
 

 
 

 

 

REGULAMENT DE VÂNZARE PRIVIND BUNURILE MOBILE ALE 

DEBITOAREI  
Edrasis Construct Grup S.R.L. - în faliment 

 

DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art.1  

Prezentul Regulament prevede modalitatea de organizare şi desfăşurare a 

licitaţiei publice prin care se vând bunurile identificate și descrise în cadrul 

prezentului Regulament, aflate în proprietatea Ref: Edrasis Construct Grup 

S.R.L - în faliment, in bankrupcy, en faillite cu sediul social: Bucureşti, str. 

Vaselor, nr. 2, bl 34, Sc. 1, et. 1, ap. 10, J40/23680/2007, CUI 22940369.  

 
Art.2  

Prezentul Regulament devine Caiet de sarcini cu publicarea în extras a a 

prezentului articol și al art. 16, art. 17, art. 21, art. 22, art. 23, și art. 27, 

conform etapei de licitare corespunzătoare și va fi transmis participanților 

ulterior achitării taxei de participare.  

 

Art.3  

Organizatorul acestei licitații este RomInsolv S.P.R.L. cu sediul în Bucureşti, 

Splaiul Unirii nr. 223, Etaj 4, Sectorul 3, înregistrată în Registrul Formelor de 

Organizare sub nr. RFO II 0122, CUI: RO20791325, în calitate de lichidator 

judiciar al debitoarei Edrasis Construct Grup S.R.L. - în faliment, numit 

în dosarul, 26358/3/2014. 

 

Art.4  

În acest Regulament, cu excepția cazului în care contextul o impune, 

a) cuvintele care denotă singularul includ pluralul și viceversa; 

b) toate titlurile sunt inserate doar în scopul facilitării parcurgerii 

Regulamentului și nu vor afecta interpretarea acestuia. 

 

BUNURILE CARE FAC OBIECTUL VÂNZĂRII 

  

Art.5  

Bunul care fac obiectul vânzării este reprezentant de o construcție și terenul 

aferent, destinată locuirii, cu următoarele caracteristici: 

 

 Braț de macara de 3m  
Bunul mobil constă într-un braț de macara/ 3M-mf, montat pe o 
macara care nu este în proprietatea societății în faliment Edrasis 
Construct Grup SRL.  



 

 
 

 

 Braț macara de 3 m (2 bucăți)  
Bunurile mobile constau în două brațe de macara la 3M-mf, care 
sunt amplasate pe o macara pe care se mai regăsește un “braț de 
prindere”, precum și alte brațe de macara.  

Macaraua, “brațul de prindere”, precum și celelalte brațe de 
macara nu sunt în proprietatea societății în faliment Edrasis 
Construct Grup SRL.  

Aparat de spălat cu presiune-mf;  

Aparat de spălat mașini-mf;  

Aparat de sudură-mf (2 bucăți);  

Ansamblu macara LRB255 BA250 (asamblat);  

Ansamblu macara LRB255 BA250 (dezasamblat);  

Augher CFA FI600/8M-mf;  

Augher CFA FI880/3.2M -m fix;  

Augher CFA FI880/3.3M -m fix;  

Augher-mf (4 bucăți);  

Bena- mf;  

Braț LRB 855-mf;  

Braț macara Hitachi KM 180;  

Cârlig-mf;  

Ciocan demolator GSH 11-R52-11;  

Compresor aer-mf (2 bucăți);  

Compresor aer (3 bucăți);  

Conducte din cauciuc-mf (11 bucăți)- sparte, rupte, avariate;  

Containere (două bucăți);  

Cupă de deșeuri-mf;  

Cupă de excavare PT BENA-mf (1 set)- 2 bucăți, 800 mm;  

Cupă de excavare PTR BENA- mf (2 bucăți)- amplasate pe 
bena;  

Cupă excavare-mf (3 seturi)- 3X2 bucăți (400 mm, 500 mm, 
750 mm);  

Cuțit AUGER-mf (14 bucăți);  
Cuțit AUGHER FI 600-mf;  

Extensie BENA-mf;  

Extensie braț BENA;  

Extensie braț LRB255-3M (4 bucăți);  

Foarfecă de banc-mf;  

Ghidaj braț BENA (4 bucăți)- amplasate pe bena;  

Ghidaj CFA FI620(A)-mf;  



 

 
 

Ghidaj CFA FI620(B)-mf;  

Ghidaj de bază BAUER –mf;  

Motor PT.LRB 155- montat pe o altă macara;  

Pălărie ciocan-mf (2 bucăți);  

Pâlnie-mf (2 bucăți);  

Parti.Mas.Pilonat-Delmag Hamer- doar Ciocan;  

Placă Bază-Macara Hitachi-mf- componentă a macaralei preluate 
de leasing;  

Pompă Clivio-mf- necesită reparații  

Pompă Gorman (4 bucăți);  

Pompă Pomona (14 bucăți);  

Rolă Macara-mf (2 bucăți);  

Rotopercutor GBH 7-46;  

Scărițe pt țeavă ciment FI200-mf (două bucăți);  

Țeavă VIBRO 500*24.5 (două bucăți);  

Țeavă VIBRO D508*25;  

Țeavă VIBRO-mf- diametru 450 mm, lungime 8,40 m;  

Transductor presiune-mf;  

Tub conectare TWISTER MAMA FI609- mf;  

Tub FI 1160-mf- 3,45 m;  

Macara KH180GLS HITACHI - nefuncțională.  
Pompă de beton Putzmeister, model BSA 702-  

Potrivit raportului de evaluare, echipamentul este dotat cu 
motor Diesel DEUTZ și are următoarele caracteristici:  
Putere: 34,5 kW; 2600 rot./min  
Debit de pompare: 18 mc/h, la o presiune maximă de 70 bari  

Masa: 1850 kg  
Înălțime de pompare: 70-80 m  
Distanța de pompare pe orizontală: 100-120 m  
Anul dării în folosință: 2008  

TBM-Tunnel Boring Machine- Potrivit raportului de evaluare, 
bunul este utilizat în vederea excavării mecanizate prin foraj 
orizontal. Propulsarea se face electrohidraulic.  
Anul dării în folosință: 2011  
Șine troleu 20 bucăți- sunt realizate din profile laminate din 
oțel în vederea asigurării deplasării unor cărucioare cu material 
excavat.  
Anul dării în folosință: 2008  
Banda TBM- construcție metalică tip bandă transportatoare cu 
role în vederea evacuării materialului forat.  
Anul dării în folosință: 2008  
Țeavă alimentară BG175- se folosește la alimentarea cu apă a 
instalației de forat TMB.  



 

 
 

 
Anul dării în folosință: 2009  
Aparat control tamburi LBR 855- alcătuit dintr-un bloc hidraulic 
și un dispozitiv rotativ.  
Anul dării în folosință: 2009  


Bunurile se află în Satul Uzunu, Comuna Călugăreni, Județul 
Giurgiu.  

 

CONDIȚIILE VÂNZĂRII 

 

Plata prețului  

 

Art.6  

6.1. Prețului de adjudecare i se adaugă TVA, cu excepția cazului în care 

legea ar prevede o excepție. 

6.2. Termenul pentru plata integrală a prețului de adjudecare  în Contul 

unic de insolvență al Debitoarei este de 15 (cincisprezece zile) de zile de la 

data adjudecării bunului. 

6.3.  Termenul poate fi extins, numai în cazuri excepționale cu acordul 

creditorilor Debitoarei, în urma formulării unei cereri scrise, temeinic 

motivată de către adjudecatar, înainte de expirarea termenului. 

6.4. Plata prețului de adjudecare se va face în Lei, iar acesta va reprezenta, 

echivalentul sumelor în Euro transformate în Lei la cursul BNR de la data 

adjudecării. 

 

Alte cheltuieli 

 

Art.7  

7.1. În situaţia în care transferul dreptului de proprietate implică plata unor 

taxe, onorarii sau alte asemenea cheltuieli (notariat, radiere-înscriere 

OCPI, etc.), acestea vor fi suportate de către  adjudecatar.  

7.2. Utilităţile, întreţinerea, impozitul, etc. aferente bunurilor ce sunt 

datorate până la momentul transferului de proprietate, sunt în sarcina 

vânzătorului. 

7.3. În cazul în care adjudecatarul întârzie, din culpa sa, încheierea 

Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, daă acesta este 

obligatoriu prin lege, acesta va achita vânzătorului impozitul ce se va 

calcula de la data achitării integrale a preţului.  

 

Obligații asumate de ofertanți 

 

Art.8  

Prin solicitarea înscrierii și ulterior, eventuala participare la licitație, ofertanții 

își asumă faptul că: 



 

 
 

 

8.1. Au citit cu atenţie, au înţeles, sunt de acord şi vor respecta prezentul 

Regulament în integralitatea lui. 

8.2. Au realizat în prealabil o analiză juridică, tehnică și de altă natură cu 

privire la bunurile ce urmează a fi vândute, și, în consecință, participă la 

licitaţie în cunoştinţă de cauză. 

8.3. Au înțeles faptul că fiecare licitare este necondiţionată și irevocabilă.  

8.4. Vor cumpăra bunurile la preţul pe care l-au oferit prin operațiunea de 

licitare. 

 

Principiul văzut-placut 

 

Art.9  

Bunurile care fac obiectul licitaţiei vor fi vândute în starea în care se găsesc la 

data adjudecării, cu toate beneficiile şi riscurile implicite, pe principiul văzut – 

plăcut. 

 

Garanţii 

 

Art.10  

Ofertanții înțeleg că nu pot atrage răspunderea Lichidatorului Judiciar sau pe 

cea a Debitoarei pentru caracterul incomplet sau imprecis al informațiilor 

furnizate cu privire la bunurile de vânzare, cu excepția cazului în care se 

dovedește intenția furnizării informațiilor în acest mod sau neglijența gravă. 

 

Art.11  

Lichidatorul Judiciar şi Debitoarea nu acordă nicio despăgubire, de nicio 

natură, pentru defecte vizibile şi vicii ascunse şi nicio garanţie în legatură cu 

caracterul complet, funcţionarea, capacitatea de utilizare sau posibilitatea de a 

fi revândut a bunului adjudecat. Adjudecatarul nu are dreptul la nicio 

reducere, despăgubire şi/sau orice altă ajustare în ceea ce priveşte eventualele 

defecte de orice natură sau nemulţumiri ale cumpărătorului şi/sau ale terţilor. 

 

Art.12  

Ofertanții înțeleg că nu pot atrage răspunderea Lichidatorului Judiciar sau pe 

cea a Debitoarei pentru dificultăți tehnice de orice natură pe care ofertanții le-

ar întâmpina.  

 

 

Sarcini 

 

Art.13  

În conformitate cu art. 91 din Legea nr. 85/2006, bunurile sunt dobândite 

libere de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice 



 

 
 

fel, ori măsuri asiguratorii. Demersurile şi cheltuielile de radiere a sarcinilor ce 

grevează bunul adjudecat vor fi realizate de către adjudecatar.  

 

Transferul dreptului de proprietate și intrarea în posesie 

 

Art.14  

14.1. Cumpărătorul se va prezenta la notar în termen de 10 zile de la data 

achitării Preţului de adjudecare, pentru încheierea Contractului de 

vânzare-cumpărare în formă autentică (doar dacă legea o impune).  

14.2. În termen de 15 zile de la data achitării Prețului de adjudecare, 

cumpărătorul va înregistra bunurile pe numele său, daca acestea fac 

obiectul unei înregistrări.  

14.3. Transferul de proprietate se realizează în condițiile Codului Civil, după 

achitarea integrală a prețului și încheierea contractului de vânzare-

cumpărare. 

14.4. În termen de 30 de zile de la data achitării Prețului de adjudecare, 

Lichidatorul  judiciar va rezilia contractele de furnizare ale utilităţilor sau, 

la cererea cumpărătorului, va face demersuri pentru cesionarea acestora 

către cumpărător. 

14.5. Imediat ce cumpărătorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată, și 

după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, acesta va intra în 

posesia bunurilor.  

 

ORGANIZAREA LICITAŢIEI 

 

Tipul Licitației 

  

Art.15  

Bunurile se vând prin licitație publică cu strigare, cu preț crescător, la sediul 

Lichidatorului judiciar. 

 

Structura licitaţiei 

 

Art.16   

16.1. La licitaţie vor participa exclusiv persoanele admise de către comisia de 

licitaţie. 

 

16.2. La licitaţie vor participa exclusiv persoanele admise de către comisia de 

licitaţie. 

 
16.3. Prețul de pornire este de 40.400 EURO. Prețului de adjudecare i se 

adaugă TVA. 

 



 

 
 

16.4. În situația în care bunul nu a fost vândut în cadrul unei runde, se vor 

organiza alte runde la datele stabilite prin tabelul de mai jos.  

 
16.5. Pentru a facilita adjudecarea, se vor organiza 3 runde de licitație, câte o 

rundă la două săptămâni, astfel: 

 
 

 
Pret de pornire la licitatie (EUR)  

runda 1 40.400 

runda 2 40.400 

runda 3 40.400 
 

16.6. Dacă după epuizarea celor 3 runde, bunurile scoase la licitație nu vor fi 

adjudecate, Lichidatorul Judiciar va constata închiderea licitaței fără un 

adjudecatar și va putea convoca o nouă adunare a creditorilor pentru a 

propune un nou regulament de vânzare. 

 

Art.17  

Orice ofertă primită pentru bunurile ce fac obiectul licitației – sub prețul de 

pornire a licitației - va fi supusă atenției creditorilor garantați. În măsura în 

care nu există ofertanți înscriși la licitație, iar creditorii vor fi de acord cu 

oferta, procedura de licitație se declară închisă fără câștigător. 

 

Publicitatea  

 

Art.18   

18.1. Anunţul privind desfăşurarea licitaţiei va fi dat publicităţii după 

aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor Debitoarelor și cu cel 

puţin 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data licitaţiei. 

 

18.2. Organizatorul licitației va asigura publicitatea vânzării prin orice 

mijloace care asigura transparența și care duc la o expunere cât mai largă 

a bunurilor pe piață. 

 
18.3. Anunţul va fi publicat pe site-ul pe site-ul UNPIR şi pe alte site-uri 

relevante pentru categoria bunului respectiv. De asemenea, Debitoarea va 

fi înştiinţată de către Președintele comisiei de licitație cu privire la data şi 

ora licitației. 

 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 

 

Comisia de Licitație 

 



 

 
 

Art.19  

19.1. Licitaţiile sunt organizate de către RomInsolv SPRL, la sediul său. 

Practicianul în insolvenţă numit de RomInsolv SPRL este preşedintele 

Comisiei de Licitaţie. Din comisie pot face parte, la cerere, și reprezentaţi 

ai creditorilor și ai debitorului. 

 

19.2. Membrii Comisiei de Licitație vor fi desemnați de Lichidatorul judiciar. 

 

19.3. Comisia de Licitaţie verifică respectarea condiţiilor impuse prin 

prezentul regulament referitoare la publicitatea licitaţiei, înscrierea 

ofertanților la licitaţie, solicitarea informaţiilor privind bunurile licitate, 

activitatea de examinare şi acceptare a ofertelor, precum şi cu privire la  

respectarea procedurii de desfăşurare a licitaţiei publice online. 

 

Art.20   

20.1. La licitație pot participa persoane fizice și juridice române și străine. 

 

20.2. Ofertanții se pot înscrie la licitație doar în perioada de prelicitare. 

Prelicitarea este perioada premergătoare fiecărei runde de licitație, 

dedicată promovării licitației și înscrierii ofertanților.  

 

20.3. Participanţilor le este interzis să stabilească înţelegeri în timpul 

procedurii de licitaţie sau înainte de începerea acesteia, în scopul eludării 

principiului liberei concurenţe și preţul de adjudecare al bunurilor. 

 

20.4. Persoanele fizice interesate de achiziționarea bunului participă la 

licitație fie direct, fie prin intermediul unui mandatar cu procură 

notarială. 

 
20.5. Persoanele juridice interesate de achiziționarea bunului participă la 

licitație direct, prin organele de conducere sau delegați ai acestora, sau 

prin mandatar cu procură notarială.  

 

20.6. Participanţii la licitație vor depune, la dispoziția comisiei de licitaţie, 

următoarele documente, cel mai târziu cu 2 zile înainte de data  

deschiderii a licitației: 

a) dovada achitării taxei de participare; 

b) dovada achitării garanției de participare; 

c) în cazul mandatarilor, împuternicirea în vederea participării la 

licitație; 

d) în cazul delegării, documentul prin care reprezentantul a fost 

delegat; 

e) pentru persoanele juridice, împuternicire prin care se stabilesc 

atribuții cu privire la achiziționarea unor astfel de bunuri; 

f) documentele specifice pentru identificarea ofertanților, astfel: 



 

 
 

● pentru persoanele juridice: certificat constatator recent 

eliberat de Registrul comerțului;  

● pentru persoanele fizice: copie a cărții de identitate; 

g) declarație prin care ofertantul consimte că a luat la cunosțință  în 

întregime de clauzele și condițiile cuprinse în Caietul de sarcini pe 

care le acceptă irevocabil și necondiționat și că a vizionat bunul 

oferit spre vânzare și înțelege să îl cumpere în starea în care se 

găsește, după principiul văzut-plăcut. Prin declarație se va indica și 

o adresă fizică de corespondență, un număr de telefon și o adresă de 

e-mail la care ofertantul poate fi contactat. Prin derogare de la 

prevederile anterioare, declarația prevăzută la acest punct este 

obligatorie și pentru creditorul garantat care participă la licitație. 

 

20.7. Ofertanții persoane fizice și juridice străine vor depune documentele 

legalizate în limba română. 

 

20.8. În cursul următoarei zile lucrătoare celei în care are loc depunerea 

documentelor de participare de către un anumit  ofertant, comisia verifică 

şi analizează documentele depuse şi acceptă înscrierea ofertantului dacă 

documentația depusă de acesta este completă și respectă exigențele legale 

și prevederile prezentului Regulament.  

 
20.9. Documentația va fi depusă la sediul Lichidatorului Judiciar sau 

transmisă prin curier. Îndeplinirea condițiilor de participare se va 

determina, în cazul transmiterii documentelor prin curier, prin raportare 

la momentul la care documentele ajung efectiv la Lichidatorul Judiciar, 

iar nu prin raportare la momentul trimiterii documentelor de către 

ofertant. 

 

20.10. Nerespectarea prevederilor Regulamentului şi a prevederilor 

Caietului de sarcini se sancţionează cu excluderea de la licitaţie a 

ofertanților care le-au încălcat. 

 
20.11. Excluderea ofertanților nu va da naștere unor obligații suplimentare în 

sarcina  practicianului în insolvenţă, RomInsolv SPRL, sau debitorului, în 

afara celor stabilite prin lege sau prezentul Regulament  obligaţii 

suplimentare faţă de participanţii respectivi. 

 
20.12. Procedura de înscriere este unică si acoperă participarea la toate 

cele 5 Runde de licitație. 

 
Taxa de participare 

 

Art.21  



 

 
 

21.1. Taxa de participare la licitație este de 1.000 (o mie) lei + TVA, iar plata 

se va face în Contul unic de insolvență al Edrasis Construct Grup S.R.L.. 

21.2. Taxa de participare este obligatorie pentru toți ofertanții și este 

nerambursabilă chiar și în cazul în care comisia ar respinge înscrierea 

ulterioare la licitație a ofertantului sau acesta ar renunța la înscrierea sau 

participarea la licitație.  

21.3. La prezentarea dovezii achitării taxei de participare, ofertantului i se va 

remite Caietul de sarcini. 

 

Garanţia de participare 

 

Art.22  

22.1. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire 

corespunzător primei runde de licitație, și se va plăti în Contul unic de 

insolvență. 

 

22.2. Pentru adjudecatar, reprezintă avans la plata preţului. 

 

22.3. Garanţia de participare la licitaţie se depune în lei și reprezintă 

echivalentul în Euro, unde este cazul, la cursul BNR din ziua plăţii. 

 

22.4. Garanţia de participare la licitaţie se restituie integral participanţilor 

care nu au câştigat licitaţia la sfârșitul fiecărei etape de licitație în termen 

de 10 (zece) zile lucrătoare de la închiderea etapei de licitație.   

 

22.5. Dacă ofertantul adjudecatar refuză sau este împiedicat de la semnarea 

Procesului verbal al licitaţiei și/sau de la încheierea Contractului de 

vânzare-cumpărare şi/sau de la plata preţului de adjudecare la termenul şi 

în condiţiile stabilite, suma plătită drept garanţie de participare la licitaţie 

va fi reţinută, cu titlul de daune, în averea debitorului. 

 
 

Ședința de licitație 

 

Art.23  

Dacă la licitație se va prezenta un singur ofertant care îndeplinește 

condițiile de admitere și va oferi prețul de pornire, acesta va fi considerat 

adjudecatarul bunurilor. 

 

 

 

Art.24  

În cazul în care există mai mulți ofertanți admiși pentru bun și este oferit 

prețul de pornire, fiecare nouă ofertă va crește cu un pas de 2% din prețul 

de pornire până când bunul va fi adjudecat de către ofertantul care a oferit 



 

 
 

prețul cel mai mare. Acesta va fi considerat adjudecatarul bunului pentru 

care s-a licitat dacă nu este înregistrată o nouă ofertă de o valoare mai 

mare.  

 

Art.25  

În situația în care nu se prezintă niciun ofertant sau ofertanții înscrişi nu 

oferă prețul de pornire, se reia  procedura dacă este prevăzută o nouă 

rundă.  

 

 

 

Lichidator judiciar, 

RomInsolv SPRL 

  

  

 


