220 Ah si o tensiune la borne de 12 Vcc.  
 
4. Unitatea de gestionare a energiei (GE) - este un 
echipament electronic, capabil s  gestioneze puteri de 
pana la 3000 VA (2400 W). Echipamentul este la baz  un 
controler solar care permite asocierea unei a doua surse 
regenerabile (turbin  eolian ) si permite conectarea cu 
re eaua comun  de electricitate (230 Vca). 

COD: SCEE - 3.0 
SCEE – Sistem Combinat pentru producerea Energiei Electrice 
3.0 – puterea electric  instalat  (3.000 VA) 
 
CARACTERISTICI TEHNICE: 
Putere maxim  panouri fotovoltaice: 1800 W 
Putere maxim  turbin  eolian : 1000 W 
Energia maxim  stocat  în acumulatori: 10,560 kW 
Putere maxim  invertor: 3000 VA /2400 W 
Tensiunea la ie irea din invertor: 230 Vca 
Frecven a la ie irea din invertor: 50 Hz  

Proiect cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regional  
prin Programul Opera ional Competitivitate 2014-2020

Con inutul acestui material nu reprezint  în mod 
obligatoriu pozi ia oficial  a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României.  www.fonduri-ue.ro Pentru 
informa ii detaliate despre celelalte programe 

cofinan ate de Uniunea European , v  invit m s  vizita i 
www.fonduri-ue.ro.

Program: POC 2014 - 2020, Ctr. nr. 37/ 02.09.2016, MySMIS103396-768 
Crearea unui nucleu de competen  de înalt nivel în domeniul cre terii eficien ei de conversie a energiilor regenerabile i 

a autonomiei energetice prin utilizarea combinat  a resurselor, CONVENER

Produsul executat la nivel de prototip este un 
sistem combinat pentru producerea energiei 
termice care asociaz  dou  surse de energie 
regenerabil , prin captarea i conversia 
energiei termice solare i a energiei termice 
generate prin gazeificarea biomasei, în scopul 
asigur rii continuit ii livr rii de energie 
termic , indiferent de factorii atmosferici. 
Sistemul este conceput pentru a produce ap  
cald  menajer  pentru o locuin  
mono-familial , dar poate fi folosit, în 
anumite condi ii, i pentru a aduce aport la 
înc lzire, prin cre terea temperaturii 
agentului termic primar. 
Este destinat utiliz rii: 
a. în loca iile izolate, unde nu exist  re ea 
comun  de furnizare a energiei termice i nici 
alte posibilit i de asigurare a energiei 
termice; 
b. în loca iile în care energia termic  este 
asigurat  cu diverse sisteme clasice (sobe, 
boilere care func ioneaz  cu lemne sau 
electricitate, gaz, pele i, brichete, etc); în 
acest caz, sistemul se poate folosi i pentru 
reducerea cheltuielilor pentru asigurarea 
energiei termice.  

PROTOTIP SISTEM COMBINAT  
PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE

CONSTRUC IA I CARACTERISTICILE TEHNICE: 
Sistemul are în componen  urm toarele sub-sisteme:  
1. Sub-sistemul solar termic (ST) 
2. Sub-sistemul care utilizeaz  biomasa (SB) 
3. Sub-sistemul de stocare a energiei termice (SST) 
4. Componentele termo-electro-hidraulice (CTH) 
   ST se compune din 2 panouri solare termice cu tuburi 
vidate, fiecare panou având câte 10 tuburi. Acestea folosesc 
tehnologia Heat Pipe. Un tub are 1800 mm lungime, 
diametrul este de 58 mm i înc lze te 10 l de ap  cu max. 
35 grade, într-o zi de var , în care intensitatea radia iei 
solare este de 1000 W/mp. Sistemul este de tip presurizat i 
se monteaz  în exteriorul cl dirii deservite. 
   SB con ine un modul de gazeificare i un modul de ardere 
i transfer termic. Modulul de gazeificare are o putere de 

aprox. 10 kWth i utilizeaz  biomas  divers  (pele i, 
brichete, a chii de lemn etc.). În cazul pele ilor, cantitatea 
de pele i necesar  înc rc rii modulului este de 2,6 kg. 
Alimentarea cu aer pentru gazeificare i ardere se face 
for at, cu ajutorul a dou  ventilatoare de mic  putere. 
   SST este reprezentat de un boiler bivalent (cu dou  
serpentine) cu capacitate de 120 l, care dispune i de o 
rezisten  electric . 
   În categoria CTH intr  elementele active (electropompe, 
supape, etc), împreun  cu elementele pasive (racorduri, 
nipluri, conducte rigide sau flexibile, aparate de m sur ).Proiect cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regional  prin Programul Opera ional 

Competitivitate 2014-2020

Con inutul acestui material nu reprezint  în mod obligatoriu 
pozi ia oficial  a Uniunii Europene sau a Guvernului României.  
www.fonduri-ue.ro Pentru informa ii detaliate despre celelalte 

programe cofinan ate de Uniunea European , v  invit m s  
vizita i www.fonduri-ue.ro.

COD: SCET - 10.0. 
SCET – Sistem Combinat pentru producerea Energiei Termice 
10.0 – puterea termic  instalat  (10 kW)

LICITAŢII

Dosar nr. 2706/62/2015                                                                           
Debitor: PELLETIS SRL – Poiana Mărului, Brasov 
<<în faliment>> <<in bancruptcy>> <<en faillite>>
Nr. de înreg. O.R.C. J8/582/2011; C.U.I.RO 28293180                                           

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de li chi
dator judiciar al debitorului PELLETIS SRL,C.U.I. RO28293180, nr. de înreg. O.R.C. 
J8/582/2011 cu sediul în Comuna Poiana Mărului nr.192, jud. Braşov, potrivit Sentin 
ţei civile nr.633/09.05.2017 pronunțată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 2706/62/ 
2015, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 
27.08.2021, ora 11.00, 03.09.2021, ora 11.00, respectiv data de 10.09.2021 ora 
11.00,  a următoarelor active proprietatea debitoarei PELLETIS S.R.L.: 

Denumire şi descriere active Preţ evaluare
(lei fără T.V.A.)

Valoare de pornire 
(lei fără T.V.A.)

UTILAJE

Activ 3
INCARCATOR FRONTAL VOLA CU CUPA 
INCARCARE, nr. identificare 3351171. serie 
motor 22/545, cilindree 3096 cmc. 

13.400,00 lei 10.050,00 lei

 
Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune documentele de 
licitaţie până la data de 26.08.2021, ora 11.00, 02.09.2021, ora 11.00 respectiv data 
de 09.09.2021, ora 11.00,  la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi,  documentele 
prevazute în Regulamentul de vânzare şi caietul de sarcini.
Relaţii suplimentare: tel: 0758.049.904; 0232 – 243.864, fax: 0232-212.231e-mail: vanzari@
insolventa.ro.
Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
                                                   

Subscrisa, Casa de Insolvenţă Rava SPRL Filiala Timiş, societate civilă profesională, 
practician in insolvenţă, în calitate de lichidator  judiciar al SC LiebBenzOil Company 
LTD SRLîn faliment, număr de ordine în Registrul Comerţului Timiş J35/3360/1993, 
Cod de identificare fiscală 4758807, anunta continuarea sedintelor de licitatie publica 
cu strigare pentru  urmatoarele imobile:

Adresa Imobil CF Pret de 
pornire 

Turt, jud Satu Mare Teren intravilan 
4085 mp 100488Turt 4.902 Eur

Crisan, jud. Tulcea Teren intravilan 
6502 mp 30296Crisan 34.938 Eur

 
Pretul nu contine TVA, acesta  va avea statutul fiscal stabilit la data vanzarii.
Bunurile se vand libere de sarcini.
Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 30.08.2021 ora 10:00  in Arad, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.1719, ap.4.
In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in data de 06.09.2021, 13.09.2021, 
20.09.2021, in aceleasi conditii.
Potenţialii cumpărători, care vor să cumpere la licitaţie imobilele sunt obligaţi să 
depună cu cel putin 72 de ore înaintea desfăşurării licitaţiei o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire la licitaţie in contul RO42WBAN005896094612RO01 
deschis la Intesa SanPaolo Bank.
Informaţii suplimentare la tel.0728890030 şi 0372724485, sau la sediul profesional 
al lichidatorului  judiciar CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L.  situat in Arad str 
T.Vladimirescu, nr.1719, ap.4.

CASA DE INSOLVENTA RAVA SPRL în ca
litate de lichidator judiciar al ROMLINVO 
PROD SRL desemnat de Tribunalul Arad, 
în dosarul 5469/108/2016, vinde, prin
licitaţie publică deschisă, cu strigare:
Teren intravilan liber de constructii in 
suprafata de 2.291 mp, conform C.F. nr. 
26997, nr.cad.447, situat in Nasaud, jud. 
Bistrita Nasaud la pretul de 13.260 EUR.
Li citaţia va avea loc în data de 31.08.2021 
ora 14. la sediul lichidatorului CASA DE 
INSOLVENTA RAVA SPRL din Arad, Str. 
T.Vladimirescu, nr.1719, ap.4.
În cazul în care imobilul nu se adjudeca la 
prima licitaţie, aceasta se va relua în data 
de 23.09.2021 respectiv 14.10.2021 la 
aceeaşi ora şi acelaşi loc.
Informaţii suplimentare pe www.rava.ro, 
la tel.0728890030, 0357428897 sau la se
diul profesional al lichidatorului judiciar 
CASA DE INSOLVENTA RAVA SPRL situat 
in Arad str. T.Vladimirescu, nr.1719, ap.4.

SC NOVA STAR GROUP SRL  societate in 
faliment, prin lichidator judiciar: Cabinet 
Individual de Insolvenţă Radu Mircea 
Laurenţiu, număr matricol IB 1337, Cod 
de identificare fiscală 20955525 cu sediul 
social în  Hunedoara, str. G. Enescu, nr. 1 
Bis, bl. 129, parter, ap. 3, jud. Hunedoara, 
tel/fax: 0354–803430, mobil 0748142185, 
nume şi prenume reprezentant lichida
tor judiciar: Ec. Radu Mircea Laurenţiu 
de sem nat în dosar nr. 6493/97/2013 al Tri
bunalului Hunedoara, organizează in  ce- 
pand cu data de 20.09.2021  ora 14.00   
licitaţie publică cu strigare pen tru vânzarea 
urmatoarelor active:
 PEN  SIUNE DORA  situată în comuna Râu 
de Mori, str. Fruntea Izvorului, nr. 6, jud. 
Hunedoara, , înscrisă în Cartea Funciară cu 
nr. 60474, UAT Rau de Mori, formată din 
construcție cu destinația casa de va canță/
pensiune, identificată cu număr ca dastral/
topo : 41284129/2/6/7/3/8/2C1. 
Pretul de incepere a licitatiei este de 
387.596 lei , respectiv  81.510 euro, ex  
clusiv TVA. Licitatia se va desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Hu-
nedoara, Str.George Enescu, nr.1 bis, 
bl.129, parter, ap. 3, jud.Hunedoara. 
In caz de neadjudecare, licitatia se va 
relua in: 27.09.2021 şi 4.10.2021, ora 
14.00, precum si in fiecare zi de luni ora 
14, până la vânzarea bunurilor.
De asemenea, se organizeaza licitatie 
publică cu vanzare pentru vânzarea ur-
mătoarelor bunuri mobile : calandru, 
betonieră şi vitrină frigorifică la prețul 
de 750 lei (total) la aceleaşi date.
Conditii de participare:  
_ Garantia de par ticipare de 10 % din pre
tul de pornire se va achita prin vira ment 
în contul de lichidare al SC NOVA STAR 
GROUP SRL ce va fi pus la dispozitie de 
catre lichi da torul judiciar.
_dovada achitarii caietului de sarcini de 
1.000 lei, exclusiv TVA.
In for matii suplimentare la  tel. 0354/803 
430, 0748/142185, Email: ciiradumircea@ 

yahoo.com, persoana de contact asociat 
Radu Mircea Laurentiu.
 
Lichidatorul judiciar al SC AGROMEC BE
RESTI SA prin lichidator Cont Expert IPURL 
vinde prin licitatie publica hala reparatii 
fara teren amplasata in localitatea Beresti 
jud. Galati. Pentru informatii suplimenta
re va puteti adresa lichidatorului judiciar 
tel. 0744.157.403 ,email toaderduda@ya
hoo.com 
 
SC Ecogroup Tec S.R.L.  in insolventa, do sar 
2780/121/2018 Tribunalul Galati in falime
nt prin lichidator Cont Expert IPURL vin 
de prin licitatie publica  bunuri mo bile. Pen 
tru informatii suplimentare va pu teti adre
sa li chidatorului judiciar tel. 0744.157.403, 
email toaderduda@yahoo.com 
 
SC Ecoprest Tec S.R.L.  in insolventa, dosar 
2863/121/2018 Tribunalul Galati in falime 
nt prin lichidator Cont Expert IPURL vinde 
prin licitatie publica  bunuri mobile. Pentru 
informatii suplimentare va puteti adresa 
lichidatorului judiciar tel. 0744.157.403, 
email toaderduda@yahoo.com 
 
Subscrisa, EUROSMART Filiala Sibiu SPRL 
(fosta CITR Filiala Sibiu SPRL), societate 
civilă de practicieni în insolvenţă, cu sedi 
ul ales în ClujNapoca, str. Vasile Lupu, nr. 
8488, parter, jud. Cluj, înregistrată în re 
gistrul UNPIR sub numărul RFO II – 0388/ 
2009, având cod de identificare fiscală 
RO25804035, în calitate de lichidator 
judiciar al societății AGM AUTOTECHNIK 
SRL (în faliment, in bankruptcy, en fai
lli te), cu sediul social în loc. Baia Mare, 
str. Cuza Vodă, nr. 2/46, jud. Maramureş, 
având CUI RO 14310036 şi J24/716/2001, 
desemnat prin Hotărârea nr. 1977/2018 
din data de 05.12.2018, pronunțată în 
dosarul nr. 3662/100/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Maramureş, Secţia a IIa 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fis
cal, în conformitate cu hotărârea AC din 
05.08.2021 şi a prevederilor Legii nr. 85/ 
2014, organizează licitaţie publică cu stri
gare, pentru valorificarea următoarelor 
active: Teren situat in localitatea Lapusel, 
comuna Recea jud. Maramures, in su pra
fata de 19.569 mp, înscris în CF nr. 51183 
Recea. Preţul de pornire este de 508.376 
lei plus TVA. Televizor LCD marca LG. 
Preţul de pornire este de 680 lei plus 
TVA. Licitaţia va avea loc prin mijloace 
de comunicare la distanta în 27.08.2021, 
ora 11:00. În cazul în care activele nu vor 
fi valorificate, se vor organiza noi licitatii 
în 10.09.2021, respectiv 24.09.2021, la 
ace laşi preţ, locaţie şi oră. Caietele de sar  
cini pot fi achiziţionate de la sediul li chi
datorului judiciar, iar documentaţia de 
înscriere la licitaţie va trebui depusă cel 
târ ziu cu 24 de ore înaintea datei şi orei de 
desfăşurare a licitaţiei. Cei interesaţi pot 
obţine date suplimentare şi informaţii la 
telefon: 0721.296.938; email: alexandru. 
suciu@eurosmart.ro 

Aici poate apărea  
anunţul dumneavoastră

mail: publicit@national.ro


