
 
 

Nr. 767/13.11.2020 

 

CONVOCAREA  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI INFORM TEHNICA MEDICALA SRL 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 41945/3/2016, aflat pe rolul Tribunalul Bucureşti, Secția a 

VII-a Civilă. 

2. Arhiva/Registratura instanţei: București, Sectorul 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, 

cladirea B - Sema Parc. Telefon - 021.408.36.00, fax 021.313.28.02, email: trb-insolventa@just.ro. 

Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:30 - 14:00. 

3. Debitor: INFORM TEHNICA MEDICALA SRL persoană juridică română, în faliment, in 

bankruptcy, en faillite,, având sediul în București, Sectorul 1, Strada Volga nr. 36, înregistrată la Registrul 

Comerțului București sub numărul de ordine J40/14830/1994, Cod Unic de Înregistrare 6037009, Atribut 

Fiscal RO, Contul unic de insolvență RO22 BREL 0700 0411 7RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank. 

4. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, Sectorul 2, Strada 

Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II - 

0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031 226 14 00, fax 031 226 14 01, 

email office@fractal.eu. 

5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului INFORM 

TEHNICA MEDICALĂ SRL, conform Hotărârii civile din data de 12.10.2017 pronunțate de Tribunalul 

București – Secția a VII-a Civilă, 

6. Conform articolului 47 alineatul (1) al Legii 85/2014, 

PREAMBUL: 

Având în vedere 

➢ Adresa cu nr. 278/11.11.2020 comunicată de creditorul Medrom Medical Systems SRL, prin care solicită 

lichidatorului judiciar luând în calcul, perioadele scurte dintre pașii licitației propunerea  

„spre modificare a Regulamentului de vânzare în așa fel încât pașii de licitație de 75% și respectiv 50% 

din valoarea inițială să fie repetați o dată în vederea încercării de a maximiza suma obținută pentru 

aceste imobile fără a prelungi prea mult întreaga procedură.” 

➢ Faptul că ulterior, la data de 13.11.2020, creditorul Medrom Medical Systems SRL ne-a comunicat faptul 

că propunerea sa este de a se mai organiza 2 licitații la prețul 67.536 EUR, apoi 2 licitații la prețul 

45.024 EUR, iar apoi încă 2 la prețul de 36.019,2 EUR, 
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➢ faptul că potrivit Regulamentului votat în cadrul Adunării creditorilor din data de 5.10.2020, următoarea 

licitație s-ar fi organizat la prețul de 45.024,00 Euro,  

➢ faptul că este oportună reluarea licitațiilor la prețul de 67.536 EUR, astfel încât să dăm posibilitatea 

maximizării averii debitoarei, 

➢ faptul că principiul maximizării averii debitoarei guvernează procedura insolvenței, 

 

CONVOACĂ  

ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI INFORM TEHNICA MEDICALA SRL  

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, în București, Sectorul 2, Strada Dionisie 

Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, în data de 23.11.2020, la ora 10.00. 

ORDINEA DE ZI 

este următoarea: 

1. Prezentarea propunerii de modificare a Regulamentului de vânzare a imobilelor debitoarei INFORM 

TEHNICA MEDICALA SRL (respectiv o casă împărțită în trei apartamente, situată în Municipiul Ploiești, 

Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, Județul Prahova) votat în cadrul adunării creditorilor din data 

de 05.10.2020, după cum vom detalia mai jos. 

Facem precizarea că având în vedere  

- faptul că prima licitație prevăzută în Regulamentul votat în cadrul adunării creditorilor din data de 

05.10.2020, a fost deja organizată la prețul de pornire de 90.048,00 euro, dar nu s-a înscris 

niciun ofertant, 

- faptul că ce-a de-a doua licitație a fost organizată deja la prețul de 67.536 EUR ( reprezentând 

75% din prețul de pornire 90.048,00 euro), dar nu s-a înscris niciun ofertant, 

se propune modificarea Regulamentului de vânzare votat în cadrul adunării creditorilor din 

05.10.2020, după cum urmează: 

- Se vor organiza încă 2 (două) licitații la prețul de 67.536 EUR ( reprezentând 75% din prețul de 

pornire de 90.048,00 euro), 

- Se vor organiza două licitații la prețul de 45.024 EUR (reprezentând 50% din prețul de pornire de 

90.048,00 euro), 

- Se vor organiza două licitații la prețul de 36.019,2 EUR (reprezentând 40% din prețul de pornire 

de 90.048,00 euro), 

- Abrogarea prevederilor din regulament privind organizarea a două licitații la prețul de începere de 

30% din valoarea prețului de pornire. Prin urmare, aceste două licitații la prețul de 30% din prețul 

de pornire nu vor mai fi prevăzute în regulament și nu se vor mai organiza. 



 

După organizarea ședințelor de licitație publică menționate mai sus, în cazul în care imobilele nu au fost 

valorificate, se va convoca adunarea creditorilor pentru aprobarea unei noi strategii de vânzare.   

Facem precizarea că prețul de pornire reprezintă suma dintre valoarea de piață estimată stabilită pentru 

cota indiviză de 94,9974% prin Raportul de Evaluare a imobilelor înregistrat sub nr. 19 din 25 martie 

2020 întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL, respectiv 75.048,00 Euro și prețul de 

cumpărare a cotei de 5,0026% ( respectiv 15.000 euro) achitat de Inform Tehnica Medicala conform 

Contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 3002/10.09.2020. 

2. Aprobarea propunerii de modificare prezentată la punctul 1 de mai sus a Regulamentului de vânzare a 

imobilelor debitoarei votat în cadrul adunării creditorilor din data de 05.10.2020 și aprobarea 

Regulamentului de vânzare prin licitație publică cu strigare conform art. 154 din Legea 85/2014, a celor 

3 (trei) bunuri imobile proprietatea exclusivă a debitoarei Inform Tehnica Medicala SRL (alipite, care 

formează o singură proprietate, respectiv o casă împărțită în trei apartamente, situată în Municipiul 

Ploiești, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, Județul Prahova) cu modificările prezentate la punctul 

1 de mai sus. 

Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.  

Creditorii vor putea vota şi prin corespondență. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, 

sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, 

bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru 

exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 

Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa la: office@fractal.eu sau în mod direct la adresa din 

București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021. 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


