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Tribunalul Bucuresti                                  
Dosar nr. 1417/3/2015 
 

                Nr inreg. 3027/10.05.2022 
 

PUBLICITATIE DE VANZARE 
 
Subscrisa, R&I GROUP SPRL denumita anterior  ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în Str. Clopotarii Vechi 

nr. 27, Sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a 

Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul 0571, cod unic de înregistrare RO29440085, 

desemnată în calitate de lichidator  judiciar al S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L in faliment, in bankruptcy, 

en faillite., cu sediul în București, Bvd. Ficusului, nr. 44A, Corp B, et. 4 Sector 1, număr de înregistrare în 

Registrul Comerţului J40/6989/2010; Cod unic de înregistrare 27201863, conform 6273 din data de 

02.11.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, in dosarul numarul 1417/3/2015, 

organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri mobile: 

• Pachet Stoc Carte, CD și DVD la prețul total de 47.003,74 lei,  exclusiv TVA. 

 

Licitația va avea loc în data de 19.05.2022, ora 11°°, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat. 

În caz de neadjudecare licitația se va relua în data de 26.05.2022, în același loc, la aceiași oră și la același 

preț.  

 

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar incepand cu data prezentului 

anunt.  

 

Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației vor 

trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 11:00 la sediul lichidatorului judiciar.  

 

Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL, la numărul de telefon 

0752.146.791 sau e-mail bogdan.irimia@ri-group.ro. 
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