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149, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al societăţii debitoare STOP STEAL GUARD SRL, cu sediul 
social în Comuna Cernica, sat Căldăraru, str. Oxigenului nr. 7, jud. Ilfov, număr de înregistrare în Registrul Comerțului 
J23/1354/2010, CUI 26879567. 
6.1.Prezentarea societății : 
STOP STEAL GUARD SRL este o firmă de pază şi protecție cu capital integral românesc privat, având ca obiect 
principal de activitate paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, însoțire de persoane, pază şi protecție personală, 
monitorizare şi intervenție rápidă în eventualitatea unui eveniment, fiind autorizată de către Ministerul Administrației şi 
Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române şi Direcția Poliției de Ordine Publică, conform prevederilor Legii 
nr. 333/2003 şi Ordonanței de Guvern nr.1010/2004, să presteze aceste servicii, iar agenții săi sunt avizați de către 
organele competente. 
Are un capital social de 2.000 lei, care aparține în totalitate asociatului unic, Rotaru George Augustin, care este şi 
administratorul statutar al societății. 
Din verificările întreprinse rezultă că debitoarea dispune de baza materială necesară desfăsurării în continuare a 
activității, având în dotare echipamente de supraveghere, maşini, câini de pază, aparatură de birou , obiecte de iventar, 
piese de schimb şi materiale consumabile ,a căror valoare este de aproximativ 6.430.000 lei; are de încasat creanțe de la 
clienți în sumă de 7.867.827 lei ,iar valoarea lunară a contractelor de pază şi protecție pe care aceasta le are în prezent se 
ridică la suma de 1.309.788 lei .Debitoarea are în momentul de față aproximativ 700 angajati, persoane calificate şi 
instruite pentru activitatea de pază şi protecție .Având în vedere aceste considerente, concluzionăm că debitoarea are 
potențial pentru a parcurge procedura de reorganizare şi pentru a ieşi din starea de insolvență . 
6.2. Propunerea administratorului judiciar  
Având în vedere că societatea debitoare nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. 2 din lege, 
administratorul judiciar propune continuarea perioadei de observație în procedura generală.  
3. Solicitări adresate judecatorului sindic.  
Pentru considerentele arătate mai sus, solicităm, în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014, aprobarea prezentului Raport 
privind continuarea perioadei de observație în procedura generală privind debitoarea Stop Steal Guard SRL. 

Desculțu Aurelia 
 
Județul Mureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193 

Notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă generală  
şi  

Convocare a adunării creditorilor 
 Nr. 822, data emiterii: 23.02.2017  

Termen de procedură: 20.04.2017 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 50/1371/2017, Tribunalul Specializat Mureş, Judecător Sindic: Dna. Berindean 
Adriana Loredana. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, cod poştal: 540069, Judeţul Mureş, România, Telefon: 
0265-262.010, Fax: 0265-311.827, E-mail: tr-mures-comercial@just.ro. Programul arhivei/registraturii instanţei 08:00-
12:00. 
3.Debitor: ROMCAB SA (în insolvenţă,in insolvency, en procedure collective) cu sediul în Târgu Mureş, str. 
Voinicenilor nr. 35, jud. Mureş, având CUI RO 7947193 şi nr. de înregistrare în Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Mureş J26/764/1995. 
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL Cod de identificare fiscală RO 28531126 sediul social Cluj-Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74-76 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339 tel./fax 0364-412631/2 E-
mail: office@rtz.ro Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Răzvan-Traian Zăvăleanu. 
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului ROMCAB SA, conform 
Încheierii Civile nr. 26/2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul cu numărul 50/1371/2017, în 
temeiul art. 42 din Legea 85/2014, comunică prezenta: 
notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă generală  

şi  
convocare a adunării creditorilor 
Având în vedere faptul că, la data de de 20.02.2017, prin Încheierea de şedinţă nr. 26/2017, Tribunalul Specializat 
Mureş a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de Societatea 
ROMCAB SA, în dosarul nr. 50/1371/2017, desemnând administrator judiciar pe RTZ & Partners SPRL. (anexa 1), 
prin prezenta vă comunicăm următoarele: 
A. Începând cu data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea ROMCAB SA se află sub incidenţa dispoziţiilor 
Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014. 
A.1. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 85/2014 de la data deschiderii procedurii se suspendă de 
drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de 
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deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile 
art. 178 din Legea nr. 85/20141. 
A.2. Vă informăm că în vederea recuperării creanţelor lor, creditorii au posibilitatea declarării acestora pentru a fi 
înscrişi în Tabelul Preliminar al Creanţelor, în condiţiile art. 102 din Legea nr. 85/2014. 
În condiţiile în care dvs./societatea/instituţia dumneavoastră are o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior 
datei de 20.02.2017, evidenţiem că sunteţi îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 
85/2014 (strict pentru creanţe născute anterior datei de 20.02.2017), care va trebui să respecte condiţiile art. 104 din 
Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă: 
� indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă, persoane contact, numere de 
telefon, email, fax); 
� suma solicitată (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care este compusă creanţa şi modalitatea de calcul a 
acesteia); 
� temeiul creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, etc.)  
� indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii (sancţiunea neindicării clare a garanţiilor sau neprobării 
acestora constă în înscrierea creanţei ca fiind chirografară). 
� posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original 
despre prezentarea acestora. 
Potrivit prevederilor art. 103 din Legea 85/2014, cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii. Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Creanţele 
nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe 
la distribuiri de sume în măsura îngăduită de lege. 
Vă atragem atenţia că în baza alin. (2) de la art. 104, TOATE documentele justificative ale creanţei/înscrisurile de care 
înţelegeţi să vă folosiţi trebuie depuse până la termenul limită de înregistrare a declaraţiei de creanţă. Nerespectarea 
acestei dispoziţii este sancţionată cu decăderea din dreptul de a mai depune aceste înscrisuri. 
Cererea de creanţă va fi întocmită în dublu exemplar (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei şi unul pentru a fi 
comunicat administratorului judiciar) şi poate fi înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş, sau 
transmisă prin serviciul poştal pe adresa instanţei: Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, cod poştal: 540069, Judeţul 
Mureş, România, Telefon: 0265-262.010, Fax: 0265-311.827, E-mail: tr-mures-comercial@just.ro.  
Exemplarul destinat administratorului judiciar poate fi comunicat şi în mod direct acestuia prin serviciul poştal la 
registratura subscrisei, RTZ & PARTNERS SPRL, din Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 74 – 76, et. 2, jud. Cluj, 
telefon 0364.412.631, fax 0364.412.632, email office@rtz.ro. 
La exemplarul care urmează a rămâne la dosarul cauzei i se va ataşa dovada în original (sub sancţiunea anulării cererii 
ca netimbrată), a achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local 
taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul, iar 
exemplarului destinat administratorului judiciar i se va ataşa dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, în 
copie. 
A.3. În conformitate cu dispoziţiile Tribunalului Specializat Mureş, termenul limită pentru depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor este data de 05.04.2017. Nerespectarea acestui termen este sancţionată cu decăderea, potrivit 
dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar al creanţelor este data de 24.04.2017. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014, contestaţiile la tabelul preliminar pot fi depuse în 
termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Sub sancţiunea anulării, 
contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum şi de toate înscrisurile de care partea 
înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor 
care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. 
Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe şi soluţionarea tuturor contestaţiilor la tabelul preliminar este data de 
18.05.2017. 
De asemenea, termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii este 
de 10 zile de la primirea prezentei notificări. 

                                                           
1 Articolul menţionat stabilind în mod expres şi situaţiile în care suspendarea prevăzută de textul legal nu se aplică, 
precum: căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea 
deschiderii procedurii, acţiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; acţiunile judiciare 
îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi sau acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau 
cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii, condiţiile în care pot fi 
valorificate creanţele curente certe, lichide şi exigibile sau modalităţile în care sumele de bani provenite din executarea 
silită sau existente în contul debitoarei pot fi gestionate în cursul procedurii de insolvenţă, precum şi modalitatea de 
finanţare a activităţii curente a debitorului. 
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Termenul de soluţionare a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii este 20.04.2017. 
B. Convocarea Adunării Creditorilor: 
De asemenea, prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă faptul că RTZ convoacă prima Adunare a Creditorilor la data de 
02.05.2017, ora 12:00 la sediul societăţii ROMCAB SA din Târgu Mureş, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureş, cu 
următoarea ordine de zi:  
(1) prezentarea stadiului procedurii; 
(2) stabilirea componenţei comitetului creditorilor;  
(3) confirmarea RTZ & PARTNERS SPRL în calitate de administrator judiciar;  
(4) stabilirea retribuţiei administratorului judiciar;  
(5) prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au atras starea de insolvenţă a societăţii debitoare. 
Raportat la prevederile alin. (4) de la art. 48 din Legea nr. 85/2014 se poate trimite şi un vot scris („dacă prin lege nu se 
interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată 
de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat 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, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar”) şi raportat la dispoziţiile alin. (5) la şedinţele adunării 
creditorilor, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga 
valoare a creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin”. 
În cazul existenţei unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne 
contactaţi la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon 0364.412.631, nr. fax 0364.412.632, adresă de email 
office@rtz.ro. 

Semnătura și ștampila 
 
Județul Prahova 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ARCTECHNIC COM SRL, cod unic de înregistrare: 21858164 
Societatea debitoare Arctechnic COM SRL,  
cod unic de înregistrare 21858164, J29/1407/2007 
Sediu: Ploieşti, str. Văleni, nr. 141, clădirea C22 (în incinta SC Romfarmachim SA Bucureşti) judeţul Prahova 
România - Tribunalul Prahova 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 15, et. 3 (Winmarkt) 
Dosar nr. 1793/105/2015/a1 
Termen: 17.05.2017 

Citaţie  
emisă la: ziua 23, luna 02, anul 2017 

Reclamant: 
1. Tempo Insolv SPRL, cu sediul în Ploieşti, Piaţa Victoriei, nr. 7, bl. A Est, sc.D, etaj 2, ap. 51, judeţul Prahova; 
Pârât: 
2. Zafeiri Nektaria, cu domiciliul în Grecia, Iliopoli, str. Likonos, nr. 32, cod 16344; 
sunt chemaţi în această instanţă, Sala de Contencios Administrativ şi Fiscal, complet 4 fond, în ziua de 17, luna 05, anul 
2017, ora 09:00, cu privire la judecarea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale formulate în temeiul art. 169 alin. 
1 lit. c) şi d) din Legea 85/2014. 
Pârâta cu menţiunea de a formula întâmpinare şi de a îşi alege domiciliul în România. 
Parafa preşedintelui instanţei,                            Grefier, 
 
Județul Sibiu 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea SB TRADIŢIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 26232128 

Convocare adunare creditori 
 Număr: 182, data emiterii: 24.02.2017 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 3671/85/ Anul 2016, Tribunal Sibiu, Secţia a II-a Civila, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal 
Judecător sindic: Raluca Anamaria Savu 
2. Creditori: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Sibiu – Calea Dumbravii nr. 17, Sibiu, Jud. Sibiu 
3.1. Debitor: S.C. SB Traditional SRL  
Cod de identificare fiscală 26232128, Domiciliul/sediul social loc. Jina, nr. 1027, Jud. Sibiu. Număr de ordine în 
registrul comerţului J32/933/2009 
3.2. Administrator special: Beschiu Constantin, cetetean roman, de sex masculin, nascut la data de 17.05.1975 în Com. 
Jina, Jud. Sibiu, domiciliat în Bucureşti, Aleea Dobrina nr. 12, bl. 49D1, sc. 1, ap. 2, sector 2, legitimat cu CI seria RX 
nr. 848973 eliberat de SPCEP sector 2 la data de 29.01.2016 
4. Lichidator judiciar: Consulta 99 SPRL  
Cod de identificare fiscală RO 21094067 Domiciliul / sediul social str. Popa Soare nr. 37, sector 2, Bucureşti 
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