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INFORMATII CU PRIVIRE LA METODA DE VANZARE SI PREZENTAREA 

REGULAMENTULUI DE VANZARE  

 

1 METODA DE VANZARE PROPUSA DE LICHIDATORUL JUDICIAR ESTE VANZAREA LA LICITATIE 

PUBLICA CU STRIGARE.  

2 REGULAMENT PENTRU DESFASURAREA LICITATIILOR DE VANZARE A MARCILOR CARE SE AFLA 

IN PATRIMONIUL DEBITOAREI EDITURA INTACT S.R.L: 

(A) Avand in vedere ca ulterior organizarii licitatiilor de oferte ce au avut loc in perioada 14.05.2014-

06.06.2014, respectiv 14.10.2015-21.11.2018 nu au fost valorificate marcile aflate in patrimoniul 

societatii, lichidatorul anunta organizarea de licitatii de oferte in data de 05.12.2018, 12.12.2018, 

19.12.2018, 09.01.2019, 16.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019, 06.02.2019, 13.02.2019 si 20.02.2019 

ora 14.00 la sediul sau situat in Bucuresti, Str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, etaj 2, Sector 1 care 

vor fi supuse aprobarii adunarii creditorilor. 

Adjudecatarii vor putea participa la adunarea creditorilor in cadrul careia se vor aproba ofertele ferme 

primite, fiind convocati in acest sens de catre lichidator la datele de contact oferite in cadrul ofertei 

(via e-mail/fax/posta). 

In cadrul licitatiilor se vor accepta doar ofertantii care prezinta o oferta ferma si care au achitat 10% 

cu titlu de garantie de participare.  

Plata marcilor adjudecate dupa desemnarea celei mai bune oferte se va face in termen de maxim 3 zile 

lucratoare, in caz contrar adjudecatarul pierzand garantia.  

Desfasurarea licitatiilor de oferte se va efectua la sediul lichidatorului. La licitatie pot participa 

persoanele fizice si juridice care fac dovada depunerii dovezii de achitare a garantiei de 10% din 

valoarea de pornire in licitatie (garantia se poate achita prin virament bancar in contul debitoarei 

EDITURA INTACT – in faliment,  nr. RO55ROIN910400116372RO01 deschis la IDEA Bank (fosta 

Romanian International Bank S.A.) - Sucursala Mosilor, astfel incat contul de lichidare sa fie creditat 

pana la momentul tinerii licitatie), impreuna cu urmatoarele documente:  

(i) pentru persoane fizice ofertante copia actului de identitate; 

(ii) pentru persoane juridice romane ofertante delegatia (imputernicirea) acordata persoanei care 

reprezinta in licitatie persoana juridica, copia certificatului de inmatriculare, copia actului 

constitutiv, precum si actul de identitate al persoanei fizice reprezentante (in copie). 

http://www.vf.ro/


Pagina 2 din 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
u
s
in

e
s
s
 C

a
ta

ly
s
ts

 

Nu vor fi admisi la licitatie debitori ai debitoarei sau ofertanti care desi au fost declarati adjudecatari 

in licitatiile anterioare organizate la debitoare nu au achitat bunurile adjudecate. 

Principiul vanzarii bunurilor este “vazut-placut-cumparat – asa cum este si unde este” neoferindu-se 

garantii asupra bunurilor vandute si functionalitatii acestora, cu exceptia asigurarii ca vanzatorul este 

reprezentantul legal de lichidatorul judiciar si are dreptul de a vinde bunurile. Cumparatorul bunurilor 

isi asuma prin cumparare la pretul de adjudecare intreaga responsabilitate asupra starii bunurilor. 

Dupa adjudecarea unui bun lichidatorul judiciar va proceda la verificarea incadrarii adjudecatarului in 

garantia depusa urmata de anuntarea cu voce tare a adjudecatarului.  

Dupa incheierea licitatiei se va trece la semnarea Procesului verbal. 

Transferul dreptului de proprietate asupra marcilor licitate are loc doar dupa plata integrala, cand se 

va intocmi si factura fiscala.  

Se precizeaza ca pentru toate marcile adjudecate diferenta de plata pana la valoarea de adjudecare se 

efectueaza in maxim 72 ore lucratoare de la momentul licitatiei pe baza de virament bancar in contul 

debitoarei. 

Transferul dreptului de proprietate asupra marcilor catre adjudecatari se face numai dupa prezentarea 

dovezii achitarii bunului in termenele prevazute de prezentul regulament. Cu ocazia predarii va fi 

intocmita documentatia necesara pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra marcilor. 

Ofertantilor necastigatori li se va returna garantia de participare depusa in termen de 5 zile lucratoare 

prin virament bancar. Revocarea ofertei de catre ofertantul declarat castigator, ori refuzul acestuia de 

a semna procesul verbal de adjudecare, daca e cazul, conduce la pierderea garantiei de participare. 

Garantia de participare nu se returneaza ofertantului declarat castigator daca acesta nu respecta din 

vina sa termenul limita de incheiere a procesului verbal de adjudecare anuntat in cazul aprobarii ofertei 

de cumparare. Garantia de participare nu se returneaza ofertantului declarat castigator daca acesta nu 

achita bunurile licitate in termenul prevazut de documentele de licitatie. 

(B) Licitatiile urmatoare vor fi anuntate pe site-ul http://www.vf.ro/insolvency sectiunea Portofoliu, 

pagina 1, Dosar Editura Intact, pe site-ul UNPIR, sectiunea licitatie publica si in ziare. 

Pentru alte informatii suplimentare, va puteti adresa lichidatorului judiciar pe adresa de corespondenta 

electronica – insolvency@vf.ro. 
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