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Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ADENIUM PRINT SRL, cod unic de înregistrare: 26954782 
TRIBUNALUL IASI 
SECTIA a II a CIVILA  
VANZATOR: ADENIUM PRINT SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite 
DOSAR: 3355/99/2018 

Publicatie de vanzare nr. 1 
emisa astazi 13.11.2020 

Nr. 8669/13.11.2020 
Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL, cu sediul social în București, str. Virtutii, nr. 17, Bl. G3, sc. 1, ap. 45, 
sector 6 inregistrata la UNPIR sub nr. RSP 0345, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ADENIUM PRINT SRL 
– în faliment, în bankruptcy, en faillite desemnat prin Hotararea Intermediara nr. 1338 din data de 25.09.2018, 
pronunțată de Tribunalul Iasi Sectia a II-a Civila - Faliment în dosarul 3355/99/2018, cu sediul în Iasi, str. Petru Rares 
nr. 2, corp C1/0, parter, biroul 1, jud. Iasi, CUI 26954782, ORC J22/728/2010 și conform aprobarii Adunarii 
Creditorilor din data de 30.09.2020 organizeaza licitatie publica pentru valorificarea urmatorului bun, respectiv: 

Nr. Denumire Cantitate Observatii Valoare totala 

1 MARCA TIMPUL 1 

 numar marca: 136391 
 clase Nisa: 16, 35, 41 

 numar depozit: M 2014 07739 
 data expirare: 13.11.2024 

500 EURO+TVA 

Mentionam faptul ca licitatia va avea loc în data de 26.11.2020 ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
București Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 sc. B et. 8 ap. 45 sector 3. 
Totii cei care pretind vreun drept asupra bunurilor supuse vanzarii au obligatia sa anunte lichidatorul judiciar inainte cu 
minim 5 zile raportat la data stabilita pentru licitatie sub sanctiunea decaderii. 
Participarea la licitatie este conditionata de depunerea ofertei de pret și de depunerea documentelor de participare la 
licitatie asa cum sunt precizate în Regulamentul de vanzare pana în preziua licitatiei. 
Potențialii ofertanți trebuie să depună cu o zi inainte de ziua licitației la sediul ales al lichidatorului judiciar următoarele 
documente care constituie condiția acceptării pentru participarea la licitație:  
PENTRU PERSOANE JURIDICE ROMANE  
a) copie conform cu originalul de pe Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului; 
b) imputernicire legalizata semnata de reprezentatul legal al societatii pentru a putea participa la licitatie, perntru 
semnarea procesului verbal de licitatie, a actului de adjudecare și a procesului verbal de predare – primire; 
c) dovada achizitionarii Regulamentului de vanzare la licitatie care cuprinde și raportul de evaluare, respectiv a 
sumei respectiv a sumei de 500 ron + TVA; 
d) declaratie prin care se arata ca societatea nu se afla în insolventa, în reorganizare judiciara sau în faliment; 
e) cerere privind intentia de a achizitiona marca proprietatea debitoarei ADENIUM PRINT SRL; 
f) dovada achitarii garantiei de participare în cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie, în contul unic de 
lichidare (NOTA! Dovada achitarii se va face cu Ordin de plata cu viza bancii platitorului sau chitanta privind 
depunerea în contul unic de lichidare a sumei reprezentand achitarea garantiei; nu vor fi admise instrumentele de 
garantie care nu corespund celor mentionate mai sus sau care nu respecta procentul stabilit din valoarea activului.); 
g) declaratie pe propria raspundere a administratorului societatii atestata de avocat sau autentificata de notar, prin 
care se arata faptul ca va renunta la garantia de participare în cazul în care nu va achita contravaloarea marcii; 
PENTRU PERSOANE JURIDICE STRAINE 
a) documentele firmei privind actul de inmatriculare în tara de origine, copie tradusa în limba romana, traducere 
legalizata de birou notarial din Romania;  
b) imputernicire semnata de reprezentantul legal pentru persoana fizica/juridica ce reprezinta ofertantul la licitatie, 
pentru sustinerea valabilitatii ofertei strigate, pentru semnarea procesului verbal de licitatie, a actului de adjudecare și a 
procesului verbal de predare –primire; 
c) dovada achizitionarii Regulamentului de vanzare la licitatie care cuprinde și raportul de evaluare, respectiv a 
sumei respectiv a sumei de 500 ron + TVA; 
d) declaratie prin care se arata ca societatea nu se afla în insolventa, în reorganizare judiciara sau în faliment; 
e) cerere privind intentia de a achizitiona marca proprietatea debitoarei ADENIUM PRINT SRL; 
f) dovada achitarii garantiei de participare în cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie, în contul unic de 
lichidare (NOTA! Dovada achitarii se va face cu Ordin de plata cu viza bancii platitorului sau chitanta privind 
depunerea în contul unic de lichidare a sumei reprezentand achitarea garantiei; nu vor fi admise instrumentele de 
garantie care nu corespund celor mentionate mai sus sau care nu respecta procentul stabilit din valoarea activului.); 
h) declaratie pe propria raspundere a administratorului societatii atestata de avocat sau autentificata de notar, prin 
care se arata faptul ca va renunta la garantia de participare în cazul în care nu va achita contravaloarea marcii; 
PENTRU PERSOANE FIZICE ROMANE SI STRAINE 
a) copie de pe actul de identitate, originalul se va prezenta comisiei pentru confruntare; 
b) dovada achizitionarii Regulamentului de vanzare la licitatie care cuprinde și raportul de evaluare, respectiv a 
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sumei respectiv a sumei de 500 ron +TVA; 
c) cerere privind intentia de a achizitiona marca proprietatea debitoarei ADENIUM PRINT SRL; 
d) dovada achitarii garantiei de participare în cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie, în contul unic de 
lichidare (NOTA! Dovada achitarii se va face cu Ordin de plata cu viza bancii platitorului sau chitanta privind 
depunerea în contul unic de lichidare a sumei reprezentand achitarea garantiei; nu vor fi admise instrumentele de 
garantie care nu corespund celor mentionate mai sus sau care nu respecta procentul stabilit din valoarea activului.); 
e) declaratie pe propria raspundere a administratorului societatii atestata de avocat sau autentificata de notar, prin 
care se arata faptul ca va renunta la garantia de participare în cazul în care nu va achita contravaloarea marcii; 
f) declaratie prin care arata ca este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de lichidatorul judiciar 
INTERCOM MANAGEMENT SPRL în vederea intocmirii documentelor necesare licitatiei cu strigare publica cu pas 
crescator. 
Deschiderea plicurilor se va face la data de 26.11.2020 ora 14:00 în prezenta tuturor licitatorilor cand vor fi citite toate 
ofertele depuse și se va da posibilitatea participantilor inscrisi la supraofertare. Pasul de supraofertare nu va fi mai mic 
de 25 euro în plus fata de ultimul pret strigat și va fi declarat adjudecatar ofertantul ce a oferit suma cea mai mare. Cu 
acesta se va incheia dupa achitarea integrala a pretului actul de adjudecare. 
In sarcina adjudecatarului cade obligatia realizarii tuturor actelor administrative ce tin de transferul dreptului de 
proprietate.  
Adjudecatarul va fi tinut la plata pretului de adjudecare în termen de 30 zile de la data adjudecarii, în caz contrar i se va 
retine garantia de participare la licitatie. 
Datele concrete privind organizarea și desfasurarea licitatie, conditiile pentru declararea adjudecatarului, obligatiile 
licitatorilor, se pot obtine zilnic intre orele 1000 – 1600 la locul desfasurarii licitatiei, telefon: 031.107.48.11  
In masura în care în data de 26.11.2020 nu va fi valorificata marca TIMPUL proprietatea debitoarei ADENIUM PRINT 
SRL va fi organizata alta licitatie, în aceleasi conditii acelasi ora și în acelasi loc în data de 03.12.2020, 10.12.2020, 
14.01.2021 și respectiv în data de 21.01.2021. Toate documentele solicitate prin regulament cat și garantia de 
participare trebuie depuse pana în preziua licitatiei. 
Mentionam faptul ca prezenta publicatie de vanzare va fi comunicata și afisata la sediul debitoarei ADENIUM PRINT 
SRL, la Primaria Municipiului Iasi, Jud. Iasi și la grefa Sectiei a II - a Civila a Tribunalului Iasi. Totodata, publicatia de 
vanzare va fi comunicata și creditorilor prin Buletinul Procedurilor de Insolventa. 
Anuntul privitor la vanzare va fi publicat în ziarul Romania Libera și pe site-ul Uniunii Nationale a Practicienilor în 
Insolventa din Romania. 

Lichidator judiciar, Intercom Management SPRL 
Prin practician în insolventa coordonator 

Av. Tudose Laurentiu Constantin 
 

2. Societatea KAROM PLUS SRL, cod unic de înregistrare: 26692134 
Subscrisele Iorgu, Pisargeac & Asociații S.P.R.L. prin practician în insolvență asociat coordonator Iorgu Constantin, 
având număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. RFO II – 0972 și cod de identificare 
fiscală 39732150 și ACORD S.P.R.L., prin practician în insolvență asociat coordonator Nițescu Dan Nistor, având Cod 
de Identificare Fiscală 21079962, Număr de ordine în tabloul U.N.P.I.R. 193 și Număr de înregistrare în Registrul 
Formelor de Organizare: RFO II – 0246, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC KAROM PLUS SRL, CUI 
26692134, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului J22/429/2010, cu sediul în Mun. Iasi, Bd. Carol I, Nr.3, 
Jud. Iasi, depun  

Tabelul Definitiv Consolidat Actualizat al creanțelor 
societății debitoare SC Karom Plus SRL, CUI 26692134  

Nr. 12667/17 Noiembrie 2020 
ref. Dosar nr. nr. 6251/99/2017 (nr. vechi 344/2017) Complet S5fal 
Debitor: SC KAROM PLUS SRL - în insolvență, în insolvency, en procedure collective 
Nr. de inregistrare în registrul comerțului J22/429/2010 
Cod Unic de Inregistrare 26692134 
Obiect: Legea nr. 85/2014 
Nr. 
crt 

Denumirea și adresa 
creditorului 

Creanța 
acceptată 
definitiv 

Sume distribuite 
anterior 

Sume 
rămase în 

plată 

Ponderea în 
totalul 

creanțelor 

Caracteristicile creanței 

lei lri lei % 
0 1 2 3 4 5 6 
1 A.J.F.P. Iași, str. A. 

Panu, Nr.26, Jud. Iași 
250,00 0,00 250,00 0,015 Bugetara, Art.161, alin.1, pct.5 

2 Municipiul Ploiești – 
Serviciul Public Finanțe 
Locale, Ploiești, B-dul 
Independenței, Nr.16, 
Jud. Prahova 

682.943,00 476.235,85 206.707,15 12,153 Garantata, Art.159, alin.1, pct.3: 
PV sechestru asupra terenurilor 

și bunurilor imobile nr. 
41308/09.05.2013, 
41309/09.05.2013, 
41310/09.05.2013, 
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