
M U N IC IP IU L  B U C U R E ŞT I  
C O N SIL IU L  L O C A L  A L  SE C T O R U L U I 3

P R O IE C T

H O T Ă R Â R E
priv in d  acordarea unui m an d at preşed in telu i C onsiliu lu i de A d m in istraţie  al 
societă ţii A lgorithm  R esid en ţia l S3 SR L  pentru  îm putern icirea preşed in telu i 

C onsiliu lu i de A dm inistraţie  a l societăţii A lgorithm  C onstrucţii S3 SR L  în  vederea  
con tin u ării colaborării cu societatea  A xel& C o Im port E xport SR L  în  scopul

fu rn izării de cărăm idă

C onsiliu l L ocal a l Sectoru lu i 3 a l M unicip iu lu i B ucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
în tru n it în  şed in ţă  ord inară , azi 30 .07.2019

A vând în  vedere:
- Referatul de aprobare nr.491791/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 490850/23.07.2019 al Serviciului Control Intern - 

Compartimentul Guvemanţă Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 5736/09.07.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 

SRL;
- Adresa nr. 491057/23.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul 

Guvemanţă Corporativă;
în  con form itate  cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 
de a hotărî în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale în scopul construirii de 
locuinţe sociale;

- Art. 12, pct. 12.1, lit. m) şi o) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residenţial 
S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 
SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare;



L uând în  considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă ŞT E  :

A rt.l. Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL privind împuternicirea preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea continuării colaborării 
cu societatea Axel&Co Import Export SRL pentru furnizarea de cărămidă, cu respectarea 
prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

A rt.2. Societatea Algorithm Residenţial S3 SRL şi societatea Algorithm Construcţii S3 
SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

P R E ŞE D IN T E  D E ŞE D IN Ţ Ă
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui 

Consiliului de Adm inistraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru îm puternicirea 
preşedintelui Consiliului de Adm inistraţie al societăţii Algorithm  Construcţii S3 SRL 

în vederea continuării colaborării cu societatea Axel&Co Import Export SRL 
în scopul furnizării de cărămidă

S E C TO R  3

CABINET PRIMAR

Nr. ^ 3 l î 3 . . . L '

Data

www.primarle3.r0

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a înfiinţat mai multe societăţi în scopul realizării, în condiţii 
de eficienţă şi rentabilitate a obiectivelor stabilite de administraţia locală, în vederea îmbunătăţirii 
vieţii locuitorilor Sectorului 3.

Algorithm Residenţial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 şi asociat 
minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deţine calitatea de asociat unic al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL a fost înfiinţată în scopul realizării lucrărilor de 
intervenţie necesare pentru punerea în siguranţă, reabilitarea şi consolidarea monumentului istoric 
„Hala Laminor", care se află în stare de degradare avansată.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafaţă de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un 
complex multifuncţional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei şi pe toate 
laturile de platforme destinate circulaţiei pietonale, acces auto pentru servire şi parcare pe latura de 
est, prelungirea şoselei Ducleşti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, 
platformă pentru circulaţie pietonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul 
fostei platforme industriale Faur şi să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Ţinând seama de activitatea complexă ce se desfăşoară la obiectivul "Hala Laminor" şi de 
măsurile luate pentru identificarea şi dezvoltarea unui portofoliu de clienţi în scopul generării de 
venituri suplimentare societatea Algorithm Construcţii 53 SRL a încheiat mai multe contracte, unul 
dintre acestea cu societatea Axel&Co Import Export SRL, selectată deoarece oferă produse de 
calitate şi servicii prompte de transport, astfel cum rezultă din nota de fundamentare nr. 
5736/09.07.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate şi luând în considerare raportul de specialitate nr. 
490850/23.07.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanţă Corporativă, am iniţiat 
prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Nr. 490850/23.07.2019
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea 

Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în 
vederea continuării colaborării cu societatea AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL în

scopul furnizării de cărămidă

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 97/29.03.201 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL Societatea a fost înfiinţată 
şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al 
cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de 
construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul 
Local al Sectorului 3 Bucureşti şi asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 
S.R.L este reprezentată legal de preşedintele Consiliului de Administraţie.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de 
asociat majoritar, aprobarea solicitării de înfiinţare de către societatea Algorithm Residenţial 
S3 SRL a societăţii numită Algorithm Construcţii S3 SRL, ce funcţionează în temeiul Legii 
31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată şi al cărei obiect principal de activitate, 
conform prevederilor actului constitutiv constă în activităţi de lucrări de construcţie a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L deţine calitatea de ASOCIAT UNIC al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL

Obiectivul principal al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L este realizarea 
proiectului “Centrul cultural şi social Hala Laminor”.

Acest proiect se referă la reabilitarea şi construirea unui spaţiu cu valenţe de centru 
cultural şi social la nivelul sectorului 3 - Bucureşti. Se doreşte astfel dezvotarea întregii zone 
teritoriale Faur -  Republica /  23 August. Ideea de la care porneşte proiectul este aceea de a 
dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei şi a 
excluziunii sociale prin implicarea comunităţii. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafaţă 
de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncţional prin: restaurarea, 
consolidarea, amenajarea interioară a halei şi pe toate laturile de platforme destinate circulaţiei 
pietonale, acces auto pentru servire şi parcare pe latura de est, prelungirea şoselei Dudeşti- 
Pantelimon spre sud, amenajarea unei pieţe urbane reprezentative, platformă pentru circulaţie 
pietonală, organizarea unei reţele stradale care să deservească terenul fostei platforme 
industriale Faur şi colectarea fluxurilor pietonale spre Hala monument.

în  scopul efectuării lucrărilor aferente proiectului au fost încheiate contracte pentru 
furnizarea de materiale şi produse necesare activităţii zilnice în şantier.

AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL este fUmizor agreat, conform precizărilor din nota 
de fundamentare nr. 5736/09.07.2019 a societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, atât pentru

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ii dezvăluite unor terţi în baza unui teniei legal justificat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.pnmariej.ro
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produsele oferite, conforme din punct de vedere calitativ, cât şi pentru onorarea comenzilor 
cu promptitudine şi în condiţiile stabilite.

Din documentaţia transmisă de către societatea Algorithm Construcţii S3 SRL rezultă 
că valoarea estimată la acest moment privind achiziţia de cărămidă depăşeşte 100.000 euro, 
având în vedere necesitatea furnizării produselor pentru executarea lucrărilor de zidărie şi de 
placare cu cărămidă (lucrări de refacere a zidăriei degradate aferente stâlpilor de cărămidă 
situaţi pe faţadele Nord şi Sud, aparapeţilor de cărămidă de pe toate faţadele, precum şi placarea 
stâlpilor de beton situaţi pe faţadele Est şi Vest, precum şi a aticelor de pe aceleaşi faţade) 
lucrări care necesită circa 360.000 bucăţi cărămidă.

In scopul analizei comparative de preţuri au fost solicitate şi primite oferte de la mai 
multe societăţi, documente ce se regăsesc în această documentaţie.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S .R .L , art. 12, pct. 
12.2, litera m), Asociatul Unic al societăţii, respectiv Algorithm Residenţial S3 SRL, are 
umătoarea atribuţie: „hotărăşte asupra operaţiunilor juridice ale Societăţii care depăşesc 
valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentăfiecărei operaţiuni 
singulare sau operaţiuni a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv ”

în conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin 
„ Adunarea Generală a Asociaţiilor hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii 
care depăşesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru 
toate investiţiile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fo s t prevăzute în prealabil„ 
şi lit. o) „hotăreşte în orice altă problemă privind activitatea societăţii.”.

Având în vedere calitatea de top a produselor şi serviciilor oferite de către AXEL&CO 
IMPORT EXPORT SRL şi buna colaborare de până acum, prin adresa nr. 1529/23.07.2019, 
înregistrată cu nr. 490516/23.07.2019, societatea Algorithm Residenţial S3 SRL solicită 
acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea 
AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL, în scopul achiziţiei de cărămidă pentru desfăşurarea 
activităţii societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL.

Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL a aprobat 
continuarea colaborării cu AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL prin Hotărârea nr. 
44/10.07.2019 (anexată).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre 
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea continuării colaborării cu societatea 
AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL în scopul furnizării de cărămidă pentru desfăşurarea 
lucrărilor societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente 
aflate în vigoare.

Şef Serviciu Contţ^Untgm,
Marta Cernirdnmr

întocmit,
Compartiment Guvemanţa Corporativă, 

Cornelia Pivniceru
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Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local avana ca obiect 
împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L 
pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru 
furnizare cărămidă, dar şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. privind emiterea 
deciziei în având ca obiect împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea 
AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, cu respectarea prevederilor 
legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată 
legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu
Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea 
Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: 
Adunarea Generală a Asociaţilor: lit. m) ”hotărăşte asupra investiţiilor importante ale societăţii 
care depăşesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiţie sau pentru  
toate investiţile în cursul unui an, dacă astfel de investiţii nu au fo s t prevăzute în prealabil în 
buget”, lit. o); „hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii”, 
înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Preşedintelui 
C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu 
societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, dar şi împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. privind emiterea 
deciziei în având ca obiect împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm

Algorithm Residenţial S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmail.com

constnictiis3.ro

mailto:algorithm.residential@gmail.com
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Construcţii S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru 
furnizare cărămidă, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
97/20.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 
1169 din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei 
obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de 
construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară activităţi 
comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înfiinţat societatea 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de 
activitate -  COD CAEN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

Societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 
şi Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deţine calitatea de ASOCIAT 
UNIC al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, 
lit.m), Asociatul Unic al societăţii, respectiv Algorithm Residenţial S3 S.R.L., are umătoarea 
atribuţie:,, hotărăşte asupra operaţiunilor juridice ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 
(una suta mii) EURO exclusiv T. VA., valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii 
a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei 
hotărâri de Consiliu Local având ca obiect împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii 
Algorithm Construcţii S3 S.R.L. pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO
S.R.L. pentru furnizare cărămidă, dar şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în având 
ca obiect împuternicirea Preşedintelui C.A. al societăţii Algorithm Construcţii S3 S.R.L. 
pentru continuarea colaborării cu societatea AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, 
cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algorithm Residenţial S3 SRL 
Calea Vitan nr. 242 
Bucureşti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmail.com
constructiis3.ro

mailto:algorithm.residential@gmail.com
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La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcţii S3 
S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 674 din 24.06.2019.

Cu deosebită consideraţie,

Algorithm Residenţial S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452
Calea Vitan ni. 242 Reg. Com J40/548I/2017 R097RNCB0087I57546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithra.residcutial@gmaiJ.com

constnictiis3.ro
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Sediul Sediul Social: Bucureşti, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea 

continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare 

cărămidă.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în 
Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, 
Bucureşti înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8651/08.06.20I7, 
având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coşocariu Alexandru-Dan, în  calitate de 
Preşedinte Consiliu de Administraţie, având în vedere calitatea societarii Algorithm 
Residenţial S3 SRL, de Asociat unic al societăţii subscrise precum şi scopul pentru care a fost 
constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea continuării 
colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă.

în  baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înfiinţat societatea 
Algorithm Construcţii S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal 
de activitate -  COD CAEN 4120 -  lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si 
nerezidentiale.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu 
răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului 
constitutiv constă in lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale si nerezidentiale, cod CAEN 
4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcţii S3 SRL, vă solicităm 
aprobarea continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă.

Algorithm Construcţii 53 Date Fiscale;
Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 CIF 37714360
Bucureşti, România RC J40/8651/2017
E mail: office@acs3.ro IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Web1 www.acs3.ro Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

mailto:office@acs3.ro
http://www.acs3
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Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al 
societăţii, respectiv Algorithm Residenţial S3 SRL, are umătoarea atribuţie: „hotărăşte asupra 
operaţiunilor juridice ale Societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO 
exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei 
executare se desfăşoară în mod succesiv", Menţionăm faptul că valoarea totală a contractului 
depăşeşte valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

în  acest sens solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
al societăţii Algorithm Construcţii S3 pentru aprobarea continuării colaborării cu S.C. 
AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 44 din data de 10.07.2019 a Consiliului de Administraţie 
al Agorithm Construcţii S3, nota de fundamentare, precum şi alte documente justificative 
(contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită consideraţie,

Coşocariu Alexandru-Dan 

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Algorithm Construcţii 53
Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 
Bucureşti, Romania 
E mail: office(S>acs3.ro 
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.acs3.ro
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NOTÂ DE FUNDAMENTARE

în  atenţia: Consiliului de Administraţie
Referitor: Realizare operaţiuni juridice care depăşesc valoarea de î 00.006 Euro exclusiv

T.V.Â şi implementarea măsurilor ce se impun de către Preşedintele Consiliului 
de Administraţie

în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera j )  şi art. 16 litera g) din Actul 
Constitutiv al societăţii, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare 
si funcţionare al Consiliului de Administraţie, supunem analizei şi dezbaterii, în vederea 
adoptării în cadru! şedinţei Consiliului de Administraţie, a propunerii de aprobare 
realizare operaţiuni juridice care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., 
valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se 
desfăşoară în mod succesiv.

în susţinerea celor de mai sus, menţionam faptul ca în cadrul activităţii desfăşurate de la 
înfiinţare şi până în prezent, societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L. asigură execuţia ca 
obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranţă a construcţiei 
„Hala Laminor”, Fabrica de Ţevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, 
conservare si construire, parcare subterana cu circulaţiile aferente in subsolul Halei, monument 
istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indrepatate spre finalizarea şi 
punerea în funcţiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, începând cu anul anterior, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea activităţii şi 
patrimoniului societăţii, precum şi pentru identificarea şi dezvoltarea unui portofoliu de clienţi 
pentru generarea de venituri suplimentare din activităţi de închiriere dotări, activităţi de 
producţie şi furnizare materiale de construcţii, precum şi lucrări construcţii-montaj.

Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfăşurarea 
activităţilor mai sus expuse, supunem analizei contractul cu partenerul comercial SC AXEL&CO 
IMPORT EXPORT SRL, având valoare estimată la acest moment mai mare de 100.000 euro, 
privind furnizarea produselor pentru executarea lucrărilor de zidărie si de placare cu cărămidă.

Algorithm Construcţii S3
Bd Basarabia nr 256, Corp CI, Sector 3 
Bucureşti, Romania
E mail-officei5)algorithmconstructiis3.ro 
Web: www.algorithmconstructlis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912 701 
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.algorithmconstructlis3.ro


Cărămidă este un material de construcţie care are la baza argila, unul dintre cele mai 
răspândite materiale de pe Pamant, material ars intr-un cuptor la peste 800 de grade Celsius.

Pentru executarea lucrărilor de reabilitare a zidăriei degradate sunt necesare cărămizi care 
sa fie cat mai apropiate de dimensiunile si aspectul celor care se înlocuiesc.

Materialele prezentate mai sus sunt necesare pentru executarea lucrărilor de refacere a 
zidăriei degradate aferente stâlpilor de cărămidă situati pe faţadele Nord si Sud, a parapetilor de 
cărămidă de pe toate faţadele, precum si placarea stâlpilor de beton situati pe faţadele Est si Vest, 
precum si a aticelor de pe aceleaşi faţade, lucrări care necesita circa 360.000 bucăţi cărămidă.

Menţionam faptul ca evoluţia cat mai rapida a lucrărilor, precum si demararea unor noi 
etape impune achiziţia materialelor/serviciilor intr-un timp relativ scurt si in cantitati mari, astfel 
incat sa nu apara nici un blocaj in procesul de reablitare.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfăşurări a 
proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării 
solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operaţiuni juridice 
care depăşesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei 
operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv, cu SC 
AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL, privind furnizarea produselor de materiale de construcţii -  
cărămizi.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, respectiv încheierea de contracte şi/sau emiterea de comenzi, 
precum şi realizare plăţi în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfăşurări a 
activităţii societăţii.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneţi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie Algorithm Construcţii S3 S.R.L.

Algorithm Construcţii $3
Bd Basarabia nr 256 Corp CI. Sector 3 
Bucureşti, fiomania
E -mail; offlce iS)algorithmconstructNs3.ro 
Web: www.aleorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale;
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şl datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.

http://www.aleorithmconstructiis3.r


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

NR. 4^/10.07.2019

Societatea S.C. Algorithm Construcţii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, 
Bucureşti, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, 
legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societăţii si a 
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Consiliului de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:

A rt 1. Cu 5 voturi din 5, avizeaza si adopta solicitarea aprobaţii de către Consiliul Local al Sectorului 
3 a continuării colaborării cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, conform documente!nr 
ataşate la mapa de şedinţa.

PREŞEDINTE C.A. 

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Membri C .A .: i
MARINESCU GABRIEL MIRCEA t-

k
DEDE DANIELA 

MATACHE DOINA FLORENTINA u

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcţii S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016In
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terţi în baza unul temei legal Justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE679/2016, prlntr-o cerere scrisă, semnată ţi datată transmisă pe adresa Algorithm Construcţii S3.
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CONTRACT ©E VANZARE
Nr .54/13.07.2018

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE.

1.1 AXEL&CO IMPORT EXPORT S.R.L.,cu sediul social situat in Com Bianesti, Str. Petre Ionel, 
Slt., 151, Ilfov, înmatriculata la Oficiul Registrul Comerţului sub nr.J23/908/2003, CUI 
R05222415, cont IBAN R045INGB0000999905637062 reprezentata de AXENTE 
CORNEL,avand funcţia de ADMINISTRATOR in calitate vanzator (numita in continuare 
„Vanzator”)

Si

1.2 ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R.L., cu sediul social situat in Bucureşti, str. 
Calea Vitan nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, Sector 3, înmatriculata la Oficiul 
Registrului Comatului Bucureşti, sub nr. J40/8651/2017, CUI RO37714360, cont nr. 
RO32BTRLRONCRT0414912701, deschis la Banca Transilvania, din localitatea Bucureşti 
legal reprezentata de către Cosocariu Alexandru Dan, avand funcţia de Preşedinte Consiliu 
Administraţie, in calitate de cumpărător (numita in continuare „Cumpărător”) au convenit 
încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.
2.1 Prezentul contract reprezintă acordul de voinţa fundamental prin care Părţile reglementează 

condiţiile generale de perfectare a raporturilor comerciale dintre ele, constând in vanzarea 
de către Vanzator, respectiv cumpărarea de către Cumpărător de-produse comercializate 
de către Vanzator- materiale construcţii- (numite in continuare „Produse”), conform 
ofertelor prezentate de vânzător, ce vor constitui anexe ale prezentului contract.

2.2 Prevederile prezentului contract, afara de stipulaţia contrar a a Pârtilor, reglementează toate 
vânzările -  cumpărările încheiate intre Parii avand ca obiect produsele menţionate la art.
2.1, pe toata durata prevăzută in cuprinsul art. 3.

2.3 Descrierea, individualizarea si cantitatea Produselor, precum si preţul acestora, pot fi 
prevăzute in Anexe la prezentul contract, respectiv in comanda de Produse si/sau in factura.

3. DURATA CONTRACTULUI.
3.1 Prezentul contract se incheie:

pe o perioada de 24 luni, respectiv de la data de 13.07.2018 si pana la data de 
12.07.2020 si se poate prelungi prin act adiţional.

4. PREŢUL VANZARH SI MODALITĂŢILE DE PLATA.
4.1 Pentru fiecare Produs sau categorie de Produse, preţul este stabilit de către Vanzator, 

potrivit ofertelor prezentate de vânzător şi acceptate de Cumpărător
4.2 Plata preţului Produselor se va realiza in baza facturilor emise de către Vanzator.

Părţile convin expres ca facturile emise vor fi considerate acceptate prin simpla semnare de 
către Cumpărător sau de către delegatul acestuia, nefiind necesara si stampilarea acestora. In 
cazul in care facturile sunt comunicate prin posta/curier si/sau o data cu Produsele, factura se 
considera acceptata la momentul receptionarii plicului/coletului de către CumparatoT, 
dovedita prin confirmarea de primire.
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4.3 in cazul întârzierilor in ceea ce priveşte efectuarea plaţilor, Cumpărătorul va datora 
penal îtati in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea debitelor 
restante. Valoarea penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitelor pentru care sunt 
calculate. In cazul intarzierilor la plata, Cumpărătorul este pus de drept in intarziere, fara 
nici o procedura speciala.
4.4 Eventualele diferente valorice inregistrate fata de valoarea facturata de Vanzator ca 
urmare a retur narii Produselor de către Cumpărător, vor fi plătite prin emiterea unei facturi 
stomo, in termen de 3 zile lucratoare de la data retumarii Produselor livrate. Părţile convin 
ca in eventualitatea existentei unor datorii reciproce, oricare dintre ele are dreptul de a 
proceda la compensarea sumelor, urmând sa plateasca celeilalte numai diferentele pozitive 
rezultate. In acest sens, fiecare dintre Parti va pune la dispoziţia celeilalte, in cel mai scurt 
timp posibil, documentele contabile corespunzătoare.

5. COMANDA DE PRODUSE
5.1 Iniţiativa incheierii vanzarii-cumpararii Produselor ii aparţine Cumpărătorului, prin 

înaintarea către Vanzator a unei comenzi scrise , care va conţine cel puţin individualizarea 
produselor comandate si cantitatea acestora,

5.2 Vânzătorul va confirma capacitatea sa de a executa comanda in termen de 24 de ore de la 
receptionarea comenzii. In cazul in care stocul existent al Vânzătorului nu conţine toate 
Produsele comandate de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul sa livreze numai acele 
produse care se găsesc in stocul de marfa, receptionarea acestora de către Cumpărător 
echivalând cu acceptarea executării parţiale a comenzii.

6. PREDAREA PRODUSELOR.
6.1 Transportul si predarea Produselor se face de către vanzator, la momentul incheierii

contractului sau intr-un termen de 7 zile de la plasarea comenzii de către Cumpărător. 
Cheltuielile de transport ocazionate de livrarea Produselor vor fi suportate integral de 
Vanzator si se vor face pe riscul Vânzătorului la punctul de lucru al cumpărătorului situat 
in Bucureşti, sector 3, Bulevardul Basarabia, nr 256, HALA LAMINOR,

6.2 Recepţia cantitativa si calitativa a Produselor se realizează de către Cumpărător sau
delegatul acestuia, prin semnarea facturii sau a documentului de livrare (confirmării de 
primire) a Produselor.

6.3 In cazul constatării unor neconcordante de ordin calitativ sau cantitativ intre Produsele care
fac obiectul comenzii si lotul de produse recepţionate, Cumpărătorul va instiinta in scris 
Vânzătorul in termen de 48 de ore de la primirea Produselor. In cazul in care susţinerile 
Cumpărătorului sunt întemeiate, Vânzătorul va soluţiona diferentele constatate cu ocazia 
recepţiei, in termen de 3 zile lucratoare, pe cheltuiala sa.

6.4 Cumpărătorul nu are dreptul sa refuze primirea Produselor livrate daca acestea corespund,
calitativ si cantitativ, comenzii iniţiate, in caz contrar va suporta toate cheltuielile 
efectuate de Vanzator cu executarea contractului precum si daune interese. De asemenea, 
Cumpărătorul nu poate refuza sau retuma Produsele comandate in cazul in care acestea 
nu corespund scopului pentru care au fost procurate sau necesitatilor/activitatii sale dar 
corespund, calitativ si cantitativ, comenzii iniţiate, decât cu acordul Vânzătorului, 
suportând costurile efectuate de către Vanzator cu executarea comenzii, pana la acel 
moment.

6.5 Odata cu mărfurile vândute, Vânzătorul va preda Cumpărătorului: facturile emise si
certificatele de conformitate si/sau garanţie, dovada predării facandu-se prin semnarea 
documentului de livrare si/sau a facturii.
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6.6 Prin semnarea documentului de iivrare/facturii care insoteste Produsele, Cumpărătorul
declara ca Produsele preluate sunt conforme specificaţiilor convenite intre Parti, aceasta 
dovada a conformităţii bucurandu-se de o prezumţie absoluta de adevar.

6.7 De asemenea, prin semnarea documentului de Iivrare/facturii, Cumpărătorul declara ca a
luat la cunoştinţa despre totalitatea caracteristicilor tehnice, de funcţionare si întreţinere 
a Produselor.

7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE SI RISCUL PIEIRII 
FORTUITE.

7.1 Transferul dreptului de proprietate de la Vanzator către Cumpărător are loc la momentul 
achitării integrale a preţului Produselor.

7.2 O data cu predarea Produselor, conform art. 6 din prezentul contract, riscul pieirii 
Produselor sau a deteriorării acestora se transfera asupra Cumpărătorului.

7.3 Producerea evenimentelor prevăzute la pct. 7.2 nu determina stingerea obligaţiilor de plata 
a Produselor de către Cumpărător.

7.4 Produsele returnate sau refuzate la recepţie de către Cumpărător raman in proprietatea 
deplina a Vânzătorului.

8. OBLIGAŢIA DE INFORMARE.
8.1 Obligaţia de informare cu privire la caracteristicile Produselor vândute cade in sarcina 

Cumpărătorului. In acest sens, el este dator a solicita Vânzătorului informaţii cu privire la 
aceste caracteristici. Neindeplinirea acestei obligaţii nu poate atrage angajarea răspunderii 
Vânzătorului.

9. GARANŢII
9.1 Prin semnarea prezentului contract, Cumpărătorul confirma faptul ca are mijloace 

financiare de piaţa a valorii integrale a comenzilor către furnizor si se obliga sa asigure 
posibilitatea de plata pentru toate livrările din partea furnizorului.

Notificarea are un caracter informativ si nu reprezintă o solicitare de accept a Vânzătorului 
din partea Cumpărătorului.
9.2 Vânzătorul are obligaţia de a preda mărfurile marcate si etichetate corespunzător, in 
conformitate cu cerinţele legale si precautile care se impun in privinţa securităţii mărfurilor. 
De asemenea, Vânzătorul garanteaza ca Produsele care fac obiectul vânzărilor -  cumpărărilor 
dintre Parti corespund specificaţiilor si standardelor de calitate incidente in aceasta materie.
9.3 Perioada de garanţie a Produselor este cea prevăzută in certificatele de garanţie care 

însoţesc Produsele cumpărate.
9.4 In cazul in care Cumpărătorul reclama un produs in regim de garanţie, solicitarea acestuia 

va fi soluţionată după cum urmeaza:
9.4.1 Produsul considerat defect va fi predat Vânzătorului împreuna cu sesizarea defecţiunii 

si copie de pe factura de cumpărare.
9.4.2 Vânzătorul va proceda la constatarea existentei unui defect datorat viciilor de fabricaţie.
9.4.3 In cazul in care, in urma examinării, se confirma existenta unui asemena defect, 

Vânzătorul va proceda la remedierea sau înlocuirea Produsului.
9.4.4 In cazul in care existenta unui defect de fabricaţie este infirmata sau se constata ca 

Produsul s-a deteriorat din cauza Cumpărătorului, repararea acestuia se va efectua 
contracost. Fara a fi o enumerare limitativa, garanţia se pierde in cazul unui defect 
rezultat din uzura anormala a Produsului, deteriorărilor provocate intenţionat, 
accidentelor, neglijentei in utilizare de către Cumpărător sau de către o terta persoana, 
utilizării in neconcordanta sau fara respectarea instrucţiunilor de folosire sau 
modificare sau reparaţie efectuata de Cumpărător, fara acordul
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Vânzătorului. Defecţiunilor aparute in perioada de garanţie din culpa Cumpărătorului 
vor fi remediate pe cheltuiala acestuia din urma.

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
10.1 Prezentul contract inceteaza de drept:

a) de comun acord, prin act adiţionai la prezentul contract;
b) in caz de lichidare sau a pierderii calitatii de persoana juridica a vreuneia dintre Parti;
c) pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligaţiilor 

rezultând din prezentul contract, cu obligaţia notificării celeilalte parti cu 30 de zile 
calendaristice înainte, fara punerea in intarziere a pârtii in culpa si fara intervenţia 
instanţei judecătoreşti.

10.2 încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 
intre părţile contractante.

10.3 In cazul rezilierii prezentului contract, orice Produse (si actele aferente) proprietate a uneia 
dintre parti, deţinute in posesie de către cealalta parte, vor fi retumate in termen de 5 zile, 
sub sancţiunea penalităţilor in cuantum de 0,1% /zi de intarziere a livrării, calculate la 
valoarea Produselor a căror restituire este intarziata.

11. COMUNICĂRILE INTRE PARTI
11.1. In accepţiunea pârtilor contractante, orice comunicare adresata de una dintre aceasta, 

celeilalte, este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa menţionata in prezentul 
contract, prin posta, fax sau predare directa insotita de semnătură de primire ori prin posta 
electronica la adresa de e-mail pusa la dispoziţia fiecărei parti cu ocazia incheierii acestui 
contract.

11.2. In cazul in care comunicarea se face pe cale poştala, ea va fi transmisa prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de către destinatar la data 
menţionata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

13.3. Daca comunicarea a fost trimisa prin fax, ea se considera primita la data menţionata pe 
confirmarea de transmitere a faxului.

13.4. Daca comunicarea s-a făcut prin intermediul poştei electronice aceasta se considera 
primita la momentul confirmării de transmitere.

13.5. Comunicările verbale nu obliga părţile, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia 
dintre modalităţile prevăzute mai sus.

12.F0RTA MAJORA
12.1 Daca o situaţie de forţa majora impiedica sau intarzie, total sau parţial, executarea 

contractului de către oricare dintre părţile contractante, atunci partea contractanta astfel 
afectata va fi exonerata de Îndeplinirea obligaţiilor sale, dar numai in măsură si pentru 
perioada in care aceasta Îndeplinire este împiedicata sau intarziata de situaţia de forţa 
majora. Ambele parti vor depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult 
posibil intarzierea rezultând din forţa majora.

12.2 Prin forţa majora părţile inteleg toate evenimentele si/sau împrejurările independente de 
voinţa pârtii care invoca forţa majora, imprevizibile sau care, survenind după încheierea 
contractului, impiedica ori intarzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor izvorand din
acest contract.

12.3 Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice cealalta parte in scris, in termen 
de 3 zile de la data de începere a evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept forţa 
majora, insotita de documente prin care sa se certifice realitatea si exactitatea faptelor, 
datelor si imprej urărilor. Aceeaşi procedura si aceleaşi termene de notificare si 
confirmare sunt aplicabile si cu privire la încetarea situaţiei de forţa majora.
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13. CLAUZE SPECIALE
13.1 Prezentul contract împreuna cu actele încheiate in temeiul acestuia si anexele sale 

(comanda de Produse, facturi, etc.) care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă 
voinţa pârtilor si nu
poate fi combătut prin invocarea unei alte înţelegeri verbale dintre acestea, anterioara sau 
ulterioara incheierii lui.

13.2 Prezentul contract nu poate fi modificat decât prin acordul pârtilor, prin act adiţional,
13.3 Niciuna dintre parti nu poate fi obligata sa isi îndeplinească vreo obligaţie atata timp cat 

cealalta parte nu si~a îndeplinit obligaţiile sale corelative.
13.4 Orice litigiu decurgând din sau in legătură cu acest contract, inclusiv referitor la 

validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat de instanţele 
competente de la sediul Vânzătorului.

14. DISPOZITII FINALE
15.1 Prezentul contract a fost încheiat azi, 13.07.2018, in 2 exemplare originale, ambele cu forţa 

probanta egala, părţile atestând prin semnare ca au intrat in posesia unui exemplar.
15.2 Semnarea contractului-cadru sau a actelor adiţionale se va putea realiza si la distanta, 
contractul fiind considerat acceptat la momentul receptionarii de către Vanzator a exemplarului 
semnat si stampilat de către Cumpărător, moment de la care iau naştere drepturile si obligaţiile 
pârtilor.

AXEL&CO IMPORT EXPORT S.R.L, ALGORITHM CONSTRUCŢII S3 S.R,L.
Vanzator Cumpărător

\

Contabil Sef

Bradin Mihaela Magdalena
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SC AXEL & CO IMPORT -  EXPORT SRL
Branesti, Ilfov, str. înfrăţirii, nr. 2 
C.F. R 05222415
Nr. Inreg. Reg. Com. J23/908/2003
Tel/fax: 0213501351 ; tel :0722/218306; 0729/393349

CĂTRE,
Sc. ALGORITM CONSTRUCŢII S3 Srl

OFERTA CĂRĂMIDĂ DUBLU PRESATA BRIKSTON

18.042018

Nr
crt

Denumire produs UM Cantitate Preţ unitar 
lei fera tva

Preţ lei/mc 
zidărie 

Inclusiv tva

Necesar
buc/mc

1 Cărămidă dublu presata. 
Brikston

buc 20,000 1.65/buc

2 buc

3 buc

4 buc

5 buc

Plata se va face la z i , pe baza de comanda ferma si factura proforma, 
termenul de livrare fiind stabilit la confirmarea comenzii.

Livrarea in şantier si descărcarea cu macara este gratuita si se face in 
transe de 12 sau 20 p aleti.

Oferta este valabila pana la modificare preţului la furnizor sau in limita 
stocului disponibil.

Paletii au valoarea de 301ei /buc fara TVA si sunt retumabili. Pentru 
fiecare paiet exista o cota uzura paleti de 3.00 lei/buc fara tva perceputa de 
producător. Colectarea paletilor este gratuita si intra in atribuţiile SC AXEL 
& CO IMPORT EXPORT SRL.

TUDOR ADRIANA  
Director vânz ari



BRIKSTOM
DECLARAŢIE DE PERFORMANTA nr:CRM 23/2017/01

1. Cod unic de identificare a produsului tip Brikston CP
Tip element: U
Clasa elementului i

2. Domeniu de utilizare preconizat: element U pentru pereţi de zidărie, stâlpi si pereţi despărţitori 
Utilizare specifica: pentru zidarii structurale sau/si nestructurale tencuite {protejate împotriva penetrării apei) sau 

netenculte hidrofoblzate, cu mortar pentru zidărie pentru utilizare generala

3. Fabricant: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA, str. Calea Chlsinaului nr. 176, jud. laşi
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: 2+
5„a. Standard armonizat: SR EN 771-1+A1.2016
5. b. Organismul notificat Qualitas SA (N B1823) a efectuat Inspecţia iniţiala a fabricii si a controlului producţiei In 
fabrica, supravegherea, evaluarea si examinarea continua a controlului producţiei in fabrica, in cadrul sistemului de 
evaluare si verificare a constantei performantei 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului producţiei in 
fabrica cu numărul 1823-CPR-0007,

6. Performanta declarata:
Caracteristici esenţiale Performanta

declarata
UM Standardul de 

încercări
Lungime 240 mm EN 772-16
Lăţime 115 mm EN 772-16
înălţime 63 mm EN 772-16
Clasa de toleranta T2 - EN 772-16
Clasa de domeniu R2 -- EN 772-16
Rezistenta la compresiune medie -1- pe fata de aşezare 30 N/mmp EN 772-1
Rezistenta la compresiune medie II cu fata de aşezare 7.5 N/mmp EN 772-1
Stabilitate dimensionala - dilatare datorata umidităţii NPD mm/m -
Aderenta (rezistenta la forfecare) 0.51 N/mmp EN 1052-3
Conţinutul de săruri solubile active (Mg2+) Clasa S2 - EN 772-5
Reacţie la foc {pierderi de masa organica) Euroclasa A1 - 96/603/EC
Coeficient de difuzie a vaporilor de apa 5/10 EN 1745
Densitatea aparenta in stare uscata 1530 kg/mc EN 772-13
Clasa de tolerante densitate D2 - EN 772-13
Volum total de goluri - % EN 772-3
Grosime combinata de la un capat Ia altul - % EN 772-16
Grosime combinata de ia o fata ia alta - % EN 772-16
Grosime pereţi interiori * mm EN 772-16
Grosime pereţi exteriori - mm EN 772-16
Volumul celui mai mare gol - % EN 772-16
Volumul cavitatli de prindere * % EN 772-16
Conductivitate termica A10,dry,unit 0.435 W/mK EN 1745
Durabilitate (rezistenta la Inghet-dezghet) F2 - EN 771-1
Absorbţia de apa % EN 772-21

7. Performanţa produsului Identificat la punctul 1 este în confoi 
Această declaraţie de performanţă este eliberata in conformii 
exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele BRIKSTON CONSTRUCTlON^p^mc
de către: ^

Iulian Mangalagii I
Xl V f  /  \*V T T f,

s . Ifp

__ iBrformanţe declarate la punctul 6. 
ijRe^MMenMrUE) 305/2011, pe răspunderea

Director Genep

laşi
09.06.2017
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BRIKSTONBRIKSTON

DECLARAŢIE DE PERFORMANTA nr: CRM 23/2017/01

Cod unic de identificare a produsului tip Brikston CP
Clasa elementului: I

Configuraţie WM
Rezistenta la compresiune standardizata ■*- pe fata de aşezare) 24

Rezistenta la compresiune standardizata II cu fata de aşezare | 8,6 I
Calitatea cf NE 030-2014: j I I
[Grupa cfP100-1:2013: 1 I
Forma fetei de capat; plana J

i
If



Sistemul de cărămizi
MACOTERM

Noi îţi construim cosa!



Blocurile ceramice 
MACOTERM

Caracteristicile
blocurilor
ceramice
MACOTERM

Se utilizează la zidării, pereţi portanţi interiori şi exteriori sau structuri pe 
cadre ca zidărie de umplutură indiferent de înălţime.

L x I x h [mmj

Rezistenţa ia c o m p re s iu n e  fN / in m :| 

G reutatea m ed ie  [Kţj] 

Conductiv ita tea  te rm ica  [W /mK] 

Livra re{buc- pe j>aTc=l)

Necesar buc. p e  m 3 (m atem atic) 

Necesar buc. p e  rrd d e  z id ă r ie  

Necesa buc. pe  n v d e  z idă rie  

L ivrare (m 1 pe pa iet) (m atem atic i 

L ivrare (m 1 z idă rie  p e  paiet]

PUNĂ EFICIENTĂ 
240 X 115x63 240x115x88

MACOTIRM
250x190x190

MACOTERM
290x240x188

250x190x190

8.9

0f389.W0f3.09

120

i i

96

mv/m***
1.09

iî-25

290 x 240x188

>-'Zţ5

12,1

90

m

69

2VW**

1,18
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>;5

9,2

0)295®,
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24*/4>7

1,38

1/52

0,55 0,74

0 f4 0j93
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tir t el- wr 1 rx i]f,> srp ss  d«: IP mm

pentru
construcţii
civile si*

industriale



Blocurile ceramice 
MACOTERM cu Nut şi Feder

MACOTERM 300 x 250 x 238 N+F se utilizează pentru 
pereţi nestructurali interiori şi exteriori, iar MACOTERM 
500 x 120 x 188 N+F şi MACOTERM 500 x 120 x 238
N+F se utilizează pentru construcţia zidurilor interioare.

p
88

MACOTERM 
290 x 240 x 238

MACOTERM
290x240x236

Light

MACOTERM 
330x240x238 

tu locaş pentru mor tai
MACOTERM

SOOx120x188N+F
MACOTERM 

500x120x238 H+f
MACOTERM

300x2S0x238N+f

88 290 x 240 x 238 290x 240x238 330x 240x 238 500x120x188 '•500x120x 238 300x250x238

b >2v5. >5 m *5 >5 »?ţ-5
i 12,2 16,3 T0,5 12/4 14,9';..
6 0,295/0,3« 0.295 / 0,256 0;361 0*353

n 84 72. . . 120 ... 72

! ’■ h- U* * VaKâ

■>€£(,'*, •~pr' 5 

jfc| ‘
-’t # * .<*;*■ '• •r'" -* t ■ - 
t. i ̂  1 •*&? '*.* * _ . 56

55 55 48 83 67 53 .;.. .
16*7Î4#* 16*/<Î4** i2** "■ 8 ■ r ■ •* -*■* ■'*

1.20

1,31
1,40 1,36



Avantajele sistemul de cărămizi 
MACOTERM

Capacitate
portantă
mare

Produs 
natural şi 
biodegradabil

Economic

Asigură 
microclimat 
plăcut 
vara şi iarna

Rezistenţă 
sporită 
la foc

Izolare
fonică
bună

5U. Bârseşli, nr, 2 17. Târqi.i-Jiu, juri. GorJ, România 
TeL 140 253 212 690;+40 253 212 691; +40 744 558 397 

i 40 253 717 107 (birou doslacert')
Fax: +40 25 32 15-8 52
o mall: rnacofiţ^jmătl com 
W e b : www,mac0lî|,<!U
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DECLARAŢIA DE PERFORMANTA 
Nr. 1 ZP

1. Cod unic de identificare ai produsului /tip : 1 - MACOTERM 240x115x 63mm. Element pentru zidărie din argila arsa/HD
2. Utilizarea preconizata: construcţii de zidărie (structuri de zidărie portanta sau neportanta, căptuşelile si pereţii despărţitori, pentru 
clădiri si lucrări de construcţii.) .Condiţii speciale ap!icabile:zidaria va fi protejata cu mortar de zidărie împotriva penetrării apei, nu 
se foloseşte mortar in strat subţire.
3. Fabricant: SC MACOFIL SA,Loc. Birsesti, str. Birsesti nr.217,Jud .Goij, Tel. 0253/212690
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru construcţii 2 +
5. Standard armonizat: (a)SREN 771-1:2011.Condiţii tehnice ale elementelor pentru zidărie Partea 1: Elemente pentru zidărie din 
argila arsa.

Organismul notificat; (b) SRAC CERT SRL str.Vasile Pirvan nr.I4 sector 1 Bucureşti pe baza :
( i ) inspectării iniţiale a fabricii si a controlului producţiei in fabrica;
( ii) supravegherii si evaluării continue a controlului producţiei in fabrica
a emis certificatul pentru controlul producţiei in fabrica nr.2003-DPC-97/740/EC/32/l-09
6. Performanta declarata
Caracteristici esenţiale Performanta Specificaţia tehnica armonizata
Dimensiuni (Lxlxh)mm 
Clasa de toleranta 
Clasa de domeniu

240X115X63 mm 
TI L±6mm;fct4mm;h±3mm 
R1 L±9mm;l±6tnm;h±5mm

SR EN 771-1 art 5.3, U  si art 5.3. ].2 
SREN 772-16

Configuraţie (conform schemei) Fara goluri
Rezistenta medie la compresiune 

pe fata de aşezare N/mm*
min. 10 SR EN 771 -1 art. 5.3.4; SR EN 772-1

Stabilitate dimensionala:dilatare 
datorita umidităţii

NPD SREN771-lart. 5,3.10

Aderenta N/mnr
-pentru mortarul de uz general si
mortarul uşor

0,15
SREN 771-lart. 5.3.13.2 
SR EN 998-2 (valori fixate)

Conţinut de săruri solubile active NPD(S0) SREN 771-1 art. 5.3.9
Reacţia la foc Al SREN 771-1 art. 5.3.11
Absorbţia de apa % 9-13 SREN771-1 art. 5.3.7.1
Coeficient de difuzie al vaporilor de 
apa p

5/10 SREN 1745 (tabelat)

Izolare acustica împotriva 
zgomotului
Densitatea aparenta in stare uscata 
kg/m3

1800

SREN 771-1 art 5.3.3; 5.3.1; 5.3.2 
SR EN 772-13

Clasa de abateri % Dl /10
Volum de goluri % -
Conductivitatea termica ia 10°C

ţjjy W/ro.K 0,595
SREN 771-1 5.3.5 
SREN 1745

Durabilitate împotriva 
inghet/dezghet

NPD ( F0) SREN 771-1 5.3.6

Perfoimanta produsului identificat mai sus este in conformitate cusetui de performante declarate. Aceasta declaraţie de performanta 
este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele SC MACOFIL SA de către:

Dumitru Ion 
Director General

Data;
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C €
2003

SC MACOFIL SA TG-JIU 
Str. Birsesti nr.217 

09
2003-DPC-97/740/EC /32/1-09 

SREN 771-1:2011
Clasa I,HD, MACOTERM 240x115x 63mm. Element pentru zidărie din argila arsa 

Utilizarea preconizate: construcţii de zidărie (structuri de zidărie portanta sau neportanta, căptuşelile 
si pereţii despărţitori, pentru clădiri si lucrări de construcţii ,)Conditii speciale aplicabile:zidaria va fi 
protejata cu mortar de zidărie împotriva penetrării apei, nu se foloseşte mortar in strat subţire.

Declaraţia de performanta nr. 1 ZP
Dimensiuni mm: Lxlxh rom 
Clasa de toleranta 
Clasa de domeniu 
Planeitate 
Paralelism

240x115x63mm 
TI 
R1

NPD zidărie cu mortar 
NPD

Configuraţie (conform schemei) fără goluri
Rezistenta la compresiune medie 
-1- pe lata de aşezare N/mm2 min.lO
Stabilitate dimensionaia:dilatare datorita 
umidităţii

NPD

Aderenta N/mm1
-pentru mortarul de uz general sî mortarul uşor 0,15
Conţinut de săruri solubile active NPD(SO)

Reacţia ia foc Al
Absorbţia de apa % 9-13

Coeficient de difuzie al vaporilor de apa u 5/10
Izolare acustica împotriva zgomotului aerian 
direct
•Densitatea aparenta in stare uscate kg/m3 
• Configuraţie

1800 (Dl) 
fara goluri

Conductivitatea termica la 10"C
^lodij W/m.K.

0,595

Durabilitate impotriva inghet/dezghet FO (se protejează împotriva penetrării ape)

Nr. buc/pa!et“320

Este interzisa încercarea, transportarea si descărcarea elementelor de zidărie in vrac sau prin alte metode si condiţii decât paletizat 
ordonat, infoliat sau legat.
Este interzisa depozitarea pe paiet a unor elemente dc zidărie avand greutate totala mai mare decât cea prevăzută prin ambalarea 
originala sau asezate/dispuse in alt mod.
Este Interzisa depozitarea si ambalarea pe paiet a unor eiemente de zidărie de provenienţa, forme sau dimensiuni diferite.
Elementele de zidărie se vor manipula Îngrijit, bucata cu bucata, pentru prevenirea fisurării, spargerii sau deteriorării lor. Manipularea 

se va efectua pastrandu-se cu strictete modul de aşezare a elementelor de zidărie conform ambaiarii iniţiale din fabricaţie 
Elementele de zidărie se vor depozita pe paleti standard din lemn moale ,fera deteriorări, asigorandu-se o suprafaţa de reazem 
orizontala, stabila si rezistenta.
In cazul depozitarii pe mai multe rânduri pe verticala, paletii vor fi asiguraţi impotriva căderii / răsturnării. Nu se vor depozite pe 
verticala mai mult de 4 paleti
-NU se admite depozitarea in vrac a elementelor de zidărie
- suprafaţa de depozitare si elementele de zidărie NU trebuie sa fie expuse la condiţii de mediu agresive (noroi, apa, zapada, gheata 
etc)
- suprafeţe trebuie sa fie plana, stabila si curata (de regula platforma betonata)
- NU se stivuiesc elementele de zidărie in poziţii ce pot produce fisurarea, spargerea sau deteriorarea de orice fel a acestora



S.C.KLINKER-RQ-IMP-SRL
Brasov, Calea Feldioarei, 26G 
J/08/1321/2009 
CUI: RO26037208 
E-mail: info@klinker-romania.ro 
Web: www.kllnker-romania.ro 
Mobil: 0755.744.972

Klinker®
R o m a n i a

Argila 100% naturala

P.FESIft.BEfiRET
In atentia d-lui Viorel Damian, 

Data : 13.03.2018 
Valabilitate: 12.04.2018

Va mulţumim pentru solicitarea Dvs.
Avem plăcerea sa va transmitem oferta noastra pentru produsele solicitate, oferta ce are la
baza condiţiile generale de colaborare ale firmei noastre.

Beneficiile produselor Feldhaus Klinker:
• Garanţie: 30 de ani;
• Durabilitate: datorita materiei prime din care sunt realizate produsele Klinker, si anume, argila 

naturala, acestea au o durata de viata de minim 90 de ani, certificata de către producător;
• Rezistenta a formei s i a culorilor: procesul de fabricaţie natural, respectiv, coacere in 

cuptor, tara ados de pigmenţi sau alţi compoziţi, conferă culori vii pentru o viata;
• Ecologic: pentru casa verde pe care o doreşti pentru tine si familia ta;
• Confort sporit s i economie: ulterior placării faţadei casei dvs. cu klinker din argila, veţi 

observa cum temperatura din interior creste, dar tara a creste consumul;
• Design; cu orice alt element ati combina cărămidă aparenta, pavajul sau pardoseala Klinker, 

rezultatul final va fi armonios si călduros, oferind eleganta oricărei incaperi.

Nr.
crt. Nume produs Dimensiune (mm) Cantitate Preţ

Cărămidă aparenta de zidit plina 
1 Feldhaus Klinker U400NF 240x115x71 20.000 buc 20 leiYbuc+tva

Se aplica discount 10%

Total aproximativ, 
-fara discount 
-discount aplicat

400.000 lel+tva
360.000 lei+tva

mailto:info@klinker-romania.ro
http://www.kllnker-romania.ro


Avantajele prezentei oferte:

* Plata esalonata a bunurilor in funcţie de valoare;
* Termen de livrare maxim 9 zile lucratoare, in funcţie de disponibilitatea produsului in fabrica; 
■ Transport gratuit in şantier;
> Consiliere profesionala gratuita, in ceea ce priveşte realizarea măsurătorilor;
* Suport de specialitate pe tot parcursul executării lucrărilor.

Klinker Romania ■ Unic importator Feldhaus Klinker. A B C  si Ammonlt Keramik
Romania.

Feldhaus
Klinker



DECLARAŢIE DE CONfORM ITATE

CĂRĂMIDĂ APARENTA KLINKER PUNĂ

Cărămidă,aparent? klinker plina pentru faţade exterioare si interioare in mediii 
puternic agresiv (corosiv}

Producător
Klinkerwerk'B,Feldhaus GmbH & Co.
Nordrtng 1-49156 Jad Laer-Gerniania

Denumirea (marcajul) de întreprindere:

K28G, K286; K490. K400,.K43S., «935, KMS> K30O; K32Q, U Jh  «364, K366, K396, K350. R380, 
K388, K508, K671, K672, K-6,?4, K661, K6$2, kŞgŞ, KŞ8G, K689, K69D

Format DF (240X115X52)
Format Rf (240X115 X 52)
Formă! NF (24Q'X lt5 x  fi).

Articolul menţionat mai Sus .corespunde normei DIN £N 771-1:2005

Abateri lim ita valoare m edie............. ............... ...........clasa: Km*
Abateri (Imita Iritewşl de masuri.............................. -clasa: Tril*

Abateri lim ita lung im e Lăţim e înălţim e
‘ Lamele Tm l 4 ;mro 1-2 mm -t3m m
Harpele Rm Smeri 3 mm 3 mm
H arpele S intre Tm &  4 mm ±  2 mu) l  -3 mm
‘ târnele Siri.tra Rni 10. mm 3m m  4 mm

Conţinutu l de Saruriidchve So)M.bile.......... ...... ........„Clasa: 32
■Comportare (a .... ...................................Clasa: Al
Absorbţie de ap»......... lv;..... -   ...... ........*...... .... ......
Densfttfee bruta iof$ta.tfe iscata;.......... -...............2,0Okg/dm*
Dpnşjtatd neta in statd w ş t # ţ a . , ............. ;...2,3© kg/drii3
RSeîisţpnta fa îngheţ (cortf. DIN V 52252,partea l)....Clasa: F2

Controlul 46 producţie InterncorespUBde.condiţiilor norittbi DIN EN-.771-1. ©supraveghere 
Independent a ealljli^^r^Oc periodje.;pMh Gjtesobutz Zlegete.V,, 01069 Dresda

Sad Laer, 16.Q6.2Q10 
Bernar d Feldhaus,
Feldhaus Klinker V\

SC KUNKER-RCMMP SRL 
Sşi Hălchib, eoni, Hâlchlu, 

pi p 1848, Nr. 610; Jud. Braşo' 
GUI: RQ26B37208 
jo e  / , i 3 2 i  /â b o e  

inke.r-romanid^ro
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Caramlzf - Porotherm, Brikston, Soceram & Buiandruc itHaus

HAUSM A T
mas dnotdei al @ M A B J Ş Q U i

Localitatea de livrare:
^  BUCUREŞTI, BUCUREŞTI 

Alege alta locailtatel

AutenOfk re (/logln) I Coşul meu: (MW
Lei (/cart)

J  0374 012 345 
(tel:0374012345)

Comenzi telefonice 
L-V: 8.00-18.00; &  8.00-12.00

CATEGORII PRODUSE

Produse Exemplu: Cărămidă CAUTA
Ac a(i)> ConstractIipe/ranstiwtl/IO) > Zidărie, pavele st borduripc/Hdarie-pavele-sl-bordwîri3) > Cărămizislbutandiugl

CĂRĂMIZI SI BUIANDRUGI

Bea si accesorii ţ/c/bca-si-accesoril/131)
Pavele, borduri si folie geotexHI (/c/pavele-bonJuri-sl-fofle-geotextil/133) 
Piatra naturala (/c/piatra-naturala/135)

Filtrează după

Disponibilitate
Preţ
Brand

Matfiaus.no foloseşte cookies. Navigând in continuare, itl exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mal multe detalii aici {MtpsJ/mathaus.ro:443/polttlca_de_confidentlaJitate#politica-cookie)
închide

http3'7/mathaus ro/c/caramfe^si4juiandrugi/132?gcJW=C]0KCQJw5-TXBRCHARIsANl-ixNylKYZCJKij4OYXmb9S1XRWguMq_PQR!p<92932h[SHwSzqJVJJz KwaAawME .w wcB 1/11
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Vti
24 produse

I
Caramlzf - Porothenn, Brikston, Soeeram & Butandrugl^ jîH aus

sortare: Relevanta t I

(/p/caramitJa-pth-25-3QIi0lit-plus- 
250x300x238-wien/000000000010403801)

S^Lei/Buc.
CĂRĂMIDĂ PIU 25/30UGHT PLUS 258X300X238 fflEH (/P/CWWHIDft-PTH-25- 
30UGHPPUlS-2SIX3O01(Z38-MIHI/0O0O000ODO1D4D38O1)

Produsul este fn stoc

AOADGAINCSSO

Q. (/p/caramîda-pth-25-30light-plus-250x300x238- 
wien/000000000010403801)

(/p/caramida-semisanwta-helios-23C-x-115-x- 
32-mm/000000000010403015)

I^ L e i/B u c .
CARAiHM SfMBAMinAlfflJCS230X115X32 HM [/P/CAHAMBA- 
SartlSAJAOTA-HHJOS-230-X-l 15-X-32-MM/0000000000104030151

Produsul este ht stoc

ADA19AHC0SD

CL (/p/caramida-semisamota-hellos-230-x-115-x- 
32-mm/000000000010403015)

(/p/caramida-pllna-macofil-240-x-115-X-63- 
mm/000000000010401542)

148 lei/ buc
CARANfflA PUNĂ MACtJRL Z40X115 X83 MM [/P/immM^NA-WlCOFb 
240-X-115-X-S3-M M/OOOOOOQOOOI0401542]

Produsul este in stoc
Marthaus.ro foloseşte cookies. Navigaţia Confirmare, Ifl exprimi acordul pentru folosirea acesteia. Afla mal multe detalii aici (httpsj7mathaus.ro:443/polltlca_de_confidenfialltate#politica-cookle)

închide ABAUGAWCOSO

https^/|ţiattiausjo/c/carambr-Bl-bulandruai/132?golîd=q0KCQ)wS-TXBRCHARlaANLIxNylKYZCJKu4OYXrrib9S 1XRWguMq_PQRlJXg2a32hlSHw5zqJVJJz_KwaAgwMEALw wcB 7/11
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4»
Q. (/p/caramida-plina-macofU-240-x-115-X-63 

mm/000000000010401542)

Cărămizi - Porothemn. Brikston, Soceram & Buiandrug,^ __ itHaus

(/p/caramkla-bks-l4-238-500x140x238- 
brikst/000000000010403420)

e52 Lei/ buc

CAHAMIOA BK514/238 500X140X238 BRIKST [/P/CABAMIDA-BK-14-23B- 
500X140X238-BWKST/00000000001Q403420]

Produsul este fn stoc

ADAUGA H COS 0

<X (/p/caram ida-bks-14-238-500x140x238- 
briksVOOOOOOOOOOi0403420)

(/p/earamlda-cvd-1 70mm-240x240x238- 
brikston/000000000010403648)

Lei/ buc

CAMIflA COD 17UHH Z40XZ4DX238 BRKSTON {/P/GARAKH1A-CVD-170MK- 
24aX24IIX238-ailKST0ll/000II00DD0aiIM03648)

Produsul este in stoc

UUVSAHCOSO

Q, {/p/caramkJa-cvd-170mm-240x240x238- 
brikston/000000000010403648)

(/p/raramlda-eftalenta-prefab-construct-240-x- 
115-x-88-mm/000000000010401330)

I ^ L b î /buc.
CĂRĂMIDĂ EFtCfflTl PfiîFAB COKSTKJCT 240 X115 X 88 MH l/P/CARAMIDA- 
EndEKTA-PflEFaB-COKSTRUCT-Ẑ X-l 15-X-M-*W/00Q0DO00Ot)10401330)

Produsul este bt stoc
Mattiaus.ro foloseşte cookies. Navigând In continuare, Hi exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mal mutte detalii aici (httpsy/mathaus.ro:443/politfca_dejx)nfidentlalltate#politica-cookie)

închide «POAIRCOSO

https-J/mathaus.ro/c^c»rami2i^-buiandn^I/132?gci1t1=CjOKCC3iw5-TXBRCHARJsANLb(NylKYZCJKu40YXmb9S1XRWguBriq_PQRljXg2e32hlSHw5zqJ\/JJz_KwaAqwMEALw_w<S 3/11



a n 4 j2 u itt

Q , (/p/caramida-eficlenta-prefă b-construct-240-x- 
115-x-88-mm/000000000010401330)

Cărămizi - Porotheim, Brikston, Saceram & Butandrug. .atH aus

</p/caram!da-soceram-eco-290-x-240-x-238- 
mm/000000000010403826)

4M Lei /Buc.
CĂRĂMIDĂ SOCERAil EM 2S0 X Z40X 238 MM (/P/CJUtAM)DA-S0CERAM-€C0- 
290-X-240-X-238-iail/00000000001040382SI

Produsul este in stoc

ADAUGAHCDSO

(/p/caramlda-soceram-eco-290-x-240-x-238-
mm/000000000010403826)

{/p/caramkia-eficierrta-nnacofil-240-x-1 15-x- 
88-mm/OOOOOOOOOOI 0401541)

132 Lei/ buc.
CĂRĂMIDĂ EFWENTA HACOFB. 240 X115 X 88 MM l/P/MRAMH)A-EF]CIST&- 
MAC8F1L-240-X-115-X-68-HU/O0000O000G10401541]

Produsul este in stoc

ADJUISA IU COS 0

Q . {/p/caramida-eficienta-macofll-240-x-115-x-88- 
mm/000000000010401541)

211 Lei /Buc.
. S T K  ^p/caramida-refractara-230-x-l 14-X-32- CASAfNDA REFRACTARA 230 X114 X 32 HM l/P/CARAMBA-REfflAinARft-Z30-

mm/000000000010403012) X-114-X-324IMA)00(W«Mrai0403012)

Produsul este In stoc
Mafliaus.ro foloseşte cookies. Navigând in continuare, iti exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mai multe detalii aici (trttps#mathaijsro:443/pollticg_de_ronfklentialitate#polttlca-cookle)

închide «DAU» H CHS 0

https'//m athaus.^caram i2^^landnigl/132?0clkM :iOKCQ^TXBHCHARlsANUKNytKYZCJKu4OYXm b9S1XRW guM q_PQRIp(92e32hlSHvw 5zqJVJJz KwaAowMEALw wcB AM*
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A  (/p/caram ida-refractara-230-X-114-X-32- 
mm/000000000010403012)

Cărămizi - Porotherm, BrSţston, Soceram & Butan dnjg^ _atHaus

•

 (/p/caramlda-cvd-210mm-275xZ75x290-
brikston/000000000010403314)

IS ^ L e i/B u c .
C&RAMDA CVD 210MM 275X275X290 BfflKSTBK I/P/CARAI410A-CW-210Nni- 
275X275X29O-BRM5TDII/0IKI00OD00010403314)

Produsul estB in stoc

ADAU6ARG0S0

Q. (/p/caramlda-cvd-210mm-275x275x290- 
brikston/000000000010403314)

(/p/caramida-pJina-profat)-ccrstruct-240-x- 
115-x-63-mm/000000000010401381)

134 Lei/ buc.
CARAMIDAPLDWPSCrHBCOÎtSTmiCT Z40X115X63 UU (/P/CARAMU1A- 
PlBfrfAffAB-COASTRUGT-ZAO-X-l 15-X̂ Hffl̂ DWMH»0010401381)

Produsul este In stoc

ADAU6AWCOSO

C l (/p/caramlda-plina-prefab-construct-240-x-115- 
x-63-mm/000000000010401381)

{/p/bulandrug-porotherm-125- 
m/000000000010402452)

2651 Lei/buc.
BUUUDRUG POROTHERM 1,25 M (̂ VBUlANDRUe-P 0WnflEfflM25- 
M/Q00000000010402452)

Produsul este in stoc
Mathaus.ro foloseşte cooktes. Navigând in continuare, iti exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mai multe detalii aici (Mtps-y/mathaus.ro:443/poiltica_de_confidentialitate#polltica-cookie)

închide ADAUSAiNCOSO

httpsJ/n^thaus.ro/c/caramizi-si-bulaminjgU132?gclW=CJ0KCQ)w5-TXBRCHARIsANLixNylKYZCJKu4OYXrrtb9S1XRWguMq_PQRip(g2632ilSHw5zrtJVJJz_KwaAqwMEALw woB 5/11



5/14/2018 Cărămizi - Poratherm, Brikston, Soceram & Buiandrug, . atHaus

Q , (/p/buiandrug-porotherm-125- 
m/000000000010402452)

(/p/buiandmg-porotherm-25- 
m/000000000010402354)

5303 Lei/buc.
ffiMNDMIO POBDTBERM 2,5 H [/P/BUABDBUG-P01WMHÎI-25- 
U/DQD000tHXH)104023â43

Produsul est» In stoc

ADĂUGAM COS O

Q  (/p/buiandrug-porotherm-25- 
m/000000000010402354)

(/p/buiandrug-porotherm-3- 
m/000000000010402456)

B S^L ei/B uc.
MHAKMJG PWtmffBH 3 H l/P/BBVUfDRUB-POItOTHERM-3- 
H/D000000000'l0402456)

Produsul este in stoc

ADAUGĂ IN COS O

Q , (/p/bulandrug-porotherm-3- 
m/000000000010402456)

3182 Lei/Buc.
(/p/bulandrug-porotherm-15- BUIANDRUG POROTHERH 1,5 M t/P/BlMNDRIffiHPOHITHEIIW-IS-
m/000000000010402352) M/D0t»I00tlKn04OZ35Zl

Mathaus.ro foloseşte cookles. Navigând in continuare, itl exprimi acordul pentru folosirea acestora. A^an lete aici (httpsy/mathaus.ro:443/politica_de_confidentKilitatef!poSt!ca-cookie)
închide jţlUUBAMCOSD

http3J/math8Us.ro/c/caramizi^l^ijtondrugl/132?gcIW=Cf0KCQ)w5-TXBRCHARIsANLbcNylKYZCJKu4OYXmb9S 1XRWguMq_PQRţpCg2e32hlSHw5rqJVJJz_KwaAcrivMEALw wcfi 8/11
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X

Q  (/p/buiandrug-porotherm-15- 
m/000000000010402352)

Cărămizi - Porotherm. Brikston, Soceram & B u ian d ru g ^  itH aus

{/p/buiandnig-porotherm-2- 
m/000000000010402453)

4242Leî /BUC.
BDIAKDRU6 PORDIHEMI2 M C/P/BUIAK0RUG-P0R0THEHM-2- 
M/00000000001Q40Z453]

Produsul este In aloc

ADAUGAM COS 0

Q. (/p/buiandrug-porotherm-2- 
m/000000000010402453) 3

(/p/caramlda-refractara-230-x-114-X-64- 
mm/000000000010403011)

3n  Lei/Buc.
CĂRĂMIDĂ REFRACTARA230X114X64 MM [/P/CABRMDA-flHHţAETARA-230- 
X-114‘X-64-MM/OOOQffl000010403011)

Produsul este in stoc

ADAUGANCOSO

Q. (/p/caramida-refractara-230-x-114-X-64- 
mm/000000000010403011)

Mathaus.ro foloseşte cookles. Mavigai

(/p/caramida-pth-115rtf-5G0x115x238- 
wienerberger/000000000010402274)

inuare, Eti exprimi acordul pentru folosirea acestora. Ana i
închide

4M Lei /Buc.
CĂRĂMIDĂ PTHÎIJjRF 900X115X238WlţKERBEREER [/P/CARAMBA-PTH- 
115HF-500X1 l5X238-MEKRBaGER/00000000001tM02274)

(https-y/mathaus.ro:443/polrtica_de_confidentialitate#porrtlca-cookle)
AIPORAINCOSO

httpsV/mathausjt)/c/caramizi-si-buiar»drugiri32?gcnd=q0KCCţjw5-TXBRCHARIsÂNLrxNy(KYZCJKu4OYXmb9S1XRWguMq. PQRiiXg2e32hlSHw5zoJVJJz KwaAawMFALw wnR 7H 4
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3n4/2Ul<$

Cine nu ştie cum erata o cărămidă? Poate ca varianta clasica, dreptunghiulara si compacta este cunoscuta tuturor, insa materialele de 
construcţie evoluează si astazi putem vorbi de o gama extnem de larga de cărămizi, in dimensiuni si forme diferite, cu diferite 
proprietăţi de rezistenta si izolaţie termica. De la cărămidă din argila arsa cu gol centrai pentru realizarea canalelor de ventilaţie sau a 
stâlpilor, la cărămidă plina ideala pentru inzidirea instalaţiilor de cazane sau a cuptoarelor pentru ceramica fina, In magazinul nostru 
online gasesti zeci de modele de cărămizi de la cei mai importanţi producători precum Porotherm, Brikston sau Soceram. In funcţie de 
dimensiunile necesare, cantitate sl destinaţia utilizării acestora, specialiştii noştri te pot îndruma sa alegi cele mai potrivite modele de 
cărămizi. Tot aici gasesti buiandrugi prefabricata' in diferite lungimi, pentru a avea soluţii pentru orice tip de deschizătura in zidărie. Un 
buiandrug prefabricat va scapa echipa de constructori de multa batale de cap si oferă o soluţie tehnica corecta pentru construcţiile cu 
zidărie. Alege produsele de care al nevoie si adauga-le in cos pentru a beneficia de ofertele noastre de transport, primind la adresa 
şantierului teu toate produsele comandate!

Companie
Despre noi 
(/desprejwi)
Contact
(/contact)
Cariere

Servicii
Transport
asigurat
(/transport-
asigurat)
Consiliere

Comenzi si 
livrare

Politica de Retur
(/termeni_conditfi#poirtica-
retur)
Despre livrare

>-)

{https://carfere.arabesqpeiteiţa (/despreJivrare)
Cataloage (/consiliere- Modaliteti de
(httpstfcataloage.arab@(|dBih$ plata
Blog Mixare vopsele {/modalitati jjlata)
(https-y/blog.mathaus.rţj/ţnfxare-

vopsele) 
Debitare/ 
cantuire PAL 
(/debitare-si-

Mafitaus.ro foloseşte cookies. Navigând in continuare, iti exprimi acordul pentru fteoslreftMiliiE&diâftia mai multe detalii aici (https://mathaus.ro:443/palitica_de_confidentiaiitate#politlca-cookie)
închide

h«ps^/rTiathau9 .ro/c/carami2i-sl-buiandrLigl/132?gcfld=q0KCC^w5-TXBRCHAR[sANLbtNy(KYZCJKu4OYXnib9S 1XRW guMq_PQRip(g2e32hlSHw5zqJVJJz KwaAqwMEALw wcB

https://carfere.arabesqpeitei%c5%a3a
https://mathaus.ro:443/palitica_de_confidentiaiitate%23politlca-cookie
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Fasonare sr 
debitare otel 
beton (/fasonars- 
si-debitare-otel- 
betori)

CararrlzJ - Porotherm, Brikston, Soceram & B ria n d rv ^ a tH a u s

ABQNEAZA-TE LA Nume EmaiI ABONARE
NEWSLETTER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  "- - - - - - - - - - - - -

□  Sunt de acont cu termenii si condiţiile (/termeni condiţii) MatHaus.

Termeni si condiţii (AermenLcondltil)

O  2018 Arabesque SRL - Toate drepturile rezervate.

Mathaus.ro foloseşte cookles. Navigând in continuare, tti exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mai multe detalii aici {https^/mathaus.ro:443/poliflca_de_confldentialitatetiporrtica-coolcifl}
închide

ht(pS-y/mathaus.it^c/caramlzi-si^ula™jrugt/132?gdW=Cy0KCCyw6 -TXBRCHARl3^ LK trylK Y ZC JK u4OYXm b9S 1XRW guMq_PQR5Xg2Q32hlSHw5zqJVJJzKwaAc(*vMEALw_wcB 11/11



5/15/2018 r Porathejm cărămidă plina

(https://wimerberger.ro/imagim/formatl 920x1280/20160303094320/porothemi-
caramida-plina.jpg)

M  f/K .. ^ c s :  2 < ? /s .

Acest website foloseşte cookies pentru o 
dumneavoastră. Vedeţi 
prelucrarea cu

X

Porotherm cărămidă plina
Cărăm idă plina Porotherm  este destinata execuţiei pereţilo r structura li sau nestructurali 
din zidărie, cu protecţie im potriva penetrării apei. Gama Porotherm  Complet: calitatea 
W ienerberger se reflecta in grija pentru fiecare etapa din construcţie. Imaginea este cu titlu 
de prezentare.

htips:Mwfeneitoerger.ro/pradusa/porathBrm-cararnlda-pllns?wb condltion=ProducnVDe:1366203689531 2*

https://wimerberger.ro/imagim/formatl


5/15/2018 Porotherm cărămidă plina

| | Retine produsul

Caracteristici tehnice x

Dimensiuni 240mm x  115mm x 63 mm

Masa (M- kg) cca 3,25 kg/ buc

Rezistenta la com presiune (valoare medie) m in15N /m m 2

Conductivitate term ica A lO dry [W/m K] 0,49 W /m K

Densitate aparenta (kg/m3) 1850 kg/ m3

Clasa de reacţie la foc A l

Livrare (bucăţi/ paiet infollat) 455 buc/ paiet

Necesar de caram izi/m 2 de zidărie 107 buc/ m2 zidărie

Necesar de caram izi/m 3 de zidărie 444 buc/ m3 zidărie

Consum de m ortar 220 (l/m3 zidărie)

Produse reţinute X

https:/Awenert>srger.ro/produse/poromemoramida-plina?wb_condftlc>n=Prtiduct'rype:1366203080531 3»
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Porotherm cărămidă plina

Cărămidă plina Porotherm este destinata execuţiei 
pereţilor structurali sau nestructurall din zidărie, cu 
protecţie împotriva penetrării apel.

\ Preţ cu TVA* 
1'55 Lei

Specificaţii tehnice
Dimensiuni (mm)
Masa (M- kg)
Conductivitate termica K  TOdry 
Densitate aparenta (kg/m3)
Rezistenţa la.compresiune (valoare medie) 
Clasa de reacţie la foc 
Livrare (bucăţi/ palet infoliat)
Necesar de caramizi/m3 de zidărie
Consum de mortar
Tip zidărie
Gama de produse
Grosime perete
Necesar cărămizi
Valoare U

2 4 0 x 1 1 5 x 6 3  
cca. 3.25 kg/buc 
0.49 W/mK 
cca. 1850kg/m3 
m ln.l5M m m 2- 
A1
4Ş5buc/palet 
444 buc/m3 zidărie 
220 l/m3 zidărie .
Cu  mortar de uz general 
Porotherm Complet 
24 cm
16? buc/m’  zidărie 
1,63 W/m=K

s

* Preţ informativ. Preţul final oferit de distribuitorul selectat poate fi diferit In funcţia de politica comerciala practicata.

Support clienţi 
L-V: 09 :00 -17 :00

Cu123Casa! e mai uşor 
sa construieşti căm inul 
pentru fam ilia ta.

www.wienerberger.ro Scaneaza Q R  code-ul!

http://www.wienerberger.ro


Damian Vîorel

From: DORIN MIREA <ceramussa@yahoo.com>
Sent: Tuesday, March 13,2018 12:46 PM
To: Damian Viorel
Subject: Re: cerere oferta * 5 8 ^ » ....EA .....

H m  M  lu a  4 1 $ , An

Buna ziua,
Din pacate, nu va putem oferi decât cărămidă presata plina cu dimensiunile 240x115x63 mm, la preţul de 1,1 lei/buc 
plus tva, la poarta fabricii.
Toate bune!

Dorin M irea

On 13 Mar 2018, at 11:38, Damian V iorel <viorel.damianff>algorithmconstructiis3.ro> wrote:

Buna ziua va rog sa găsiţi in ataşament cererea de oferta

Cu mulţumiri,
Viorel Damian 
Administrativ

<image001.Jpg>

Strada Jean Alexandru Steriadi 17
Bucureşti 1, Romania
Telefon: 0723 287 721
E-mail: viorel.damian(5>algorithmconstructiis3.ro
Web: www.aleorith mconstructiis3 ,ro

<SKM_C22718031312401.pdf>

l

mailto:ceramussa@yahoo.com


Damian Viorel

From: office@siceram.ro
Sent: Tuesday, March 13,2018 12:06 PM ÂjGOfifTHM COHSimcm S3' HAU

W inu J tH ......
O » L u n a

To: ‘Damian Viorel’ |
Subject:

Buna ziua

RE: cerere oferta j

Referitor la solicitarea d vs, se poate fabrica sortimentul solicitat de dvs doar m anual. Preţ fara TVA, transport si 
paiet 260/130/70-^ 95 le l/b u c.
Datontajpedfii^ tatijjirbdusului nu poate fi fabricat.dgcaţjn perioada de vara .
Termenul de livrare se poate stabili când avem comanda fe rm F7"‘“ m w ^
Se va percepe avans ,
Preţ valabil pana in data de 30.09.2018.
Cu stima

Director comercial 
N . Neag

From : Damian Viorel [mailto:vlorel.damian@algorithmconstructlls3.ro]
Sen tî Tuesday, March 13, 2018 10:24 AM
To: crisan.alexandru@gmail.com; offlcs@siceram.ro
Subject: cerere oferta

Buna ziua va rog sa găsiţi in ataşament cererea de oferta

Cu mulţumiri, 
Viorel Damian 
Administrativ

A L O O R I T H M  C O N S T R U C Ţ I I  S 3

Strada Jean Alexandru Steriadl 17
Bucureşti 1, Romania
Telefon: 0723 287 721
E-mail: viorel.dam ian@ algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructHs3.ro

El : Virus-free. www.avast.com

l

mailto:office@siceram.ro
mailto:vlorel.damian@algorithmconstructlls3.ro
mailto:crisan.alexandru@gmail.com
mailto:offlcs@siceram.ro
mailto:viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro
http://www.algorithmconstructHs3.ro
http://www.avast.com


SC AXEL&CO

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcţii 53 SRL va solicita , o oferta de preţ pentru următoarele produse:

1. Cărămidă dublu presata BRIKSTON 20000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr, 17, Sector 3, tel.
0723287721, email: viorel.damian@algorithmconstrucdis3.ro

Ofertat

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în  RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 17.04.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: oferta 

cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preţ - calitate - timp furnizare.

Semnarea contractului

Ofertanţii vor fi înştiinţaţi în scris cu privire la rezultatul procedurii.

-N /->*

Bucureşti, Romania RC M0/8651/2017
E-mall: offlcetaalttorithmconaructlls3.ro IBAN R032BTRLRONCRT0414912701
Web: www.BlcorlthmconstructlisH.ro Banca Transilvania

mailto:viorel.damian@algorithmconstrucdis3.ro
http://www.BlcorlthmconstructlisH.ro
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Către,

CAMERA DE COMERŢ ROMANIA ISRAEL

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcţii S3 SRL va solicita, o oferta de preţ pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260*270 x 125* 130 x 70 cca 20000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 
0723287721, email: viorel.dam ian@ algorlthm constructiig3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în  RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.06.2018, ora 17:00

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: oferta 

cea mai avantajoasa din punct de vedere al raportului preţ - calitate - timp furnizare. 

Semnarea contractului

Ofertanţii vor fi înştiinţaţi îu scris cu privire ia rezultatul procedurii.

Bucureşti, Remania RC140/8651/2017
E-mall: offlce@ateorlthmconstroetlls3.ro IBAN R032BTRLR0NCRT0414912701
Web: wwwjteorlthmconstructlls3.ro Ba nea Transilvania

mailto:viorel.damian@algorlthmconstructiig3.ro
mailto:offlce@ateorlthmconstroetlls3.ro


Către,

MACOFIL

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcţii S3 SRL va solicita , o oferta de preţ pentru unnatoarde produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 -  cca 30.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 
0723287721, email: vioreI.daiiiian@algoriflimcoB8tnictiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 27.03.2018, ora 12:00

-

,, ÎNTOCMIT,

COMPARTIMENT//APROVIZIONARE

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vltan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romanla
E-mall; offlce^aleorltehtnconstructlIsS.ro 
Web: wvifty.şlEorlthrri constructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017
IBAN R03 2BTRLRQNCRT0414912701 
Banca Transilvania

mailto:vioreI.daiiiian@algoriflimcoB8tnictiis3.ro


Către,

SC KLINKER

*  ■ -S  • - -
....

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcţii S3 SRL va solicita, o oferta de preţ pentru următoarele produse:

r ^

1. Cărăm idă p lina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 -  cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 
0723287721, email: viorel.damian@aleorithmconstnictiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, ia RON, fără TVA. 

Data limită pentru depunerea ofertei; 15.03.2018, ora 12:00

Date Fiscale;
CiF 37714360 
RCJ40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vltan 1S4-158, Sector 3 
Bucureşti, Romanţa
E-mall; offlcag algorltp.hmconstructlb3.ro 
Web: v

mailto:viorel.damian@aleorithmconstnictiis3.ro


SC Algorithm  Construcţii S3 SRL va solicita, o oferta de preţ pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 -  cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel, 
0723287721, email: viorel.damian@aleorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA. 

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00

Bucureşti, Romanla

E-mall: qfflcelgalgorltghniconstructll5j.ro 

Web: vwAv.alEorlthmconstructll53.ro

RC .140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRTD414912701
Banca Transilvania

mailto:viorel.damian@aleorithmconstructiis3.ro


CERERE OFERTA

ALOOltlTHM CONSTRUCŢII S3

Către,

SC BRIKSTON

SC Algorithm Construcţii $3 SRl va so lic ita , o oferta de preţ pentru următoarele produse:

1. Cărăm idă p lina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 -  cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 
0723287721, email: vforeLdamian@aigorithinconstnictiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00

ÎNTOCMIT.

COMPART ►NARE

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea vitan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Remania
E-mall; office(<0a lKorltEhmconstructils3 ,ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC140/8551/2017 
IBAN R032BTRLR0NCRTCM14912703 
Banca TransilvaniaWeb:

mailto:vforeLdamian@aigorithinconstnictiis3.ro
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Către,

SC CERAMUS SA

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcţii S3 SRL va solicita , o oferta de preţ pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 -  cca 20.000 buc

Adresa Ia care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 
0723287721, email: viorel.daniian@.altţorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00

ÎNTOCMIT, 

COMPARTIMENT A

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vitan 154-158,5ector 3 
Buairest'r, Romanla
E-mall: offlce g9alaoritehmafflstructlls3.ro 
Web: www.alaorlthmconstructlls3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC 140/8651/2017
IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca Transilvania

http://www.a
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Către,

SC CERAM SRL

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcţii S3 SRL va solicita , o oferta de preţ pentru următoarele produse;

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 -  cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str. Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 
0723287721, email: viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, iară TVA,

Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2018, ora 12:00

•NARE

Algorithm Construcţii S3
Strada Calea Vltan 154-158, Sector 3 
Bucureşti, Romanla

Date Fiscale:
CIF37714360 
RC J4Q/B6S1/2017
IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701 
Banca TransilvaniaWeb: www.alRorlthmconstructlls3.ro

mailto:viorel.damian@algorithmconstructiis3.ro
http://www.alRorlthmconstructlls3.r


ALOORITHM CONSTRUCŢII S3

Către,

SC KRONBERGER GRUP SA

CERERE OFERTA

SC Algorithm Construcţii 53 SRL va s o ltd ta , o oferta de preţ pentru următoarele produse:

1. Cărămidă plina dublu presata 260-270 x 125-130 x 70 -  cca 20.000 buc

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: str, Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, tel. 
0723287721, email: viorel.damian@aleorithmcoustructiis3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 23.03.2018, ora 12:00

COMPARTEV RO VIZI ONARE

Atgortthm Construcţii S3
Strada Calea Vltan 154-158, Sector 3
Bucureşti, Romanla

Date Fiscale:
CIF 37714360 
RC J40/8651/2017 
IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 
Banca TransilvaniaWeb: www JlfiOlitbmcon structlls3.ro

mailto:viorel.damian@aleorithmcoustructiis3.ro
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Nr. 491057/23.07.2019 

Către,

E-MAii guvernau taco rpo ra tiva® prim arie j.to 
Str. Intrarea Odobcşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

CABINET PRIM AR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•  Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL în vederea continuării 
colaborării cu societatea AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL în scopul furnizării de cărămidă, 
însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr. 1529/23.07.2019, (înregistrată cu nr. 
490516/23.07.2019) a societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Şef Serviciu Control Ihtem, 

CepăreanuMarta Ce

Compartiment Guvemanţă Corporativă

întocmit de, 

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile pretăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 Şj


