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Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193 

Raport de verificare a declaraţiilor de creanţă Formulate împotriva debitoarei Romcab SA 
- în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective – 

Nr. 2630 Data emiterii: 24.04.2017 
Termen de procedură: 18.05.2017 
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 comerțului 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 și 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. 105 
şi urm. din Legea 85/2014, comunică prezentul: 
Raport de verificare a declaraţiilor de creanţă formulate împotriva debitoarei Romcab SA 
- în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective – 
Stabilirea masei credale reprezintă unul dintre primele demersuri subsecvente deschiderii procedurii insolvenţei în 
scopul determinării tuturor obligaţiilor patrimoniale ale debitoarei şi al evaluării gradului de îndatorare a acesteia. 
În temeiul prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, administratorul judiciar a întreprins demersurile necesare în vederea notificării prin scrisoare recomandată, 
cu conformare de primire, a tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de reprezentanţii debitoarei conform art. 74, 
raportat la art. 67 alin. (1), lit. c) din acelaşi act normativ. 
Totodată, potrivit art. 99 alin. (3) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notificarea 
deschiderii procedurii generale a insolvenţei a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
3939/27.02.2017, precum şi prin ziarul de circulaţie naţională România Liberă, ediţia din 24.02.2017. 
În urma acestor demersuri, la dosarul cauzei au fost înregistrate un număr de 269 de declaraţii de creanţă (incluzând 
cererile de deschidere a procedurii), administratorul judiciar procedând la verificarea acestora în condiţiile art. 105 şi 
următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Ulterior expirării termenului limită de depunere a declaraţiilor de creanţă, stabilit de către judecătorul sindic pentru data 
de 05 Aprilie 2017, data poştei, administratorul judiciar a demarat procedura de verificare a acestora în scopul stabilirii 
masei credale a debitoarei Romcab SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective). 
În urma verificării temeiniciei pretenţiilor, au fost admise/respinse parţial următoarele creanţe: 
A. Creanţe salariale; 
În urma analizei efectuate asupra documentelor contabile ale societăţii debitoare, în forma în care ne-au fost puse la 
dispoziţie de către reprezentanţii acesteia, administratorul judiciar a constatat că există creanţe salariale neachitate, până 
la data deschiderii procedurii insolvenţei, în cuantum total de 3.835.526,42 lei ce pot fi prezentate sub formă tabelară 
după cum urmează: 
 Salarii restante Tichete de masă Rețineri  

Nr. 
crt. 

Marca Nume Total salarii 
restante 

Total tichete de 
masă restante 

Total rețineri Total creanțe 
salariale 
anterioare datei de 
20.02.2017 

1 15416 Gombos Geza-Csaba 90.513,00 lei - lei - lei 90.513,00 lei 

Administrator
Highlight
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 Salarii restante Tichete de masă Rețineri  

Nr. 
crt. 

Marca Nume Total salarii 
restante 

Total tichete de 
masă restante 

Total rețineri Total creanțe 
salariale 
anterioare datei de 
20.02.2017 

2 99910 Netoi Dana-Elena 87.645,00 lei - lei - lei 87.645,00 lei 

3 99909 Oanea Lucia-Maria 21.199,00 lei - lei - lei 21.199,00 lei 

4 99900 Prosszer Zoltan 89.035,00 lei - lei 4.829,00 lei 93.864,00 lei 

5 99906 Prosszer Zoltan 76.292,00 lei - lei 5.130,00 lei 81.422,00 lei 

6 99908 Vladescu Sebastian-Teodor-
Gheorghe 

104.131,42 lei - lei - lei 104.131,42 lei 

7 16630 Almasan Alexandra Monica 4.338,00 lei 689,00 lei - lei 5.027,00 lei 

8 16749 Chirtes Bianca-Eleonora 6.132,00 lei 679,00 lei - lei 6.811,00 lei 

9 16611 Hadmas Daniel-Viorel 7.064,00 lei 603,00 lei - lei 7.667,00 lei 

10 16910 Nistor Ioan 22.969,00 lei 211,00 lei - lei 23.180,00 lei 

11 16940 Jucan Victoria 6.838,00 lei 326,00 lei - lei 7.164,00 lei 

12 16136 Nagy Izabella 4.554,00 lei 756,00 lei - lei 5.310,00 lei 

13 16200 Albu Adela-Ioana 29.500,00 lei 845,00 lei - lei 30.345,00 lei 

14 9307 Anghelina Eugenia 5.238,00 lei 708,00 lei - lei 5.946,00 lei 

15 16413 Chetan (Demeny) Liana 19.383,00 lei 816,00 lei - lei 20.199,00 lei 

16 16175 Contiu Elena 17.582,00 lei 774,00 lei - lei 18.356,00 lei 

17 16315 Cosma Anca 21.168,00 lei - lei - lei 21.168,00 lei 

18 16656 Dumitru Claudia 6.330,00 lei 809,00 lei - lei 7.139,00 lei 

19 16447 Egri Cristian 11.705,00 lei 838,00 lei - lei 12.543,00 lei 

20 15940 Gurghean Ioana-Maria - lei - lei - lei - lei 

21 16159 Hadarig Simona-Cornelia 3.066,00 lei 689,00 lei 20,00 lei 3.775,00 lei 

22 16147 Harsan Victoria - lei - lei - lei - lei 

23 10561 Manoila Catalina 4.337,00 lei 698,00 lei 20,00 lei 5.055,00 lei 

24 16053 Minascurta Dan 10.998,00 lei 784,00 lei - lei 11.782,00 lei 

25 16094 Moldovan (Chiorean) Ana-
Mari 

- lei - lei - lei - lei 

26 10045 Negrea Nastasia 6.149,00 lei 737,00 lei 840,00 lei 7.726,00 lei 

27 16063 Oltean ( Barbat) Marilena 11.556,00 lei 726,00 lei - lei 12.282,00 lei 

28 16750 Ormenisan Nicoleta-
Minodora 

3.886,00 lei 885,00 lei - lei 4.771,00 lei 

29 16489 Schwarz Simina-Magdalena 631,00 lei 10,00 lei - lei 641,00 lei 

30 16670 Suteu Crina-Corina 3.726,00 lei 727,00 lei - lei 4.453,00 lei 

31 16873 Torok Julianna 4.075,00 lei 402,00 lei - lei 4.477,00 lei 

32 16349 Toth Orsolya 16.910,00 lei 829,00 lei - lei 17.739,00 lei 

33 16919 Todoran Alina-Maria 5.475,00 lei 631,00 lei - lei 6.106,00 lei 

34 16925 Feier Nicoleta-Mihaela 2.932,00 lei 555,00 lei - lei 3.487,00 lei 

35 16936 Vanga Raluca 4.442,00 lei 392,00 lei - lei 4.834,00 lei 

36 16942 Calugar Diana-Maria 2.276,00 lei 373,00 lei - lei 2.649,00 lei 

37 16941 Florea Maria-Elena 2.283,00 lei 373,00 lei - lei 2.656,00 lei 
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 Salarii restante Tichete de masă Rețineri  
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crt. 

Marca Nume Total salarii 
restante 

Total tichete de 
masă restante 
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38 16138 Tiorean Vasile-Cornel 161,00 lei - lei - lei 161,00 lei 

39 16070 Baciu Ioan-Florin 5.178,00 lei 918,00 lei - lei 6.096,00 lei 

40 10974 Bereczky Sandor 10.560,00 lei 747,00 lei - lei 11.307,00 lei 

41 16127 Bucur Daniel-Liviu 9.145,00 lei 451,00 lei - lei 9.596,00 lei 

42 16142 Bucur Gavril 4.078,00 lei - lei - lei 4.078,00 lei 

43 16037 Dali Laurentiu Silviu 8.021,00 lei 717,00 lei - lei 8.738,00 lei 

44 16033 Deleanu Doru 6.259,00 lei 680,00 lei - lei 6.939,00 lei 

45 16115 Gergely Ioan 8.784,00 lei 919,00 lei - lei 9.703,00 lei 

46 16036 Gurghean Alin 5.059,00 lei 660,00 lei - lei 5.719,00 lei 

47 15938 Negrea Mihnea-Catalin 5.626,00 lei - lei - lei 5.626,00 lei 

48 15993 Ulesan Vasile-Valentin 6.184,00 lei 947,00 lei 20,00 lei 7.151,00 lei 

49 16555 Praja Vlad-Calin 12.790,00 lei 837,00 lei - lei 13.627,00 lei 

50 16454 Bad (Girbu) Alexandra-
Andrea 

3.851,00 lei 508,00 lei - lei 4.359,00 lei 

51 16862 Bardasan Diana-Ioana 3.226,00 lei 660,00 lei - lei 3.886,00 lei 

52 16520 Fanea Garofita 4.129,00 lei 794,00 lei 2.092,00 lei 7.015,00 lei 

53 16728 Fanea Marian-Emanuil 6.856,00 lei 679,00 lei - lei 7.535,00 lei 

54 16800 Furnea Marcela 3.729,00 lei 690,00 lei - lei 4.419,00 lei 

55 12032 Hadmas Maria-Marcela 5.855,00 lei 747,00 lei 20,00 lei 6.622,00 lei 

56 16879 Kovacs Ioana-Ruxandra 2.196,00 lei 354,00 lei - lei 2.550,00 lei 

57 16008 Lacatusu Mara-Andra - lei - lei - lei - lei 

58 16799 Moldovan Simona-Mariana 3.872,00 lei 709,00 lei - lei 4.581,00 lei 

59 11307 Oltean Lenuta 4.573,00 lei 689,00 lei - lei 5.262,00 lei 

60 16878 Simionescu Nicoleta-
Loredana 

3.644,00 lei 660,00 lei - lei 4.304,00 lei 

61 16058 Turcu Daniel-Calin 13.293,00 lei 708,00 lei - lei 14.001,00 lei 

62 15395 Vunvulea Maria 6.257,00 lei 708,00 lei 20,00 lei 6.985,00 lei 

63 16166 Magheru Georgeta 37.239,00 lei 775,00 lei - lei 38.014,00 lei 

64 16494 Badiu Marius-Iulian 4.465,00 lei 565,00 lei - lei 5.030,00 lei 

65 16801 Comes Lucica-Cristina 5.542,00 lei 536,00 lei - lei 6.078,00 lei 

66 16911 Csepan Erzsebet 4.770,00 lei 683,00 lei - lei 5.453,00 lei 

67 8800 Kerekes Eszter-Piroska 8.416,00 lei 727,00 lei 20,00 lei 9.163,00 lei 

68 16451 Sim Carmen-Ramona 1.352,00 lei - lei - lei 1.352,00 lei 

69 16521 Anghel Atanasie 35.596,00 lei - lei - lei 35.596,00 lei 

70 16054 Buciuman (Baciu) Ioana-
Olivia 

6.753,00 lei 784,00 lei - lei 7.537,00 lei 

71 16791 Caluser Ioana-Ancuta 4.573,00 lei 718,00 lei - lei 5.291,00 lei 

72 16158 Craciun Adrian 16.163,00 lei 651,00 lei - lei 16.814,00 lei 

73 16398 Demeter Gyorgy-Balazs 7.038,00 lei 173,00 lei - lei 7.211,00 lei 
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74 16013 Eremia Victor 12.818,00 lei - lei - lei 12.818,00 lei 

75 16503 Furnea Vlad-Ionut 7.184,00 lei 670,00 lei - lei 7.854,00 lei 

76 16221 Haja (Sava) Sorina-Teodora 3.937,00 lei - lei - lei 3.937,00 lei 

77 16016 Iordache Alexandru-Stefan 9.060,00 lei - lei - lei 9.060,00 lei 

78 16010 Jarca Paul-Andrei 7.610,00 lei - lei - lei 7.610,00 lei 

79 16171 Lates (Tudosia) Iuliana 15.686,00 lei 718,00 lei - lei 16.404,00 lei 

80 16798 Lates Augusta-Manuela 5.014,00 lei 651,00 lei - lei 5.665,00 lei 

81 16618 Maier Lucian-Marian 6.083,00 lei 383,00 lei 2.055,00 lei 8.521,00 lei 

82 16015 Mocan Eugen 14.067,00 lei - lei - lei 14.067,00 lei 

83 16111 Oltean Sabina-Pompilia 8.008,00 lei 632,00 lei - lei 8.640,00 lei 

84 16162 Stan Bogdan 8.063,00 lei - lei - lei 8.063,00 lei 

85 16852 Suteu Andreea-Ioana 4.069,00 lei 632,00 lei - lei 4.701,00 lei 

86 16733 Szasz Ibolya-Andrea 6.509,00 lei 723,00 lei - lei 7.232,00 lei 

87 16898 Brustur Catalin-Valentin 9.590,00 lei 651,00 lei - lei 10.241,00 lei 

88 16390 Chetan Ionut-Paul 4.132,00 lei 249,00 lei - lei 4.381,00 lei 

89 16677 Covaciu Adrian-Calin 4.018,00 lei 440,00 lei - lei 4.458,00 lei 

90 10936 Cristea Niculae 8.703,00 lei 622,00 lei - lei 9.325,00 lei 

91 15469 Dosa Blasiu 5.740,00 lei - lei - lei 5.740,00 lei 

92 15434 Fuccaro Miklos 8.669,00 lei 737,00 lei - lei 9.406,00 lei 

93 16196 Laszlo Jozsef-Peter 10.148,00 lei 679,00 lei - lei 10.827,00 lei 

94 16224 Magheru Ion-Bogdan 4.011,00 lei - lei - lei 4.011,00 lei 

95 16678 Suciu Emil-Daniel 7.358,00 lei 536,00 lei - lei 7.894,00 lei 

96 16214 Szanto Alexandru Cristian 14.986,00 lei 661,00 lei - lei 15.647,00 lei 

97 9004 Ajtay Jeno 9.847,00 lei 468,00 lei - lei 10.315,00 lei 

98 3894 Contiu Gheorghe 7.148,00 lei 526,00 lei 20,00 lei 7.694,00 lei 

99 15990 Daszkel Edit 9.454,00 lei 670,00 lei - lei 10.124,00 lei 

100 16406 Haja Sergiu-Ioan 9.440,00 lei 574,00 lei - lei 10.014,00 lei 

101 15634 Imreh Erzsebet 6.661,00 lei 526,00 lei 20,00 lei 7.207,00 lei 

102 8425 Lazar Luceana-Georgeta 7.265,00 lei 507,00 lei 50,00 lei 7.822,00 lei 

103 16394 Maier Adriana 8.714,00 lei 679,00 lei - lei 9.393,00 lei 

104 16623 Moldovan Horea-Ioan 6.009,00 lei 651,00 lei - lei 6.660,00 lei 

105 12841 Mesaros Angela 8.291,00 lei 593,00 lei 20,00 lei 8.904,00 lei 

106 16163 Bordi Levente 15.397,00 lei 794,00 lei - lei 16.191,00 lei 

107 16536 Muntean Ana Daniela 1.590,00 lei 77,00 lei - lei 1.667,00 lei 

108 16305 Costin Marcela-Alexandra - lei - lei - lei - lei 

109 15506 Fodor Mirela-Maria - lei - lei - lei - lei 

110 16319 Marian Maria Ioana 4.563,00 lei 612,00 lei - lei 5.175,00 lei 
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111 12596 Mocanu Leontina 6.005,00 lei 746,00 lei 60,00 lei 6.811,00 lei 

112 15939 Moldovan Cristian 17.821,00 lei 622,00 lei - lei 18.443,00 lei 

113 16889 Naghi Alexandra 5.201,00 lei 201,00 lei - lei 5.402,00 lei 

114 16577 Oltean Madalina Viorica 5.859,00 lei 756,00 lei - lei 6.615,00 lei 

115 16703 Radu Ruxanda 11.209,00 lei 603,00 lei - lei 11.812,00 lei 

116 16550 Galea Andrada-Raluca 8.100,00 lei 895,00 lei - lei 8.995,00 lei 

117 16743 Martin Camelia Anca 7.839,00 lei 670,00 lei - lei 8.509,00 lei 

118 16172 Clitan Ana-Maria 5.186,00 lei 746,00 lei - lei 5.932,00 lei 

119 16281 Manoila Diana-Madalina 4.951,00 lei 765,00 lei - lei 5.716,00 lei 

120 15982 Poptomas Dimitrie-Gheorghe 5.267,00 lei - lei - lei 5.267,00 lei 

121 16769 Moldovan Crina-Simona 13.675,00 lei 670,00 lei - lei 14.345,00 lei 

122 16751 Pop Ioana 4.053,00 lei 258,00 lei - lei 4.311,00 lei 

123 15724 Tarca Ioana Roxana 7.918,00 lei - lei - lei 7.918,00 lei 

124 16193 Croitor Antonia 13.358,00 lei 737,00 lei - lei 14.095,00 lei 

125 16220 Grama Cristina 7.190,00 lei 660,00 lei - lei 7.850,00 lei 

126 16629 Mihaila Ioan-Alexandru 6.995,00 lei 670,00 lei - lei 7.665,00 lei 

127 16148 Rauca (Neag) Ioana-Roxana 25.759,00 lei 784,00 lei - lei 26.543,00 lei 

128 16215 Todea (Milasan) Ioana-
Florina 

11.072,00 lei 737,00 lei - lei 11.809,00 lei 

129 16908 Rosca Petruta-Ana 4.494,00 lei 642,00 lei - lei 5.136,00 lei 

130 9205 Balea Ioan 5.535,00 lei 431,00 lei 110,00 lei 6.076,00 lei 

131 8705 Catana Virginia 4.820,00 lei 498,00 lei 20,00 lei 5.338,00 lei 

132 16899 Cioloboc Ioan 2.597,00 lei 468,00 lei - lei 3.065,00 lei 

133 16456 Gheorghiu Iren 3.632,00 lei 278,00 lei - lei 3.910,00 lei 

134 16779 Iusan Raul-Eugen 3.159,00 lei 363,00 lei - lei 3.522,00 lei 

135 16259 Kovacs Zoltan E. 4.433,00 lei 375,00 lei - lei 4.808,00 lei 

136 13802 Luca Mariana-Ioana 5.023,00 lei 546,00 lei 50,00 lei 5.619,00 lei 

137 12357 Moldovan Mariana 3.408,00 lei 632,00 lei 40,00 lei 4.080,00 lei 

138 16883 Oltean Daniel 2.536,00 lei 430,00 lei - lei 2.966,00 lei 

139 16838 Otvos Tibor 828,00 lei - lei - lei 828,00 lei 

140 16400 Pavel Gheorghe 4.301,00 lei 460,00 lei - lei 4.761,00 lei 

141 16504 Petica Maria 12.463,00 lei 718,00 lei - lei 13.181,00 lei 

142 16906 Suciu Rodica 2.683,00 lei 355,00 lei - lei 3.038,00 lei 

143 16452 Vanga Lucia 3.820,00 lei 518,00 lei - lei 4.338,00 lei 

144 16583 Virag Ferenc 3.001,00 lei 249,00 lei - lei 3.250,00 lei 

145 14203 Zajzon Reka-Eniko 5.178,00 lei 269,00 lei - lei 5.447,00 lei 

146 8349 Borz Paulina 5.446,00 lei 790,00 lei - lei 6.236,00 lei 

147 14016 Kovacs Ildiko 5.829,00 lei 809,00 lei 20,00 lei 6.658,00 lei 
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148 14106 Regian-Nagy Eniko 6.144,00 lei 829,00 lei - lei 6.973,00 lei 

149 12821 Szekely Eniko 5.943,00 lei 809,00 lei - lei 6.752,00 lei 

150 7317 Cozma Doina 7.898,00 lei 804,00 lei 10,00 lei 8.712,00 lei 

151 10820 Mera Mircea-Aurel 6.940,00 lei 603,00 lei 210,00 lei 7.753,00 lei 

152 16901 Hogyes Nimrod-Istvan 2.074,00 lei 623,00 lei - lei 2.697,00 lei 

153 16424 Man Mihai-Catalin 2.138,00 lei 909,00 lei 2.366,00 lei 5.413,00 lei 

154 16375 Menyhart Elod 3.338,00 lei 794,00 lei 282,00 lei 4.414,00 lei 

155 10033 Moldovan Angel-Marinel 3.068,00 lei 431,00 lei 150,00 lei 3.649,00 lei 

156 4573 Nagy Iosif 3.610,00 lei 680,00 lei 282,00 lei 4.572,00 lei 

157 16882 Neag Cosmin-Ioan 2.626,00 lei 613,00 lei - lei 3.239,00 lei 

158 10016 Oltean Pompei 3.993,00 lei 871,00 lei 395,00 lei 5.259,00 lei 

159 16866 Popa Calin-Beneamin 1.718,00 lei 440,00 lei - lei 2.158,00 lei 

160 15979 Simon Stefan-Ioan 1.604,00 lei 268,00 lei 100,00 lei 1.972,00 lei 

161 16410 Varga Daniel-Zsolt 4.997,00 lei - lei 282,00 lei 5.279,00 lei 

162 4814 Ambrus Adalbert 6.700,00 lei 925,00 lei - lei 7.625,00 lei 

163 16571 Ambrus Gaspar-Csaba 3.381,00 lei 604,00 lei - lei 3.985,00 lei 

164 7936 Dicui Mariuta 5.314,00 lei 857,00 lei - lei 6.171,00 lei 

165 9919 Harko Karoly 5.814,00 lei 897,00 lei 20,00 lei 6.731,00 lei 

166 16486 Kiss Gheorghe 6.082,00 lei 848,00 lei 1.381,00 lei 8.311,00 lei 

167 16610 Sabau Diana 1.073,00 lei 201,00 lei - lei 1.274,00 lei 

168 16732 Socol. Alexandrina 5.858,00 lei 625,00 lei - lei 6.483,00 lei 

169 7754 Suciachi Ioan 9.300,00 lei 1.012,00 lei - lei 10.312,00 lei 

170 2639 Uifalean Alexandru 425,00 lei 86,00 lei - lei 511,00 lei 

171 16448 Bathory Istvan-Levente 6.839,00 lei 942,00 lei 200,00 lei 7.981,00 lei 

172 16267 Beres Laszlo 9.554,00 lei 663,00 lei - lei 10.217,00 lei 

173 15941 Boer Ioan 16.428,00 lei 421,00 lei - lei 16.849,00 lei 

174 16285 Cioloca Liviu 5.295,00 lei 873,00 lei - lei 6.168,00 lei 

175 16280 Cont Vasile-Nicu 5.969,00 lei 896,00 lei - lei 6.865,00 lei 

176 6415 Cozma Dumitru 6.025,00 lei 924,00 lei - lei 6.949,00 lei 

177 16222 Csutak Marton 1.861,00 lei 344,00 lei - lei 2.205,00 lei 

178 16304 Damian Timotei 5.474,00 lei 876,00 lei - lei 6.350,00 lei 

179 7592 Fechete Ioan 8.056,00 lei 923,00 lei - lei 8.979,00 lei 

180 16909 Gal Alexandru 5.852,00 lei 868,00 lei - lei 6.720,00 lei 

181 8185 Gherasim Nicolae 5.760,00 lei 935,00 lei - lei 6.695,00 lei 

182 8823 Hadmas Alexandru Teodor 11.234,00 lei 1.080,00 lei - lei 12.314,00 lei 

183 5468 Ignat Ioan 5.978,00 lei 924,00 lei 20,00 lei 6.922,00 lei 

184 9585 Mare Ioan 8.692,00 lei 971,00 lei - lei 9.663,00 lei 
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185 15653 Milasan Sorin-Ioan 4.081,00 lei 813,00 lei 260,00 lei 5.154,00 lei 

186 16927 Nacovici Norbert-Sandor 2.620,00 lei 586,00 lei 524,00 lei 3.730,00 lei 

187 16284 Nagy Csaba 12.446,00 lei 294,00 lei - lei 12.740,00 lei 

188 16348 Papp-Kis Attila-Karoly - lei - lei - lei - lei 

189 16230 Ruja Ioan-Sorin 5.789,00 lei 912,00 lei - lei 6.701,00 lei 

190 10674 Samarghitan Ioan-Teofil 11.151,00 lei 1.002,00 lei - lei 12.153,00 lei 

191 6445 Sebezan Zoltan 5.392,00 lei 703,00 lei - lei 6.095,00 lei 

192 16423 Sipos Arthur-Levente 6.586,00 lei 935,00 lei 320,00 lei 7.841,00 lei 

193 16279 Sita Ioan 5.997,00 lei 847,00 lei - lei 6.844,00 lei 

194 16401 Somodi Ioan 7.124,00 lei 932,00 lei - lei 8.056,00 lei 

195 16916 Stef Aurelian-Vasile 5.264,00 lei 865,00 lei - lei 6.129,00 lei 

196 4869 Stefan Danila 5.740,00 lei 905,00 lei 206,00 lei 6.851,00 lei 

197 16295 Szabo Erno 9.286,00 lei 753,00 lei - lei 10.039,00 lei 

198 16243 Szekely Csaba 7.591,00 lei 963,00 lei - lei 8.554,00 lei 

199 6894 Buculeu Ioan 3.569,00 lei 785,00 lei 252,00 lei 4.606,00 lei 

200 16605 Pacurari Marius-Dorin 2.866,00 lei 220,00 lei 282,00 lei 3.368,00 lei 

201 16890 Parascan Marius-Victor 67,00 lei 96,00 lei - lei 163,00 lei 

202 16376 Sabau Florin 3.090,00 lei 651,00 lei 250,00 lei 3.991,00 lei 

203 16149 Sabau Sebastian 4.368,00 lei 728,00 lei 292,00 lei 5.388,00 lei 

204 16861 Bucin Viorel 1.979,00 lei 115,00 lei - lei 2.094,00 lei 

205 15448 Bucur Alexandru 6.696,00 lei 784,00 lei - lei 7.480,00 lei 

206 16189 Bucur Raluca-Maria 3.975,00 lei 914,00 lei - lei 4.889,00 lei 

207 2518 Butiurca Valeria 6.696,00 lei 784,00 lei - lei 7.480,00 lei 

208 15902 Covaciu Elena 6.411,00 lei 478,00 lei - lei 6.889,00 lei 

209 16140 David Annamaria 2.829,00 lei 758,00 lei - lei 3.587,00 lei 

210 16573 Dejan Melinda-Katica 2.541,00 lei 650,00 lei 430,00 lei 3.621,00 lei 

211 15932 Fazakas Ana-Maria 6.773,00 lei 506,00 lei - lei 7.279,00 lei 

212 16666 Florea Silvia 4.872,00 lei 784,00 lei - lei 5.656,00 lei 

213 16205 Girbu Liliana 4.872,00 lei 784,00 lei - lei 5.656,00 lei 

214 16110 Hodos Barna 2.355,00 lei 680,00 lei 20,00 lei 3.055,00 lei 

215 16912 Horvath Elisabeta-Rebeca 2.022,00 lei 652,00 lei 519,00 lei 3.193,00 lei 

216 16282 Hota Olivia 4.077,00 lei 784,00 lei - lei 4.861,00 lei 

217 16863 Janosi Judit-Rozalia 2.888,00 lei 705,00 lei - lei 3.593,00 lei 

218 16046 Kali Ella 3.056,00 lei 798,00 lei - lei 3.854,00 lei 

219 10718 Kelemen Ferenc 2.751,00 lei 384,00 lei - lei 3.135,00 lei 

220 16484 Kiss Csaba 3.824,00 lei 680,00 lei - lei 4.504,00 lei 

221 16318 Moldovan Rozalia-Adel 5.915,00 lei 914,00 lei - lei 6.829,00 lei 
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222 16939 Stanciu Luminita 6.197,00 lei 430,00 lei - lei 6.627,00 lei 

223 16090 Tirnavean Ana 2.900,00 lei - lei - lei 2.900,00 lei 

224 15481 Ulesan Maria 2.135,00 lei 440,00 lei - lei 2.575,00 lei 

225 15443 Ulesan Vasile 4.808,00 lei 593,00 lei - lei 5.401,00 lei 

226 16194 Bucur (Costea) Claudia 22.421,00 lei 316,00 lei - lei 22.737,00 lei 

227 16717 Butiulca Minodora 3.421,00 lei 622,00 lei - lei 4.043,00 lei 

228 15731 Ogrean Viorel Adrian 3.671,00 lei 602,00 lei - lei 4.273,00 lei 

229 16078 Biro Zoltan 10.544,00 lei 642,00 lei - lei 11.186,00 lei 

230 12815 Gheorma Dorina 10.920,00 lei 508,00 lei - lei 11.428,00 lei 

231 16085 Mihalte Raul-Alin 7.037,00 lei 528,00 lei 1.132,00 lei 8.697,00 lei 

232 15928 Orban Attila 9.623,00 lei 632,00 lei - lei 10.255,00 lei 

233 16443 Strete Stelian 8.134,00 lei 421,00 lei - lei 8.555,00 lei 

234 16935 Tisa Paul-Cristian 3.316,00 lei 422,00 lei - lei 3.738,00 lei 

235 16777 Tusinean Victor-Grigore 795,00 lei - lei - lei 795,00 lei 

236 13533 Vincze Marcela 6.809,00 lei 546,00 lei - lei 7.355,00 lei 

237 16700 Adorjan Akos 2.994,00 lei 383,00 lei - lei 3.377,00 lei 

238 16593 Avram Ioan - lei - lei - lei - lei 

239 9983 Barabasi Albert Tibor 2.625,00 lei 461,00 lei - lei 3.086,00 lei 

240 16603 Beres Maria-Violeta 2.923,00 lei 518,00 lei - lei 3.441,00 lei 

241 8339 Beres Stefan 3.047,00 lei 411,00 lei 446,00 lei 3.904,00 lei 

242 16568 Beres Szilard-Arnold 3.641,00 lei 459,00 lei - lei 4.100,00 lei 

243 8274 Cornea Maria 918,00 lei 86,00 lei - lei 1.004,00 lei 

244 16334 Csiki Maria-Melinda 2.377,00 lei 489,00 lei - lei 2.866,00 lei 

245 16575 Dumbrava Marius-Aurel 3.734,00 lei 431,00 lei - lei 4.165,00 lei 

246 16330 Fekete Zsolt 3.590,00 lei 325,00 lei - lei 3.915,00 lei 

247 9995 Fiscuteanu Ioan 4.543,00 lei 383,00 lei 463,00 lei 5.389,00 lei 

248 16250 Gabor Tibor 1.719,00 lei 450,00 lei 200,00 lei 2.369,00 lei 

249 16291 Horvath Laszlo 2.297,00 lei 459,00 lei - lei 2.756,00 lei 

250 10535 Keresztely Zoltan-Csaba 2.972,00 lei 596,00 lei - lei 3.568,00 lei 

251 15682 Kiraly Tibor 1.995,00 lei 115,00 lei - lei 2.110,00 lei 

252 16102 Kiss Zoltan-Szilard 3.225,00 lei 412,00 lei - lei 3.637,00 lei 

253 16325 Kovacs Zoltan 2.435,00 lei 393,00 lei - lei 2.828,00 lei 

254 9607 Nemethy Csaba-Zalan 65,00 lei 29,00 lei - lei 94,00 lei 

255 16466 Ogrean Ioan-Florin 2.947,00 lei 450,00 lei - lei 3.397,00 lei 

256 16251 Orban Ildiko 2.604,00 lei 363,00 lei - lei 2.967,00 lei 

257 9723 Popovici Zaharie-Vasile 4.056,00 lei 644,00 lei 20,00 lei 4.720,00 lei 

258 15971 Racean Traian 2.648,00 lei 421,00 lei - lei 3.069,00 lei 
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259 16329 Szekely Istvan 2.458,00 lei 450,00 lei 410,00 lei 3.318,00 lei 

260 16377 Torok Szabolcs 2.099,00 lei 555,00 lei - lei 2.654,00 lei 

261 15970 Vita Zoltan 2.885,00 lei 576,00 lei - lei 3.461,00 lei 

262 16342 Baciu Ilie 2.717,00 lei 412,00 lei - lei 3.129,00 lei 

263 12793 Barabas-Fazakas Mihaly-
Csaba 

2.777,00 lei 402,00 lei - lei 3.179,00 lei 

264 16877 Beldean. Alexandru 2.954,00 lei 364,00 lei - lei 3.318,00 lei 

265 5000 Bodo Lajos 3.639,00 lei 335,00 lei - lei 3.974,00 lei 

266 16481 Chertes Eugen 1.702,00 lei 297,00 lei 405,00 lei 2.404,00 lei 

267 16664 Coprean Constantin-Iosif 2.953,00 lei 488,00 lei - lei 3.441,00 lei 

268 16233 Fiscuteanu Bogdan-Adrian 2.938,00 lei 249,00 lei - lei 3.187,00 lei 

269 16109 Fiscuteanu Constantin Vasile 4.650,00 lei 536,00 lei - lei 5.186,00 lei 

270 16235 Gyeresi (Zelko) Izabella 3.715,00 lei 535,00 lei 20,00 lei 4.270,00 lei 

271 16699 Hulpe Grigore-Liviu 2.790,00 lei 530,00 lei - lei 3.320,00 lei 

272 6006 Ianosi Ladislau - lei - lei - lei - lei 

273 8850 Kadar Eva 3.684,00 lei 507,00 lei - lei 4.191,00 lei 

274 16411 Kalman Janos 2.409,00 lei 392,00 lei - lei 2.801,00 lei 

275 16368 Kovari-Pal Alpar-Attila 2.604,00 lei 392,00 lei - lei 2.996,00 lei 

276 5107 Miga Levente 2.130,00 lei 573,00 lei - lei 2.703,00 lei 

277 15824 Muller Alexandra 2.737,00 lei 460,00 lei - lei 3.197,00 lei 

278 16671 Nasca Florin 2.950,00 lei 393,00 lei - lei 3.343,00 lei 

279 16725 Pacurar Tanasie 2.964,00 lei 383,00 lei 210,00 lei 3.557,00 lei 

280 16756 Pal Karpati 2.795,00 lei 382,00 lei - lei 3.177,00 lei 

281 16506 Pol (Barcas) Ibolya - lei - lei - lei - lei 

282 15957 Pop Gheorghe-Florin 3.357,00 lei 450,00 lei - lei 3.807,00 lei 

283 16846 Pop Mircea 3.441,00 lei 479,00 lei 20,00 lei 3.940,00 lei 

284 16364 Rad Aurel-Daniel 3.572,00 lei 487,00 lei - lei 4.059,00 lei 

285 15983 Retty Barna-Szilard 2.912,00 lei 469,00 lei - lei 3.381,00 lei 

286 15960 Szekely Albert 2.825,00 lei 421,00 lei - lei 3.246,00 lei 

287 7905 Tecan Ioan 4.506,00 lei 440,00 lei 60,00 lei 5.006,00 lei 

288 16808 Vaida Cosmin Ionut 2.754,00 lei 431,00 lei - lei 3.185,00 lei 

289 16086 Zajzon Andras-Attila 2.603,00 lei 479,00 lei - lei 3.082,00 lei 

290 16385 Zelko Attila 4.035,00 lei 546,00 lei - lei 4.581,00 lei 

291 16715 Baciu Laurentiu-Mircea 2.959,00 lei 10,00 lei - lei 2.969,00 lei 

292 16237 Bandean Ionel-Razvan 1.514,00 lei 162,00 lei - lei 1.676,00 lei 

293 16806 Barta Petru Denes 2.888,00 lei 440,00 lei - lei 3.328,00 lei 

294 16351 Biro Gizella 1.935,00 lei 86,00 lei 1.966,00 lei 3.987,00 lei 

295 16753 Boros Ana 2.911,00 lei 497,00 lei - lei 3.408,00 lei 
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296 3922 Chibulcutean Samson 3.174,00 lei 440,00 lei - lei 3.614,00 lei 

297 16712 Cotoara Vlad-Vasile 596,00 lei 182,00 lei - lei 778,00 lei 

298 16352 Czapo Tatiana 2.740,00 lei 488,00 lei - lei 3.228,00 lei 

299 10096 Doja Iosif 3.657,00 lei 220,00 lei - lei 3.877,00 lei 

300 6706 Florea Valer 5.496,00 lei 507,00 lei - lei 6.003,00 lei 

301 16698 Galfi Alpar-Pall 2.982,00 lei 212,00 lei - lei 3.194,00 lei 

302 16705 Galfi Arpad-Jozsef 2.792,00 lei 559,00 lei - lei 3.351,00 lei 

303 16811 Gorea. Sandel-Augustin 3.610,00 lei 518,00 lei - lei 4.128,00 lei 

304 16079 Kapas Istvan 2.992,00 lei 440,00 lei - lei 3.432,00 lei 

305 9759 Kleindl Judit 3.558,00 lei 545,00 lei - lei 4.103,00 lei 

306 16240 Kovacs Sandor 2.664,00 lei 489,00 lei - lei 3.153,00 lei 

307 16480 Mocean Radu-Ionut 2.738,00 lei 471,00 lei - lei 3.209,00 lei 

308 16332 Nagy Levente 3.001,00 lei 374,00 lei - lei 3.375,00 lei 

309 16495 Olasz Istvan 3.044,00 lei 412,00 lei - lei 3.456,00 lei 

310 9586 Papai Gyozo 3.792,00 lei 478,00 lei - lei 4.270,00 lei 

311 16386 Pogacian Ioan-Vlad 3.540,00 lei 449,00 lei - lei 3.989,00 lei 

312 16714 Rosca Grigore 1.358,00 lei 105,00 lei 728,00 lei 2.191,00 lei 

313 16587 Siko Mihaly 1.358,00 lei 201,00 lei - lei 1.559,00 lei 

314 16517 Suciu (Tintar) Elena 3.034,00 lei 450,00 lei - lei 3.484,00 lei 

315 16681 Szabo Arpad-Zsolt 2.916,00 lei 498,00 lei - lei 3.414,00 lei 

316 16440 Szabo Peter 918,00 lei - lei - lei 918,00 lei 

317 7931 Szekely Bela 4.329,00 lei 474,00 lei 20,00 lei 4.823,00 lei 

318 16338 Tintar Teodor Ioan 3.394,00 lei 430,00 lei - lei 3.824,00 lei 

319 16470 Troznai Zoltan 3.636,00 lei 374,00 lei - lei 4.010,00 lei 

320 8988 Berecki Janos 523,00 lei 229,00 lei - lei 752,00 lei 

321 16106 Gyeresi Gyula 2.170,00 lei 555,00 lei 210,00 lei 2.935,00 lei 

322 15984 Nyaradi Karoly 1.401,00 lei 527,00 lei 1.459,00 lei 3.387,00 lei 

323 10299 Papuc Ioan 1.876,00 lei 737,00 lei 399,00 lei 3.012,00 lei 

324 16346 Pop Adrian 1.913,00 lei 584,00 lei 1.851,00 lei 4.348,00 lei 

325 5133 Romanta Maria 2.374,00 lei 776,00 lei - lei 3.150,00 lei 

326 7215 Rosca Maria 2.690,00 lei 679,00 lei - lei 3.369,00 lei 

327 16405 Sopterean Cosmin-Adrian 2.972,00 lei 460,00 lei - lei 3.432,00 lei 

328 16426 Tintar Valentin 2.784,00 lei 556,00 lei - lei 3.340,00 lei 

329 16805 Astilean Ioan 2.039,00 lei 422,00 lei - lei 2.461,00 lei 

330 16848 Baciu Emil - lei 124,00 lei - lei 124,00 lei 

331 16822 Bota Emil-Ovidiu 2.470,00 lei 479,00 lei - lei 2.949,00 lei 

332 16897 Bulath Sandor 3.047,00 lei 584,00 lei - lei 3.631,00 lei 
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333 16858 Cornea Mariana 3.115,00 lei 469,00 lei - lei 3.584,00 lei 

334 16867 Covaciu Emil-Cristian 2.347,00 lei 548,00 lei - lei 2.895,00 lei 

335 16812 Czopan Sandor 2.847,00 lei 441,00 lei - lei 3.288,00 lei 

336 16885 Fekete Albert-Botond 2.537,00 lei 507,00 lei - lei 3.044,00 lei 

337 16869 Gherman Vasile-Iacob-Ioan 2.601,00 lei 441,00 lei - lei 3.042,00 lei 

338 16723 Horvath Katalin 2.441,00 lei 478,00 lei - lei 2.919,00 lei 

339 16874 Kacso Laszlo 1.741,00 lei 526,00 lei - lei 2.267,00 lei 

340 16847 Manoliu Valentin - lei - lei - lei - lei 

341 16853 Morari Teodor 2.752,00 lei 450,00 lei - lei 3.202,00 lei 

342 16807 Nagy Mozes 2.088,00 lei 421,00 lei - lei 2.509,00 lei 

343 16831 Navratil Jozsef-Tihamer 2.871,00 lei 459,00 lei - lei 3.330,00 lei 

344 16814 Nemes Tibor 1.683,00 lei 460,00 lei 1.732,00 lei 3.875,00 lei 

345 16824 Oltean Doina 2.634,00 lei 478,00 lei - lei 3.112,00 lei 

346 16823 Oltean Ioan 2.612,00 lei 478,00 lei - lei 3.090,00 lei 

347 16870 Pacurar Maria 1.420,00 lei 470,00 lei 790,00 lei 2.680,00 lei 

348 16683 Simon Noemi-Hajnal 2.450,00 lei 363,00 lei - lei 2.813,00 lei 

349 16815 Socaci Petru-Marin 2.945,00 lei 507,00 lei - lei 3.452,00 lei 

350 16826 Stoichici Mihaly-Atila 2.418,00 lei 513,00 lei - lei 2.931,00 lei 

351 16884 Torok Norbert - lei - lei - lei - lei 

352 16865 Vidam Zsolt 2.692,00 lei 536,00 lei - lei 3.228,00 lei 

353 16902 Bartus Attila 905,00 lei 153,00 lei - lei 1.058,00 lei 

354 16903 Demeter Adrian 1.657,00 lei 603,00 lei - lei 2.260,00 lei 

355 16904 Nagy Laszlo 2.381,00 lei 517,00 lei - lei 2.898,00 lei 

356 16905 Suciu Minodor 1.864,00 lei 527,00 lei - lei 2.391,00 lei 

357 16914 Matea Mircea 3.055,00 lei 558,00 lei - lei 3.613,00 lei 

358 16930 Iusan Claudiu-Daniel 1.770,00 lei 286,00 lei - lei 2.056,00 lei 

359 16929 Iusan Marcel 1.795,00 lei 287,00 lei - lei 2.082,00 lei 

360 16932 Negovan Vlad 1.695,00 lei 345,00 lei - lei 2.040,00 lei 

361 16928 Radu Cosmin-Vasile 2.185,00 lei 327,00 lei - lei 2.512,00 lei 

362 16931 Veres Csaba 1.975,00 lei 383,00 lei - lei 2.358,00 lei 

363 16938 Gaspar Florentin-Cristian 1.134,00 lei 220,00 lei - lei 1.354,00 lei 

364 16937 Pal Alexandru-Daniel 2.198,00 lei 291,00 lei - lei 2.489,00 lei 

365 4078 Rusu Emil 8.116,00 lei 670,00 lei 20,00 lei 8.806,00 lei 

366 10859 Vultur Lucica 5.802,00 lei 709,00 lei 20,00 lei 6.531,00 lei 

367 9016 Zubor Andor 5.444,00 lei 785,00 lei - lei 6.229,00 lei 

368 7715 Pungea Ana 2.991,00 lei 656,00 lei 20,00 lei 3.667,00 lei 

369 7149 Rusu Maria 2.851,00 lei 551,00 lei - lei 3.402,00 lei 
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370 10677 Chirtes Elena 2.824,00 lei 647,00 lei 50,00 lei 3.521,00 lei 

371 14409 Varga Eva 2.772,00 lei 637,00 lei - lei 3.409,00 lei 

372 12313 Badui Gyongy 2.922,00 lei 537,00 lei 30,00 lei 3.489,00 lei 

373 15793 Beno Carmen Ramona 3.112,00 lei 596,00 lei - lei 3.708,00 lei 

374 16660 Beno Elisabeta 2.568,00 lei 597,00 lei - lei 3.165,00 lei 

375 11827 Beno Maria 2.946,00 lei 654,00 lei 40,00 lei 3.640,00 lei 

376 16252 Chetan Maria-Crenguta 3.327,00 lei 507,00 lei - lei 3.834,00 lei 

377 16307 Curticapean Ramona-Monica 4.282,00 lei 876,00 lei - lei 5.158,00 lei 

378 16350 Ghiurca Bianca 1.712,00 lei - lei - lei 1.712,00 lei 

379 16026 Harko Vilma 1.809,00 lei 239,00 lei - lei 2.048,00 lei 

380 15761 Horotan Adriana 2.932,00 lei 604,00 lei 590,00 lei 4.126,00 lei 

381 16245 Kovacs Hajnal 3.086,00 lei 652,00 lei - lei 3.738,00 lei 

382 16246 Kovacs Zsuzsanna 2.012,00 lei - lei - lei 2.012,00 lei 

383 16514 Lantos Mihaela 2.990,00 lei 565,00 lei - lei 3.555,00 lei 

384 12301 Lenard Gabriela 2.998,00 lei 654,00 lei - lei 3.652,00 lei 

385 9486 Orban Melinda-Margit 2.829,00 lei 627,00 lei - lei 3.456,00 lei 

386 15661 Titiu Mihaela Doina 3.568,00 lei 683,00 lei 50,00 lei 4.301,00 lei 

387 16038 Vegh Zsuzsanna - lei - lei - lei - lei 

388 16254 Bodo Anna-Melinda 2.669,00 lei 642,00 lei 210,00 lei 3.521,00 lei 

389 16031 Comes Isaura-Rolianda 2.906,00 lei 654,00 lei 110,00 lei 3.670,00 lei 

390 8672 Fabian Tereza 3.238,00 lei 549,00 lei 20,00 lei 3.807,00 lei 

391 11041 Florea Elisabeta 3.715,00 lei 751,00 lei 50,00 lei 4.516,00 lei 

392 16345 Kelemen Hajnal 3.012,00 lei 452,00 lei 163,00 lei 3.627,00 lei 

393 16025 Mailat Marioara 2.114,00 lei 239,00 lei 1.207,00 lei 3.560,00 lei 

394 8618 Mocan Maria 3.043,00 lei 644,00 lei - lei 3.687,00 lei 

395 16778 Muresan-Florea Liana-Maria 3.656,00 lei 643,00 lei - lei 4.299,00 lei 

396 16255 Nagy Anna-Marienne 3.298,00 lei 656,00 lei - lei 3.954,00 lei 

397 12847 Oltean Olivia 3.295,00 lei 626,00 lei - lei 3.921,00 lei 

398 16320 Puiac Victoria 2.993,00 lei 702,00 lei 210,00 lei 3.905,00 lei 

399 13860 Ruja Rodica 2.895,00 lei 797,00 lei 20,00 lei 3.712,00 lei 

400 11046 Stefan Elena 3.258,00 lei 596,00 lei - lei 3.854,00 lei 

401 8659 Szekely Juliana-Ilona 2.652,00 lei 624,00 lei - lei 3.276,00 lei 

402 15497 Toma Monica 2.627,00 lei 402,00 lei 160,00 lei 3.189,00 lei 

403 10676 Ungur Ana 3.353,00 lei 339,00 lei 50,00 lei 3.742,00 lei 

404 12377 Vass Katalin 3.201,00 lei 584,00 lei - lei 3.785,00 lei 

405 8760 Abraham Maria-Erzsebet 2.864,00 lei 444,00 lei - lei 3.308,00 lei 

406 15880 Albert Ilona 3.250,00 lei 578,00 lei - lei 3.828,00 lei 
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407 8951 Bartha Elisabeta-Zenobia 3.253,00 lei 374,00 lei - lei 3.627,00 lei 

408 16510 Biblia Adriana-Daniela - lei - lei - lei - lei 

409 16663 Bonta Victoria 2.833,00 lei 460,00 lei - lei 3.293,00 lei 

410 11864 Ciula Rozalia 2.788,00 lei 660,00 lei - lei 3.448,00 lei 

411 16153 Costea Ana-Georgeta 2.938,00 lei 654,00 lei 50,00 lei 3.642,00 lei 

412 12446 Demeter Aranka 3.193,00 lei 413,00 lei - lei 3.606,00 lei 

413 13876 Fulop Ildiko 2.901,00 lei 506,00 lei 110,00 lei 3.517,00 lei 

414 15803 Kapas Annamaria Kinga 3.749,00 lei 539,00 lei 530,00 lei 4.818,00 lei 

415 7478 Manoila Ana 2.664,00 lei 644,00 lei 50,00 lei 3.358,00 lei 

416 14543 Molnos Angela 3.513,00 lei 616,00 lei - lei 4.129,00 lei 

417 16275 Piri Gyongyi 2.570,00 lei 392,00 lei 320,00 lei 3.282,00 lei 

418 16293 Zongor-Racz Elisabeta 3.480,00 lei 574,00 lei - lei 4.054,00 lei 

419 15808 Barabasi Ilona 3.026,00 lei 519,00 lei 150,00 lei 3.695,00 lei 

420 8911 Barabasi Maria 2.432,00 lei 459,00 lei 410,00 lei 3.301,00 lei 

421 8304 Cotoara Julieta 2.769,00 lei 529,00 lei 210,00 lei 3.508,00 lei 

422 16508 Csutak (Zolyomi) Erika 2.244,00 lei 555,00 lei 280,00 lei 3.079,00 lei 

423 16154 Dejan Raluca-Cristina - lei - lei - lei - lei 

424 16266 Demeter Katalin-Zsofia 2.577,00 lei 651,00 lei 210,00 lei 3.438,00 lei 

425 15744 Depner Viorica 2.888,00 lei 536,00 lei 250,00 lei 3.674,00 lei 

426 8398 Fechete Livia-Delia 3.043,00 lei 625,00 lei - lei 3.668,00 lei 

427 13870 Frunza Rozalia 2.790,00 lei 551,00 lei - lei 3.341,00 lei 

428 16265 Galfalvi Anna 2.513,00 lei 383,00 lei 100,00 lei 2.996,00 lei 

429 11987 Halmi Anica 2.864,00 lei 540,00 lei 702,00 lei 4.106,00 lei 

430 8314 Milascan Florentina 2.446,00 lei 537,00 lei - lei 2.983,00 lei 

431 16527 Sangeorzan Maria 2.962,00 lei 576,00 lei 210,00 lei 3.748,00 lei 

432 16892 Berta Maria 2.648,00 lei 615,00 lei - lei 3.263,00 lei 

433 16686 Bodo Anna 4.329,00 lei 201,00 lei - lei 4.530,00 lei 

434 16731 Campean Carmen 3.449,00 lei 482,00 lei - lei 3.931,00 lei 

435 16871 Chibulcutean Annamaria 2.493,00 lei 613,00 lei - lei 3.106,00 lei 

436 16849 Chiciudean Aurelia 2.574,00 lei 593,00 lei - lei 3.167,00 lei 

437 16684 Cocis Piroska-Maria 2.810,00 lei 606,00 lei - lei 3.416,00 lei 

438 16739 David Mariana 2.459,00 lei 538,00 lei - lei 2.997,00 lei 

439 16895 Dima Stela 2.189,00 lei 728,00 lei - lei 2.917,00 lei 

440 16722 Faragaian Dina 1.954,00 lei 460,00 lei 637,00 lei 3.051,00 lei 

441 16886 Farkas Ida 2.653,00 lei 653,00 lei - lei 3.306,00 lei 

442 16689 Gal Annamaria 2.536,00 lei 527,00 lei - lei 3.063,00 lei 

443 16688 Iacob Tunde-Julia 2.771,00 lei 499,00 lei 910,00 lei 4.180,00 lei 
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444 16835 Imreh Erika-Szidonia 1.825,00 lei 443,00 lei - lei 2.268,00 lei 

445 16802 Jakab Mariana 2.879,00 lei 612,00 lei - lei 3.491,00 lei 

446 16685 Janosi Aranka 3.145,00 lei 567,00 lei - lei 3.712,00 lei 

447 16876 Kadar Andreea-Alexandra 2.766,00 lei 674,00 lei - lei 3.440,00 lei 

448 16768 Kiss Irma 3.364,00 lei 402,00 lei - lei 3.766,00 lei 

449 16803 Nagy Ibolya 1.413,00 lei 307,00 lei 1.387,00 lei 3.107,00 lei 

450 16721 Oltean Cristina-Rodica 2.544,00 lei 573,00 lei - lei 3.117,00 lei 

451 16794 Perghel Maria-Rozalia 2.657,00 lei 606,00 lei - lei 3.263,00 lei 

452 16771 Puskas Polixenia 2.668,00 lei 662,00 lei - lei 3.330,00 lei 

453 16864 Ruszi Ibolya-Ildiko 595,00 lei 201,00 lei - lei 796,00 lei 

454 16891 Suta Valeria-Violeta 2.968,00 lei 675,00 lei - lei 3.643,00 lei 

455 16868 Ticudean Stefania-Maria 2.526,00 lei 635,00 lei - lei 3.161,00 lei 

456 16786 Toncean Maria-Magdolna 3.008,00 lei 596,00 lei - lei 3.604,00 lei 

457 16687 Vajda Tunde 2.957,00 lei 567,00 lei - lei 3.524,00 lei 

458 16795 Vlasa Anisoara 2.773,00 lei 576,00 lei - lei 3.349,00 lei 

459 16834 Zolyomi Emese 939,00 lei 201,00 lei - lei 1.140,00 lei 

460 16924 Kocsis Katalin 2.177,00 lei 469,00 lei - lei 2.646,00 lei 

461 16934 Kalanyos Ilona 2.281,00 lei 394,00 lei - lei 2.675,00 lei 

462 16312 Avram Adrian 4.975,00 lei 651,00 lei - lei 5.626,00 lei 

463 11090 Cocis Marinel 8.401,00 lei 766,00 lei 324,00 lei 9.491,00 lei 

464 13964 Moldovan Jozsef 7.595,00 lei 709,00 lei 200,00 lei 8.504,00 lei 

465 16917 Chetan Ioan-Stelian 4.128,00 lei 460,00 lei - lei 4.588,00 lei 

466 16313 Avram Ionut 3.197,00 lei 699,00 lei - lei 3.896,00 lei 

467 16557 Bereczki Bogdan 4.463,00 lei 727,00 lei - lei 5.190,00 lei 

468 16419 Curticapean Eugen 4.116,00 lei 603,00 lei - lei 4.719,00 lei 

469 15720 Mihaly Lorand-Istvan - lei - lei - lei - lei 

470 16921 Oltean Alexandru 1.363,00 lei 277,00 lei - lei 1.640,00 lei 

471 16782 Beno. Alexandru-Marin 3.015,00 lei 402,00 lei 210,00 lei 3.627,00 lei 

472 10035 Codarcea Viorel 3.597,00 lei 421,00 lei - lei 4.018,00 lei 

473 15951 Demeter Lajos 3.139,00 lei 605,00 lei - lei 3.744,00 lei 

474 15882 Kelemen Laszlo 2.942,00 lei 422,00 lei 115,00 lei 3.479,00 lei 

475 5670 Palfy Sandor 3.096,00 lei 431,00 lei 20,00 lei 3.547,00 lei 

476 16496 Radu Loredan-Boby 2.481,00 lei 479,00 lei 50,00 lei 3.010,00 lei 

477 16404 Torok Anton 1.868,00 lei 431,00 lei - lei 2.299,00 lei 

478 16595 Zelko Csaba 3.460,00 lei 422,00 lei - lei 3.882,00 lei 

479 16548 Baciu Daniel-Simion 8.776,00 lei 622,00 lei - lei 9.398,00 lei 

480 16758 Elec Monica-Alina 3.990,00 lei 440,00 lei - lei 4.430,00 lei 
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481 16217 Forgaciu Calin 17.917,00 lei 679,00 lei - lei 18.596,00 lei 

482 10406 Gherman Viorel 6.814,00 lei 651,00 lei - lei 7.465,00 lei 

483 16586 Suciu Attila 4.632,00 lei 651,00 lei - lei 5.283,00 lei 

484 15961 Theis Istvan 8.879,00 lei 679,00 lei 20,00 lei 9.578,00 lei 

485 16395 Baciu Claudiu-Dan 9.895,00 lei 555,00 lei - lei 10.450,00 lei 

486 16881 Campean Gabriel-Claudiu 4.625,00 lei 612,00 lei - lei 5.237,00 lei 

487 15840 Haidu Ovidiu Claudiu 11.988,00 lei 641,00 lei - lei 12.629,00 lei 

488 16146 Lates Alexandrel-Ionut 15.317,00 lei 717,00 lei - lei 16.034,00 lei 

489 16403 Mocan Andrei-Septimiu 10.897,00 lei 708,00 lei - lei 11.605,00 lei 

490 15568 Okanyi Otto 12.588,00 lei 669,00 lei 20,00 lei 13.277,00 lei 

491 16880 Sfiriac Silviu-Alin 6.514,00 lei 660,00 lei - lei 7.174,00 lei 

492 16133 Beres Peter-Lorand 4.868,00 lei 508,00 lei - lei 5.376,00 lei 

493 16665 Domo Tunde 3.360,00 lei 497,00 lei - lei 3.857,00 lei 

494 16639 Faluvegi Csaba 2.932,00 lei 469,00 lei - lei 3.401,00 lei 

495 16780 Florea Lacramioara 4.200,00 lei 508,00 lei - lei 4.708,00 lei 

496 16487 Gyorgy Ana 5.194,00 lei 450,00 lei - lei 5.644,00 lei 

497 16547 Ilyes-Handra Anamaria-
Carmen 

2.077,00 lei 479,00 lei 2.256,00 lei 4.812,00 lei 

498 16417 Oltean-Sacarea Silviu 3.503,00 lei 708,00 lei - lei 4.211,00 lei 

499 16117 Ozsvath Levente-Mihaly 4.808,00 lei 470,00 lei - lei 5.278,00 lei 

500 16299 Petca Alina 2.377,00 lei 412,00 lei 3.079,00 lei 5.868,00 lei 

501 16093 Stoica Alexandru 7.805,00 lei 535,00 lei - lei 8.340,00 lei 

502 16393 Suciu Tunde-Rita 4.970,00 lei 393,00 lei 10,00 lei 5.373,00 lei 

503 16108 Szabadi Jozsef Barna 4.927,00 lei 449,00 lei - lei 5.376,00 lei 

504 16893 Szabo Attila 2.630,00 lei 441,00 lei - lei 3.071,00 lei 

505 16857 Tudosia Iulian-Emanuel 3.120,00 lei 460,00 lei - lei 3.580,00 lei 

506 7191 Zahan Maria 5.755,00 lei 461,00 lei 20,00 lei 6.236,00 lei 

507 16789 Bloj Maria-Ioana - lei 10,00 lei - lei 10,00 lei 

508 16073 Solovastru Maria-Violeta - lei - lei - lei - lei 

509 15981 Stoica Simona-Daniela - lei 134,00 lei - lei 134,00 lei 

510 16851 Baciu Peter-Samuel 780,00 lei - lei - lei 780,00 lei 

511 16277 Blaga Florin-Marcel 9.283,00 lei 624,00 lei - lei 9.907,00 lei 

512 16035 Blebea George Gabriel 5.377,00 lei 766,00 lei 1.132,00 lei 7.275,00 lei 

513 7895 Covaci Izidor 4.739,00 lei 653,00 lei - lei 5.392,00 lei 

514 16695 Csecs Francisc 5.817,00 lei 654,00 lei - lei 6.471,00 lei 

515 16144 Kacso Endre 10.908,00 lei 651,00 lei - lei 11.559,00 lei 

516 16270 Kacso Norbert 5.057,00 lei 593,00 lei - lei 5.650,00 lei 

517 15952 Kibedi Szabolcs 29.669,00 lei 622,00 lei 99,00 lei 30.390,00 lei 
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518 16052 Koncz Csaba 7.594,00 lei 761,00 lei - lei 8.355,00 lei 

519 16920 Koos Norbert-Elemer 4.035,00 lei 602,00 lei - lei 4.637,00 lei 

520 16297 Marton Sandor 5.499,00 lei 507,00 lei - lei 6.006,00 lei 

521 16302 Molnar Jozsef 5.123,00 lei 537,00 lei - lei 5.660,00 lei 

522 16165 Orban Levente 6.442,00 lei 653,00 lei - lei 7.095,00 lei 

523 16018 Pall Zsolt 12.490,00 lei 718,00 lei - lei 13.208,00 lei 

524 16296 Pall Zsombor 9.355,00 lei 712,00 lei - lei 10.067,00 lei 

525 16278 Perghel Cristian 5.646,00 lei 691,00 lei - lei 6.337,00 lei 

526 16528 Rus Nicolae-Ioan 7.809,00 lei 537,00 lei - lei 8.346,00 lei 

527 16829 Samartean Ioan 4.435,00 lei 778,00 lei - lei 5.213,00 lei 

528 6604 Stern Antal 11.970,00 lei 699,00 lei - lei 12.669,00 lei 

529 16032 Szabo Karoly 5.343,00 lei 442,00 lei - lei 5.785,00 lei 

530 16669 Veress Vilmos 6.308,00 lei 759,00 lei - lei 7.067,00 lei 

531 16519 Bloj Florica 2.872,00 lei 644,00 lei 70,00 lei 3.586,00 lei 

532 16872 Dumbrava Ileana 3.517,00 lei 779,00 lei - lei 4.296,00 lei 

533 16576 Nagy Szerenke-Jolan 3.027,00 lei 710,00 lei - lei 3.737,00 lei 

534 16787 Fux Gheorghe 1.774,00 lei 230,00 lei - lei 2.004,00 lei 

535 12784 Kelemen Levente-Ferenc 3.497,00 lei 555,00 lei - lei 4.052,00 lei 

536 15563 Kibedi Sandor 3.218,00 lei 679,00 lei 180,00 lei 4.077,00 lei 

537 16347 Kiss Benjamin 3.267,00 lei 689,00 lei - lei 3.956,00 lei 

538 16788 Nagy Elemer 3.105,00 lei 689,00 lei - lei 3.794,00 lei 

539 16850 Suciu Ioan 3.198,00 lei 479,00 lei - lei 3.677,00 lei 

540 16845 Szekely Attila 2.961,00 lei 727,00 lei - lei 3.688,00 lei 

541 16943 Moldovan Paul-Cosmin 1.229,00 lei 182,00 lei - lei 1.411,00 lei 

542 16397 Bacsko Karoly 1.636,00 lei 489,00 lei 2.426,00 lei 4.551,00 lei 

543 16458 Csiki Istvan 2.765,00 lei 545,00 lei - lei 3.310,00 lei 

544 16028 Csizmadia-Dihel Petru 2.567,00 lei 479,00 lei 450,00 lei 3.496,00 lei 

545 16003 Dinu Gheorghe-Ovidiu 3.485,00 lei 565,00 lei 20,00 lei 4.070,00 lei 

546 16792 Feier Petru-Claudiu 2.303,00 lei 460,00 lei 1.028,00 lei 3.791,00 lei 

547 16273 Fekete Laszlo-Istvan 3.242,00 lei 587,00 lei - lei 3.829,00 lei 

548 16809 Kovacs Lehel 3.494,00 lei 441,00 lei - lei 3.935,00 lei 

549 16533 Kovacs Miklos 2.769,00 lei 584,00 lei 100,00 lei 3.453,00 lei 

550 16358 Pop Claudiu-Florin 3.069,00 lei 584,00 lei - lei 3.653,00 lei 

551 16676 Zagoni Attila 2.535,00 lei 441,00 lei - lei 2.976,00 lei 

552 15977 Bercuci (Borbely) Ildiko 4.414,00 lei 382,00 lei - lei 4.796,00 lei 

553 16192 Kerekes Barna 7.919,00 lei 776,00 lei - lei 8.695,00 lei 

554 16907 Jozsa Laszlo-Arpad 3.192,00 lei 722,00 lei - lei 3.914,00 lei 
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555 16918 Sukosd Sandor 4.723,00 lei 555,00 lei - lei 5.278,00 lei 

556 16644 Catana Mihai-Marian 7.130,00 lei 536,00 lei - lei 7.666,00 lei 

557 16124 Dobrea Anna 10.252,00 lei 622,00 lei 210,00 lei 11.084,00 lei 

558 16467 Farcas Cristina-Blanka 8.165,00 lei 469,00 lei - lei 8.634,00 lei 

559 16128 Niculas Ana-Gabriela 9.618,00 lei 516,00 lei - lei 10.134,00 lei 

560 16129 Sanda Ana 8.008,00 lei 564,00 lei - lei 8.572,00 lei 

561 16402 Turcu Cristina 7.485,00 lei 526,00 lei - lei 8.011,00 lei 

562 16020 Tusinean Catalin 8.592,00 lei 498,00 lei - lei 9.090,00 lei 

563 16843 Bacsko Annamaria - lei - lei - lei - lei 

564 16894 Beian Emil 2.832,00 lei 603,00 lei - lei 3.435,00 lei 

565 16860 Denesan Ioan-Florin 2.751,00 lei 538,00 lei - lei 3.289,00 lei 

566 16752 Farkas Jeno - lei 29,00 lei - lei 29,00 lei 

567 16875 Gabor Gabi-Adrian 2.544,00 lei 450,00 lei - lei 2.994,00 lei 

568 16844 Havadtoi Sandor-Norbert 1.315,00 lei 19,00 lei - lei 1.334,00 lei 

569 16888 Kelemen Gyorgy-Imre 2.725,00 lei 508,00 lei - lei 3.233,00 lei 

570 16821 Kereszturi Szabolcs-Balazs 2.722,00 lei 613,00 lei - lei 3.335,00 lei 

571 16816 Krizsan Tibor-Robert 38,00 lei - lei - lei 38,00 lei 

572 16854 Lunka Robin-Hold 2.535,00 lei 392,00 lei - lei 2.927,00 lei 

573 16842 Marza Florin 2.139,00 lei 517,00 lei 141,00 lei 2.797,00 lei 

574 16841 Mirza Stefan-Loban 2.077,00 lei 554,00 lei - lei 2.631,00 lei 

575 16817 Mitrea Tibor 2.757,00 lei 489,00 lei - lei 3.246,00 lei 

576 16887 Naznan Lorand 3.078,00 lei 517,00 lei - lei 3.595,00 lei 

577 16763 Orban Gyozo 994,00 lei 124,00 lei - lei 1.118,00 lei 

578 16828 Orban Gyula 2.822,00 lei 593,00 lei - lei 3.415,00 lei 

579 16840 Orban Laszlo 2.942,00 lei 555,00 lei - lei 3.497,00 lei 

580 16819 Pap Levente 3.136,00 lei 489,00 lei - lei 3.625,00 lei 

581 16859 Prodan Florin - lei - lei - lei - lei 

582 16896 Szasz Janos-Levente 2.743,00 lei 574,00 lei - lei 3.317,00 lei 

583 16793 Sztreda Szilard-Lehel 2.693,00 lei 422,00 lei - lei 3.115,00 lei 

584 16900 Toth. Istvan 2.530,00 lei 536,00 lei - lei 3.066,00 lei 

585 16915 Mirastean George-Ionut 2.992,00 lei 461,00 lei - lei 3.453,00 lei 

586 16913 Titi Ferenc 50,00 lei 67,00 lei - lei 117,00 lei 

587 16922 Cucusi Antal 2.658,00 lei 478,00 lei - lei 3.136,00 lei 

588 16923 Szabo Ferenc 3.415,00 lei 498,00 lei - lei 3.913,00 lei 

589 16926 Oltean Iuliu 778,00 lei 86,00 lei - lei 864,00 lei 

590 16933 Kalanyos Istvan 2.034,00 lei 268,00 lei - lei 2.302,00 lei 

591 16415 Adorjani Zoltan 4.222,00 lei 690,00 lei - lei 4.912,00 lei 
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592 16365 Baciu Peter 3.191,00 lei 374,00 lei - lei 3.565,00 lei 

593 16569 Cimpean Iulian 865,00 lei - lei - lei 865,00 lei 

594 9604 Csavar Dezso 2.647,00 lei 355,00 lei 110,00 lei 3.112,00 lei 

595 16081 Haba Arnold-Norbert 3.177,00 lei 326,00 lei - lei 3.503,00 lei 

596 16596 Kadar Ferenc 1.938,00 lei 325,00 lei - lei 2.263,00 lei 

597 16626 Kibedi Zsolt 2.742,00 lei 546,00 lei - lei 3.288,00 lei 

598 16121 Luca Ionut-Eugen 324,00 lei - lei - lei 324,00 lei 

599 16474 Lupsa Vasile 2.979,00 lei 268,00 lei - lei 3.247,00 lei 

600 16582 Mirestean Octavian 1.430,00 lei 364,00 lei 2.240,00 lei 4.034,00 lei 

601 16553 Moldovan. Emil 2.626,00 lei 555,00 lei 1.798,00 lei 4.979,00 lei 

602 16546 Moni Andrei 2.004,00 lei 450,00 lei 1.719,00 lei 4.173,00 lei 

603 16482 Muresan Gheorghe - lei - lei - lei - lei 

604 10037 Nagy Tibor 2.861,00 lei 575,00 lei 700,00 lei 4.136,00 lei 

605 16118 Neagu Nicolae-Dragos 2.812,00 lei 384,00 lei - lei 3.196,00 lei 

606 16820 Novak. Istvan 3.595,00 lei 555,00 lei - lei 4.150,00 lei 

607 16761 Orban Arnold 3.115,00 lei 593,00 lei - lei 3.708,00 lei 

608 16493 Punka Laszlo 2.302,00 lei 527,00 lei - lei 2.829,00 lei 

609 14801 Sarosi Eniko 3.162,00 lei 439,00 lei - lei 3.601,00 lei 

610 16692 Sepsi Mihaly 3.584,00 lei 690,00 lei - lei 4.274,00 lei 

611 16691 Sepsi Olga 3.405,00 lei 536,00 lei - lei 3.941,00 lei 

612 4956 Socol Dumitru 4.365,00 lei 307,00 lei - lei 4.672,00 lei 

613 9573 Szalma Annamaria 3.453,00 lei 555,00 lei - lei 4.008,00 lei 

614 16706 Szekely Zsolt 3.603,00 lei 354,00 lei - lei 3.957,00 lei 

615 16637 Tamas Miklos 2.698,00 lei 440,00 lei - lei 3.138,00 lei 

616 16636 Tamas Teodor 3.939,00 lei 526,00 lei - lei 4.465,00 lei 

617 16531 Beko Szilard-Attila 3.331,00 lei 488,00 lei - lei 3.819,00 lei 

618 15953 Bende Zsolt 2.728,00 lei 364,00 lei - lei 3.092,00 lei 

619 15958 Beres Peter 4.302,00 lei 268,00 lei 90,00 lei 4.660,00 lei 

620 16469 Bocsardi Albert-Zsolt 3.550,00 lei 530,00 lei - lei 4.080,00 lei 

621 16271 Brojdei Ioan 3.695,00 lei 487,00 lei - lei 4.182,00 lei 

622 16290 Kolcsar Levente 2.533,00 lei 334,00 lei - lei 2.867,00 lei 

623 16764 Kosa Jozsef 2.932,00 lei 354,00 lei - lei 3.286,00 lei 

624 16616 Kosa Sandor 353,00 lei - lei - lei 353,00 lei 

625 16668 Kozak Mihaly - lei - lei - lei - lei 

626 16602 Lengyel Csaba 4.666,00 lei 326,00 lei - lei 4.992,00 lei 

627 16635 Lengyel Ferenc 3.025,00 lei 431,00 lei - lei 3.456,00 lei 

628 16022 Lung Claudiu-Sorin 3.201,00 lei 449,00 lei 400,00 lei 4.050,00 lei 
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 Salarii restante Tichete de masă Rețineri  

Nr. 
crt. 

Marca Nume Total salarii 
restante 

Total tichete de 
masă restante 

Total rețineri Total creanțe 
salariale 
anterioare datei de 
20.02.2017 

629 16532 Nagy. Mihaly 2.587,00 lei 335,00 lei - lei 2.922,00 lei 

630 16673 Novak Csaba 3.576,00 lei 507,00 lei - lei 4.083,00 lei 

631 16615 Oltean Alex-Ionut 2.648,00 lei 355,00 lei - lei 3.003,00 lei 

632 16579 Otvos Boby 2.674,00 lei 443,00 lei - lei 3.117,00 lei 

633 9547 Palfi Jozsef 4.990,00 lei 125,00 lei - lei 5.115,00 lei 

634 16258 Pop-Pataki Attila-Peter 2.376,00 lei 345,00 lei - lei 2.721,00 lei 

635 15821 Simon Ioan 3.779,00 lei 460,00 lei - lei 4.239,00 lei 

636 16580 Ujlaki Csaba-Levente 3.456,00 lei 631,00 lei - lei 4.087,00 lei 

637 16023 Vaida Vilmos 3.992,00 lei 518,00 lei - lei 4.510,00 lei 

638 16556 Andrasi Zoltan 3.919,00 lei 507,00 lei - lei 4.426,00 lei 

639 12289 Balazs Jozsef-Lajos 2.598,00 lei 488,00 lei 630,00 lei 3.716,00 lei 

640 16420 Baricz Lorand 2.606,00 lei 431,00 lei - lei 3.037,00 lei 

641 16373 Casvan Emilian-Iosif 3.615,00 lei 547,00 lei 70,00 lei 4.232,00 lei 

642 16598 Casvan Simion 2.889,00 lei 268,00 lei - lei 3.157,00 lei 

643 16488 Chereches Simion-Florin 4.037,00 lei 545,00 lei - lei 4.582,00 lei 

644 16535 Demeter Istvan-Attila 3.243,00 lei 431,00 lei - lei 3.674,00 lei 

645 16331 Florea Marius Mihai 3.524,00 lei 460,00 lei - lei 3.984,00 lei 

646 16082 Gall Sandor 3.611,00 lei 498,00 lei - lei 4.109,00 lei 

647 16067 Gombos Sandor 2.231,00 lei 517,00 lei 2.105,00 lei 4.853,00 lei 

648 16620 Imre Istvan 3.815,00 lei 423,00 lei - lei 4.238,00 lei 

649 16465 Kerekes Emil 3.433,00 lei 479,00 lei - lei 3.912,00 lei 

650 16103 Kereszturi Gyozo 2.621,00 lei 430,00 lei - lei 3.051,00 lei 

651 16619 Kolozsvari Sandor 3.241,00 lei 622,00 lei - lei 3.863,00 lei 

652 16071 Mitrea Marton 3.418,00 lei 489,00 lei - lei 3.907,00 lei 

653 16432 Moldovan Lucian-Marian 3.751,00 lei 526,00 lei - lei 4.277,00 lei 

654 16298 Petca Gheorghe 2.462,00 lei 479,00 lei 3.262,00 lei 6.203,00 lei 

655 16578 Rend Zsolt 2.162,00 lei 565,00 lei 1.945,00 lei 4.672,00 lei 

656 16693 Sala Claudiu 3.306,00 lei 509,00 lei - lei 3.815,00 lei 

657 16719 Sala Salomica-Simona 2.958,00 lei 488,00 lei - lei 3.446,00 lei 

658 16328 Sandu Dan-Aurel 3.463,00 lei 469,00 lei - lei 3.932,00 lei 

659 16589 Sandu. Ion 4.011,00 lei 545,00 lei - lei 4.556,00 lei 

660 16387 Sfiriac Darius-Alin 6.154,00 lei 641,00 lei - lei 6.795,00 lei 

661 16633 Simon Albert 2.926,00 lei 468,00 lei - lei 3.394,00 lei 

662 16260 Tutsek Ferenc 3.258,00 lei 287,00 lei - lei 3.545,00 lei 

663 16378 Vaida (Racean) Adriana-
Florina 

3.072,00 lei 480,00 lei - lei 3.552,00 lei 

Total 3.431.601,42 lei 330.070,00 lei 73.855,00 lei 3.835.526,42 lei 
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Creditorii ale căror creanţe derivă din contracte de mandat, având funcţia de administratori/foşti administratori ai 
debitoarei, au fost înscrişi în situaţia de mai sus, având în vedere că raportul acestora cu Romcab SA este/a fost unul 
asimilat raporturilor de muncă, conform prevederilor art. 5 pct. 18 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, coroborat cu prevederile art. 5 pct. 18 din același act normativ, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a înscris din oficiu în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor, salariaţii cu salarii restante până la data deschiderii procedurii, conform evidenţelor contabile, în 
categoria creanţelor izvorând din raporturi de muncă. 
În ceea ce priveşte creditorii salariali care au formulat în mod expres cerere de admitere a creanţelor lor, menţionăm că 
analiza respectivelor cereri este expusă în cele ce urmează: 
1. Dna. Cheţan Liana cu domiciliul în Târgu – Mureş, str. Prof. dr. Vasile Săbădeanu, nr. 24, jud. Mureş, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 20.194 lei, reprezentând salarii şi bonuri de masă neachitate în 
perioada noiembrie 2016 – februarie 2017, în categoria creanţelor garantate. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, 
însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditor în justificarea creanţei, 
rezultă că acesta a deţinut calitatea de salariat al debitoarei în temeiul contractului individual de muncă care a încetat 
prin demisia angajatului, la data de 13 februarie 2017, conform Dispoziţiei nr. 17/413/13.02.2017. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, Dna. Cheţan 
Liana a depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul fluturaşii de salariu aferenţi lunilor noiembrie 2016 
– februarie 2017. Creditorul nu a depus niciun document în probaţiunea caracterului garantat al creanţei sale. 
Analizând cererea creditorului, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale 
căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).” 
Prin urmare, acest creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din 
urmă, în categoria creanţelor salariale, conform tabelului expus mai sus, detaliat astfel: 
Nr. Crt. An Luna Avans/luna (lei) Rest de plată 

(lei) 
Tichete de masă 

(lei) 
TOTAL (lei) 

1 2016 Octombrie 0,00 lei 0,00 lei 201,00 lei 201,00 lei 
2 2016 Noiembrie - lei 2.508,00 lei 201,00 lei 2.709,00 lei 
3 2016 Decembrie 500,00 lei 4.000,00 lei 182,00 lei 4.682,00 lei 
4 2017 Ianuarie 500,00 lei 4.000,00 lei 182,00 lei 4.682,00 lei 
5 2017 Februarie - lei 7.875,00 lei 50,00 lei 7.925,00 lei 
Total admis 20.199,00 lei 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
2. Dnii. Clitan Ana Maria, domiciliată în Târgu Mureş, str. Muncii nr. 46, ap. 14, jud. Mureş, şi Bucur Liviu Daniel, cu 
domiciliul în Târgu Mureş, str. Banat nr. 25, ap. 13, jud. Mureş, au formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea 
la masa credală cu următoarele sume, reprezentând creanţe salariale garantate neachitate de către societatea Romcab 
SA: 
- Clitan Ana – Maria – cu suma în cuantum total de 6.261,51 lei, reprezentând salariile aferente lunilor decembrie 2016 
- februarie 2017, precum şi tichetele de masă aferente lunilor octombrie şi noiembrie 2016. 
- Bucur Liviu - Daniel – cu suma în cuantum total de 9.596,00 lei, reprezentând salariile aferente lunilor octombrie 
2016 - ianuarie 2017, precum şi tichetele de masă aferente lunilor octombrie 2016 - ianuarie 2017. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în termenul limită 
stabilit de către judecătorul sindic, însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, dna. Clitan Ana 
– Maria a depus în copie certificată pentru conformitate statele de plată aferente lunilor decembrie 2016, ianuarie 2017, 
iar dl. Bucur Liviu – Daniel a depus în copie certificată pentru conformitate statele de plată aferente lunilor octombrie 
2016 - ianuarie 2017.Creditorii nu au depus niciun document în probaţiunea caracterului garantat a creanţelor solicitate. 
Administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).”. Prin urmare, Clitan Ana – Maria şi Bucur Liviu - Daniel 
vor fi înscrişi la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din urmă, în categoria creanţelor 
salariale, conform tabelului expus mai sus, detaliat astfel: 
Pentru Dna. Cliţan Ana – Maria: 
Nr. Crt. An Stat de 

plată/Luna 
Avans/luna 

(lei) 
Rest de plată 

(lei) 
Tichete de 
masă (lei) 

TOTAL (lei) 

1 2016 Octombrie - lei - lei 201,00 lei 201,00 lei 

2 2016 Noiembrie - lei - lei 201,00 lei 201,00 lei 

3 2016 Decembrie - lei 1.646,00 lei 153,00 lei 1.799,00 lei 
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4 2017 Ianuarie 750,00 lei 659,00 lei 191,00 lei 1.600,00 lei 

5 2017 Februarie 1-19 
febr. 2017 

- lei 2.131,00 lei - lei 2.131,00 lei 

Total admis cf statelor de plata şi evidentei contabile 5.932,00 lei 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
Pentru Dl. Bucur Liviu Daniel, suma cu care acesta figurează în evidenţele contable ale debitoarei este aceeaşi cu suma 
solicitată. 
3. Dna. Csepan Erzsebet, domiciliată în Târgu Mureş, str. Sg. maj. Lazăr Blejnari nr. 10, jud. Mureş, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 
7.000 lei, reprezentând salarii restante pentru lunile noiembrie 2016 – martie 2017 inclusiv, precum şi cu suma de 736 
lei, reprezentând 77 tichete de masă a câte 9,57 lei fiecare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată sediul 
subscrisei în data de 30 Martie 2017, în termenul limită stabilit. 
Analizând cererea creditorului, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale 
căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).” Prin urmare, acest 
creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din urmă, expuse mai sus, 
detaliate astfel: 
Nr. Crt. An Luna Avans/luna (lei) Rest de plată (lei) Tichete de 

masă (lei) 
TOTAL (lei) 

1 2016 Octombrie - lei - lei 191,00 lei 191,00 lei 

2 2016 Noiembrie - lei 467,00 lei 163,00 lei 630,00 lei 

3 2016 Decembrie 600,00 lei 1.144,00 lei 105,00 lei 1.849,00 lei 

4 2017 Ianuarie 500,00 lei 610,00 lei 134,00 lei 1.244,00 lei 

5 2017 Februarie - lei 1.449,00 lei 90,00 lei 1.539,00 lei 

Total admis cf statelor de plata şi evidentei contabile 5.453,00 lei 
Arătăm că diferenţa solicitată de creditor provine din faptul că acesta solicită înscrierea salariilor restante din perioada 
noiembrie 2016 - martie 2017, însă drepturile salariale de 2.484,00 lei corespunzătoare perioadei 20 februarie - 31 
martie au fost achitate ca şi creanţă curentă (tichete nu a avut în aceste luni). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
4. Dna. Daszkel Edit, cu domiciliul în Târgu – Mureş, strada Rămurele, nr. 25, ap. 2, jud. Mureş, a solicitat înscrierea la 
masa credală a debitoarei cu suma de 13.210 lei, reprezentând salarii şi bonuri de masă neachitate în perioada august 
2016 – februarie 2017, în categoria creanţelor privilegiate. 
Potrivit art. 102, alin. (1), teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
„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; (…)”, coroborat cu art. 5, pct. 18, în care este 
stipulat că sunt creanţe salariale „creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi asimilate între debitor şi 
angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar.” 
Prin urmare, acest creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din 
urmă, în categoria creanţelor salariale, conform tabelului expus mai sus, detaliat astfel: 
Nr. Crt. An Luna Avans/luna 

(lei) 
Rest de plată 

(lei) 
Tichete de masă 

(lei) 
Total (lei) 

1 2016 August 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

2 2016 Septembrie 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

3 2016 Octombrie 0,00 lei 0,00 lei 201,00 lei 201,00 lei 

4 2016 Noiembrie 0,00 lei 2.324,00 lei 182,00 lei 2.506,00 lei 

5 2016 Decembrie 1.000,00 lei 1.772,00 lei 153,00 lei 2.925,00 lei 

6 2017 Ianuarie 750,00 lei 972,00 lei 134,00 lei 1.856,00 lei 

7 2017 Februarie 1-19 
febr. 2017 

0,00 lei 2.636,00 lei 0,00 lei 2.636,00 lei 

Total admis 10.124,00 lei 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
5. Dl. Demeter Gyorgy Balazs cu domiciliul în Târgu – Mureş, str. Cutezanţei, nr. 7, ap. 13, jud. Mureş, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 9.093,97 lei, reprezentând salarii şi bonuri de masă neachitate în 
perioada noiembrie 2016 – februarie 2017, în categoria creanţelor garantate. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, 
însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditor în justificarea creanţei, 
rezultă că acesta a deţinut calitatea de salariat al debitoarei în temeiul contractului individual de muncă care a încetat 
prin demisia angajatului, la data de 06 martie 2017, conform Dispoziţiei nr. 17/723/02.03.2017. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, Dl. Demeter 
Gyorgy Balazs a depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul fluturaşii de salariu aferenţi lunilor 
noiembrie 2016 – februarie 2017. Creditorul nu a depus niciun document în probaţiunea caracterului garantat al creanţei 
sale. 
Analizând cererea creditorului, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale 
căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).”. Prin urmare, acest 
creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din urmă, în categoria 
creanţelor salariale, potrivit tabelului expus mai sus, detaliat astfel: 

Nr. Crt. An Luna Avans/luna (lei) Rest de plată (lei) Tichete de 
masă (lei) 

TOTAL (lei) 

1 2016 Octombrie - lei - lei 10,00 lei 10,00 lei 

2 2016 Noiembrie - lei 2.298,00 lei 10,00 lei 2.308,00 lei 

3 2016 Decembrie 400,00 lei 1.396,00 lei 115,00 lei 1.911,00 lei 

4 2017 Ianuarie 1.000,00 lei 628,00 lei 38,00 lei 1.666,00 lei 

5 2017 Februarie - lei 1.316,00 lei - lei 1.316,00 lei 

Total admis 7.211,00 lei 

Diferenţa dintre suma solicitată şi cea înscrisă conform evidenţelor contabile ale debitoarei, provine din faptul că, 
creditorul solicită contravaloarea tichetelor de masă aferente lunii octombrie 2016 în cuantum de 200,97 lei. Or, 
conform statului de plată acesta trebuia sa beneficieze de 10 lei. Totodată, solicită creditorul pentru luna noiembrie 2016 
întreaga creanţă salarială, or, potrivit evidenţelor contabile ale debitoarei, creditorul figurează cu un rest de plată de 
2.298 lei şi cu o contravaloare a tichetelor de masă de 10 lei. De asemenea, pentru lunile decembrie 2016, respectiv 
ianuarie 2017, creditorul a solicitat înscrierea la masa credală cu o sumă reprezentând salariul care deja includea 
tichetele de masă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
6. Dna. Dima Stela, domiciliată în Târgu Mureş, B-dul 1848, nr. 25, Jud. Mureş, prin reprezentant convenţional Avocat 
Ghere Vasile, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, 
cu suma de 2.086,00 lei, reprezentând contravaloare salarii neachitate aferente perioadei Octombrie-Decembrie 2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost a fost înregistrată la 
sediul subscrisei la data de 10 Martie 2017. 
Administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).”. Prin urmare, Pop Ioana va fi înscrisă la masa credală a 
Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din urmă, expuse mai sus. 
7. Dl. Fiscutean Ionuţ, în calitate de reprezentant al tuturor angajaţilor Romcab SA începând cu data de 12.08.2016, 
domiciliat în com. Sâncraiu de Mureş, jud. Mureş, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa 
credală a tuturor salariaţilor şi a foştilor salariaţi ai societăţii debitoare, cu contravaloarea drepturilor salariale restante 
începând cu luna septembrie 2016, până la data de 19 Februarie 2017. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 04.04.2017, în termenul limită stabilit. 
Analizând cererea creditorului, se constată că aceasta nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate a unei declaraţii de 
creanţă, aceasta nefiind asumată prin semnătură de către titularul acesteia. 
În aceste condiţii, în cauză devin aplicabile dispoziţiile art. 196 alin. (1) din Noul Cod de procedură Civilă conform 
cărora „Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre 
părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă. (…).” 
Cu toate acestea, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi 
înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, (…).”. 
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În consecinţă, toţi salariaţii cu salarii restante până la data deschiderii procedurii, vor fi înscrişi în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor conform evidenţelor contabile, în categoria creanţelor izvorând din raporturi de muncă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
8. Dl. Furnea Vlad - Ionuţ, domiciliat în Loc. Cerghizel, Oraş Ungheni nr. 74, jud. Mureş, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 7.864, 
reprezentând contravaloare salarii neachitate aferente perioadei 01.10.2016 – 10.02.2017. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată sediul 
subscrisei în data de 04.04.2017, în termenul limită stabilit. 
Analizând cererea creditorului, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale 
căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).”. Prin urmare, acest 
creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din urmă, în categoria 
creanţelor salariale, potrivit tabelului expus mai sus, detaliat astfel: 

Nr. 
Crt. 

An Luna Avans/luna (lei) Rest de plată 
(lei) 

Tichete de masă 
(lei) 

TOTAL (lei) 

1 2016 Octombrie - lei - lei 201,00 lei 201,00 lei 

2 2016 Noiembrie 450,00 lei 2.611,00 lei 201,00 lei 3.262,00 lei 

3 2016 Decembrie 450,00 lei 1.530,00 lei 182,00 lei 2.162,00 lei 

4 2017 Ianuarie 500,00 lei 583,00 lei 86,00 lei 1.169,00 lei 

5 2017 Februarie 1-19 
febr. 2017 

- lei 1.060,00 lei - lei 1.060,00 lei 

Total admis 7.854,00 lei 

Diferenţa provine din faptul că, tichetul de masă în cuantum de 10 lei, aferent lunii februarie 2017, a fost primit de 
creditor, potrivit evidenţelor debitoarei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
9. Dl. Moldovan Angel Marinel, domiciliat în Târgu Mureş, str. Rodniciei nr. 67, ap. 5, jud. Mureş, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, cu datoria pe care debitoarea o are faţă de acesta, fără a 
indica suma pe care o solicită. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată sediul 
subscrisei în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit. 
Analizând cererea creditorului, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale 
căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).”. Prin urmare, acest 
creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din urmă, expuse în 
tabelul de mai sus. 
10. Dl. Moraru Paul, domiciliat în Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, nr. 13, bl. 3B, et. 2, ap. 5, sector 5, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 20.555 lei, reprezentând contravaloarea bănească a concediului de 
odihnă neefectuat în perioada 2014 – 2015 ca şi creanţă chirografară. Creanţa este deţinută de creditor în temeiul 
Contractului Individual de Muncă nr. 16203/29.11.2013, în vigoare de la data de 29.11.2013 şi până la data de 
30.09.2015. 
Arătăm că acest creditor este un fost angajat concediat disciplinar în data de 16.11.2015 datorită absentării nemotivate 
de la serviciu în perioada 01.10.2015 - data concedierii. Acesta a contestat în instanţă decizia de concediere, în dosarul 
nr. 43944/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, însă 
contestaţia sa a fost respinsă ca neîntemeiată prin Hotărârea nr. 6936/05.07.2016. Conform evidenţelor contabile, la data 
lichidării creditorul nu avea zile de concediu neefectuate, altfel i-ar fi fost achitate de către debitoare, motiv pentru care 
se va respinge în integralitate cererea de înscriere la masa credală. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
11. Dna. Pop Ioana, domiciliată în Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 158/11, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma de 3.100,00 lei, reprezentând 
contravaloare salarii neachitate aferente perioadei Octombrie-Noiembrie 2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la instanţă 
în data de 24 Martie 2017 şi a fost a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 28 Martie 2017. 
Administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).”. 
Prin urmare, dna. Pop Ioana va fi înscrisă la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din 
urmă, expuse mai sus. 
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12. Dl. Stoica Alexandru, domiciliat în Municipiul Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 12C, et. 4, ap. 23, jud. Mureş, solicită 
înscrierea la masa credală cu suma de 11.907 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, constatăm că cererea a fost formulată în termenul legal fiind înregistrată la Tribunalul 
Specializat Mureş în data de 29.03.2017. 
Analizând cererea creditorului, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Cu excepţia salariaţilor ale 
căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile (…).”. Prin urmare, acest 
creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din urmă, în categoria 
creanţelor salariale, potrivit tabelului expus mai sus, detaliat astfel: 
Nr. Crt. An Luna Avans/luna (lei) Rest de plată 

(lei) 
Tichete de 
masă (lei) 

TOTAL (lei) 

1 2016 Octombrie - lei 2.079,00 lei 191,00 lei 2.270,00 lei 
2 2016 Noiembrie 400,00 lei 2.498,00 lei 172,00 lei 3.070,00 lei 

3 2016 Decembrie 400,00 lei 2.428,00 lei 172,00 lei 3.000,00 lei 

Total admis cf statelor de plata şi evidentei contabile 8.340,00 lei 

Diferenţa dintre creanţa solicitată şi cea admisă este reprezentată de contravaloarea concediului de odihnă - 25 zile, 
solicitat de creditor, a cărui contravaloare nu figurează în evidenţele contabile ale debitoarei (la data lichidării, 
creditorul nu mai avea zile de concediu neefectuate). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
13. Dna. Turcu Cristina, cu domiciliul în Târgu – Mureş, strada Libertăţii, nr. 111, ap. 68, jud. Mureş, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 8.829 lei, reprezentând salarii şi bonuri de masă neachitate în 
perioada octombrie 2016 – februarie 2017, în categoria creanţelor privilegiate. 
Potrivit art. 102, alin. (1), teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
„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; (…)”, coroborat cu art. 5, pct. 18, în care este 
stipulat că sunt creanţe salariale „creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi asimilate între debitor şi 
angajaţii acestuia. Aceste creanţe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar.” 
Prin urmare, acest creditor va fi înscris la masa credală a Romcab SA conform evidenţelor contabile ale acesteia din 
urmă, în categoria creanţelor salariale, conform tabelului expus mai sus, detaliat astfel: 
Nr. Crt. An Luna Avans/luna 

(lei) 
Rest de plată 

(lei) 
Tichete de masă 

(lei) 
TOTAL (lei) 

1 2016 Octombrie 0,00 lei 0,00 lei 191,00 lei 191,00 lei 

2 2016 Noiembrie 350,00 lei 2.411,00 lei 172,00 lei 2.933,00 lei 

3 2016 Decembrie 350,00 lei 1.311,00 lei 77,00 lei 1.738,00 lei 

4 2017 Ianuarie 350,00 lei 1.312,00 lei 86,00 lei 1.748,00 lei 

1 2017 Februarie 0,00 lei 1.401,00 lei 0,00 lei 1.401,00 lei 

Total admis conform statelor de plată şi evidenţei contabile 8.011,00 lei 

Diferenţa dintre suma solicitată şi cea efectiv înscrisă conform evidenţelor debitoarei provine din faptul că, creditorul a 
solicitat pentru luna decembrie 2016, suma de 105 lei contravaloare tichete de masă iar conform statului de plată şi 
evidenţelor contabile ale debitoarei, acestuia îi revin doar 77 lei. De asemenea, din suma de 2.155 lei - salariu net 
aferent lunii februarie 2017, suma de 754 lei corespunde perioadei 20 - 28 februarie 2017, drept urmare doar suma de 
1.401 lei a fost admisă la masa credală, fiind anterioară deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
14. Dl. Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, str. Duni Vintilă, nr. 6B, bloc 3, scara K, et. 6, 
ap. 13 cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de avocat Ghere Vasile cu sediul în Târgu Mureş, str. Farkas 
Bolyai, nr. 27, ap. 2, jud. Mureş, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 126.733 lei cu titlu de indemnizaţie 
restantă precum şi cu suma de 4.072,83 lei cu titlu de dobândă la indemnizaţia restantă. 
Conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă, creditorul a fost numit în calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţiei Romcab SA începând cu data de 01.06.2014 până la data de 06.06.2016 prin Hotărârea nr. 1 a Adunării 
Generale a Acţionarilor Romcab SA din data de 06.06.2014. 
Prin aceeaşi hotărâre a fost stabilită o remuneraţie fixă în cuantum de 7.000 Euro lunar şi suplimentar 5% din profitul 
brut al exerciţiului financiar respectiv, dar nu mai mult de 500.000 euro. 
Ulterior, prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 13.06.2016 mandatul dlui. Vlădescu a fost 
prelungit până la data de 01.12.2016, fără a fi modificat cuantumul remuneraţiei. 
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Conform prevederilor art. 76, alin (1) din Codul Fiscal, „Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani 
şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract 
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de 
perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor.” 
De asemenea, conform art. 76, al. 2, lit. o), Cod Fiscal „Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi 
următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: o) remuneraţia administratorilor societăţilor, 
companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de 
reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;” 
În consecinţă, raportându-ne și la dispozițiile exprese ale art. 5 pct. 18 din Legea nr. 85/2014, după cum am arătat mai 
sus, concluzionăm că veniturile administratorilor societăţilor sunt asimilate veniturilor salariale în conformitate cu 
prevederile Codului Fiscal. 
În susţinerea acestei concluzii menţionăm şi faptul că a fost depusă de către creditor în probaţiune o adeverinţă de venit 
privind veniturile realizate de dl. Vlădescu în perioada 01.01.2014 – 31.05.2016, document specific salariaţilor unei 
societăţi. 
Conform art. 102 alin (1) din Legea nr. 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; (…)” 
Astfel, având în vedere caracterul asimilat salariului al indemnizaţiei administratorului unei societăţi, cuvenită acestuia 
în baza contractului de mandat, considerăm aplicabile prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, sens în care 
sumele restante constând din indemnizaţia în baza contractului de mandat vor fi înscrise în Tabelul Preliminar din 
oficiu, conform evidenţelor contabile, în categoria creditorilor salariaţi. 
Analizând documentele depuse în probaţiune de către creditor, constatăm că situaţia creanţei solicitate se prezintă astfel: 
Conform extrasului de cont nr. 1/14.03.2017, reiese că debitoarea a efectuat o plată în data de 27.06.2016 în cuantum de 
40.000 de lei către dl. Vlădescu. 
Creditorul arată că nu a mai fost achitată retribuţia acestuia ulterior plăţii evidenţiate mai sus, sens în care solicită 
înscrierea la masa credală cu sumele restante după cum urmează: 

Lună Suma Încasat (lei) Rest de plată (lei) 

Iunie 23.819 40.000 0 

Iulie 23.819  7.638 

August 23.819  23.819 

Septembrie 23.819  23.819 

Octombrie 23.819  23.819 

Noiembrie 23.819  23.819 

Decembrie 23.819  23.819 

Total 166.733 40.000 126.733 
Creditorul mai arată că solicită indemnizaţia restantă calculată la nivelul indemnizaţiei încasate în luna mai, respectiv 
23.819 lei. 
În cadrul declaraţiei de creanţă mai arată creditorul că sumele sunt solicitate în baza facturilor anexate. Având în vedere 
că nu se regăsesc facturi anexate declaraţiei de creanţă, aferente indemnizaţiei, subscrisa am solicitat creditorului 
comunicarea acestora. 
Reprezentantul dlui. Vlădescu a arătat că menţiunea privind existenţa unor facturi a fost introdusă dintr-o eroare, iar 
acestea nu există. 
Creditorul a calculat de asemenea dobânda legală aferentă sumei solicitate cu titlu de indemnizaţie restantă, la procentul 
de 5,75% dobândă anuală, compusă din 1,75% dobânda legală conform ratelor BNR la care se adaugă 4 procente 
conform OG 13/2011, rezultând un cuantum al dobânzii legale de 4.072,82 lei. Dobânda a fost calculată la debitul 
integral considerat restant de către creditor, pe perioada 01.08.2016 – 20.02.2017. 
Raportat la prevederile art. 102 alin (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa am procedat la verificarea situaţiei din 
contabilitatea debitoarei privind indemnizaţia dlui. Vlădescu. 
Conform datelor comunicate subscrisei din contabilitatea debitoarei, plăţile efectuate către dl. Vlădescu reprezentând 
indemnizaţie, în perioada iunie – august 2016, sunt după cum urmează: 

Data plăţii Banca Nr. OP Suma achitată (lei) Perioadă pentru care s-a 
plătit 

24.06.2016 BT 2654 23.819 Mai 2016 

27.06.2016 Exim 2670 30.000 avans Iulie 2016 + August 
2016 

27.06.2016 Exim 3671 10.000 avans August 2016 
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05.08.2016 BT 3358 23.943 Iunie 2016 

Astfel, prin OP nr. 2654 a fost achitată suma de 23.819 lei aferentă lunii mai 2016, prin OP nr. 2670 a fost achitată 
suma de 30.000 lei cu titlu de avans pentru lunile iulie 2016 şi august 2016, iar prin OP nr. 3671 a fost achitată suma de 
10.000 lei cu titlu de avans aferent lunii august 2016. De asemenea, în data de 05.08.2016, a fost achitată suma de 
23.943 lei aferentă indemnizaţiei pe luna iunie. 
Constatăm că în cadrul declaraţiei de creanţă creditorul consideră că ultima plată efectuată de către debitoare a fost în 
luna iunie, în cuantum de 40.000 lei, fără a menţiona existenţa plăţii din data de 05.08.2016 în cuantum de 23.943 lei, 
sens în care am solicitat debitoarei dovada efectuării acestei plăţi. Reprezentanţii debitoarei au comunicat subscrisei 
extras de cont dovedind efectuarea plăţii. 
Astfel, conform contabilităţii debitoarei, indemnizaţia datorată creditorului pe lunile solicitate se prezintă după cum 
urmează: 

Perioadă Valoare indemnizaţie conform 
contabilitate 

Indemnizaţie indicată de 
către creditor 

Diferenţă (curs 
valutar) 

Iunie 2016 23.943 lei 23.819 lei -124,00 lei 

Iulie 2016 23.743 lei 23.819 lei 76,00 lei 

August 2016 23.596 lei 23.819 lei 223 lei 

Septembrie 2016 23.548 lei 23.819 lei 271 lei 

Octombrie 2016 23.790 lei 23.819 lei 29 lei 

Noiembrie 2016 23.879 lei 23.819 lei -60 lei 

Decembrie 2016 23.918 lei 23.819 lei -99 lei 

Total 166.417 lei 166.733 lei 316 lei 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, între suma considerată de către creditor aferentă lunilor respective, 
există o diferenţă în cuantum de 316 lei. Această diferenţă se datorează faptului că dl. Vlădescu a calculat indemnizaţia 
datorată la nivelul plăţii efectuate în luna mai, în cuantum de 23.819 lei, dar indemnizaţia datorată conform Contractului 
de mandat şi a Hotărârilor Adunării Generale Ordine a Acţionarilor Romcab SA a fost stabilită în valută, respectiv 
7.000 euro lunar. Astfel, în contabilitatea debitoarei au fost consemnate sumele restante în lei, la cursul valutar aferent 
fiecărei luni. 
În consecinţă, raportat la plăţile efectuate de debitoare, şi la datele din contabilitatea Romcab SA, constatăm că debitul 
principal restant este după cum urmează: 

Luna restantă Valoare restantă 

August 2016 7.339,00 lei 

Septembrie 2016 23.548,00 lei 

Octombrie 2016 23.790,00 lei 

Noiembrie 2016 23.879,00 lei 

Decembrie 2016 23.918,00 lei 

Total 102.474,00 lei 

Astfel, în temeiul art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 citat mai sus, creditorul Vlădescu Sebastian Teodor va fi 
înscris la masa credală conform soldului din contabilitatea debitoarei, cu creanţa salarială în cuantum de 102.474 lei. 
În ceea ce priveşte suma de 4.027,87 lei solicitată cu titlu de dobândă legală, având în vedere că debitul principal 
acceptat a suferit modificări, am procedat la recalcularea dobânzii, după cum urmează: 

Luna restantă Valoare restantă Dată Data insolvenţei Zile întârziere Accesorii Penalitate 

August 2016 7.339,00 lei 01.09.2016 20.02.2017 172 5,75% 201,62 lei 
Septembrie 2016 23.548,00 lei 01.10.2016 20.02.2017 142 5,75% 534,08 lei 
Octombrie 2016 23.790,00 lei 01.11.2016 20.02.2017 111 5,75% 421,78 lei 

Noiembrie 2016 23.879,00 lei 01.12.2016 20.02.2017 81 5,75% 308,93 lei 

Decembrie 2016 23.918,00 lei 01.01.2017 20.02.2017 50 5,75% 191,01 lei 

Total 102.474,00 lei Total 1.657,42 lei 

În consecinţă, constatăm că dl. Vlădescu este îndreptăţit să solicite înscrierea la masa credală cu suma de 1.657,42 lei cu 
titlu de penalităţi. 
Având în vedere că penalităţile reprezintă un accesoriu la debitul principal în cuantum de 102.474 lei, reprezentând 
creanţă salarială, sens în care, urmând cursul debitului principal dobândeşte aceeaşi calitate şi ordin de preferinţă. 
Astfel, creditorul Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe va fi înscris la masa credală conform şi cu creanţa salarială în 
cuantum de 1.657,42, reprezentând penalităţi aferente debitului principal în cuantum de 102.474 lei. 
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În concluzie, dl. Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa salarială în cuantum 
total de 104.131,42 lei, reprezentând 102.474 lei debit principal şi 1.657,42 lei penalităţi de întârziere. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
B. Creanţe bugetare; 
1. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – AAAS cu sediul în Bucureşti, str. Cpt. Av. Alex Şerbănescu nr. 
50, sector 1, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
133.827,78 lei. 
Potrivit susţinerilor societăţii creditoare, suma solicitată este compusă din: 
- 27.204,05 lei – reprezentând cuantumul soldului creanţei preluate de către AAAS de la Casa de Asigurări de Sănătate 
a judeţului Mureş; 
- 102.359,23 lei – reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor daunelor moratorii calculate pentru neplata 
la termen a dividendelor corespunzătoare exerciţiului financiar al anului 1997, sumă stabilită în sarcina societăţii 
debitoare prin Sentinţa Civilă nr. 131/12.02.2001, pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 7651/2000, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 1014/16.10.2002 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 8571/2001; 
- 432,35 lei în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr. 855/22.06.1999 pronunţată de Tribunalul Mureş 
în dosarul nr. 4403-1998, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 38/07.02.2000 pronunţată de Curtea de Apel Târgu 
Mureş, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 998/E/1999, reprezentând actualizarea debitului 
calculat potrivit dispoziţiilor art. 371 ind. 2 alin. (3) din vechiul Cod de procedură civilă datorat de către debitoare 
urmare a îndeplinirii cu întârziere a obligaţiei de plată în cadrul procedurii de executare silită. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei la data de 29 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea nefiind obligată 
la achitarea taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Cerere de înfiinţare a popririi nr. DJ/20517 din data de 03.12.2001; 
- Contract de executare silită din data de 23.01.2002; 
- Factură nr. 0233667, înregistrată sub nr. 3112/10.01.2002; 
- Cerere de continuare a executării silite nr. DJ/6347 din data de 10.05.2002; 
- Extras de cont din data de 05.02.2003; 
- Precizare la cerere de executare silită nr. DJ/2263 din data de 24.02.2003; 
- Sentinţa civilă nr. 131 din data de 12.02.2001, pronunţată de Tribunalul Mureş, în cadrul dosarului nr. 7651/2000; 
- Decizia nr. 1014 din data de 19.02.2003, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul dosarului nr. 
8571/2001; 
- Sentinţa civilă nr. 855 din data de 22.06.1999, pronunţată de Tribunalul Mureş, în cadrul dosarului nr. 4403/1990; 
- Decizia nr. 241/A din data de 21.05.2001, pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş, în cadrul dosarului nr. 
422/2001; 
- Decizia nr. 38/A din data de 07.02.2000, pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş, în cadrul dosarului nr. 
998/E/1990; 
- Fişă actualizarea sumei cu indicele de inflaţie până la data de 31.01.2017; 
- Protocol nr. 25 din data de 14.11.2003; 
- Adresă comunicare titlu executoriu nr. 8352 din data de 21.11.2003; 
- Înştiinţare de plată nr. 3856 din data de 14.11.2003. 
Total sume solicitate: 133.827,78 lei. 
În temeiul art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care 
prevede că „în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), lichidatorul judiciar va putea solicita (…) informaţii 
şi documente suplimentare”, subscrisa a solicitat documente suplimentare creditorului bugetar, respectiv Protocolul nr. 
25 din data de 14.11.2003, precum şi orice alte documente în baza cărora înţelege să îşi întemeieze creanţa solicitată. 
Ulterior, creditorul bugetar a comunicat administratorului judiciar documentele solicitate. 
În urma analizei pe fond a declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: 
- În anul 2004 împotriva Romcab SA a fost deschisă procedura de reorganizare judiciară în conformitate cu dispoziţiile 
Legii nr. 64/1995. Prin Sentinţa civilă nr. 1692 pronunţată în cadrul dosarului nr. 1086/1371/2007 şi publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 512 din data de 16.11.2006, judecătorul sindic a confirmat planul de 
reorganizare, modificat ulterior în anul 2007. 
Ulterior, în anul 2010, societatea a reuşit să plătească toţi creditorii în procedura de reorganizare, în conformitate cu 
planul de reorganizare aprobat de către judecătorul sindic. Astfel, prin Sentinţa civilă nr. 1544 din data de 22.04.2010, 
pronunţată în cadrul dosarului nr. 1086/1371/2007 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, s-a dispus închiderea 
procedurii de reorganizare şi reinserţia societăţii în activitatea comercială. 
Prin urmare, având în vedere faptul că sumele solicitate sunt anterioare anului 2006, perioadă în care a fost confirmat 
planul de reorganizare, singura posibilitate pe care creditorul bugetar o avea pentru recuperarea sumei menţionată 
anterior, era înscrierea la masa credală a societăţii debitoare în cadrul dosarului nr. 1086/1371/2007 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş. 
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Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „La data 
confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea 
înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan.” 
În considerarea acestui text legal, prin raportare la faptul că suma solicitată de către creditorul bugetar este anterioară 
anului 2006, administratorul judiciar apreciază că societatea debitoare este descărcată de orice obligaţii avute anterior 
confirmării planului de reorganizare. 
- Chiar şi în situaţia în care am aprecia „ad absurdum” că articolul sus menţionat nu are aplicabilitate, se constată faptul 
că în speţă devine incident art. 706 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia „(1) Dreptul de a obţine executarea 
silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, 
termenul de prescripţie este de 10 ani. (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a 
obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data 
rămânerii lor definitive.” 
Astfel, împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită stinge respectivul drept. Ultima teză 
a alin. (2) al art. 706 stabileşte dreptul creditorului de a obţine un nou titlu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea 
opune excepţia autorităţii de lucru judecat, în situaţia în care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită în cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale. 
Prin urmare, în temeiul art. 706 din Codul de procedură civilă, vor fi respinse ca fiind prescrise: 
- suma în cuantum de 102.359,23 lei – reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor daunelor moratorii 
calculate pentru neplata la termen a dividendelor corespunzătoare exerciţiului financiar al anului 1997, sumă stabilită în 
sarcina societăţii debitoare prin Sentinţa Civilă nr. 131/12.02.2001, pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 
7651/2000, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1014/16.10.2002 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
dosarul nr. 8571/2001; 
- suma în cuantum de 432,35 lei, solicitată în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr. 855/22.06.1999 
pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 4403-1998, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 38/07.02.2000 
pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 998/E/1999, 
reprezentând actualizarea debitului calculat potrivit dispoziţiilor art. 371 ind. 2 alin. (3) din vechiul Cod de procedură 
civilă datorat de către debitoare urmare a îndeplinirii cu întârziere a obligaţiei de plată în cadrul procedurii de executare 
silită. 
În ceea ce priveşte suma în cuantum de 27.204,05 lei, reprezentând cuantumul soldului creanţei preluate de către AAAS 
de la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Mureş, subscrisa apreciază că devine incident art. art. 13 alin. (5) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 51/1998 potrivit căruia „Termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a 
creanţelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost învestite cu 
formulă executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creanţelor pentru care dreptul de a cere executarea silită a 
fost prescris.” 
În considerarea textului legal sus menţionat, prin raportare la faptul că ultima somaţie prin care s-a întrerupt cursul 
prescripţiei extinctive a fost recepţionată la data de 08.11.2003 de către societatea debitoare, astfel cum reiese din 
documentele justificative anexate cererii de admitere la masa credală, administratorul judiciar va respinge şi suma în 
cuantum de 27.204,05 lei ca fiind prescrisă. 
Având în vedere toate aceste considerente, administratorul judiciar respinge în integralitate solicitarea creditorului de 
înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu suma în cuantum total de 133.827,78 
lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
2. Administraţia Fondului pentru Mediu, având sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294 Corp A, sector 6, a 
formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor bugetare, în cuantum de 21.192,00 lei, reprezentând 
dobânzi şi penalităţi datorate Fondului pentru mediu. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost trimisă prin poştă la data de 03 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul subscrisei la 
data de 06 Aprilie 2017, creditoarea fiind o instituţie scutită de achitarea taxei judiciare de timbru, conform prevederilor 
art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 şi a art. 343 din Legea 207/2015. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Nota de constatare AFM din data de 31.03.2017; 
- Fişa contribuabilului. 
În fapt, Romcab SA are obligaţia de a contribui la bugetul Fondului pentru mediu cu suma aferentă emisiilor de poluant 
fix şi ambalaje, în baza dispoziţiilor O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006. 
În urma analizării pe fond a situaţiei debitoarei, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
compusă din: 

Natura obligaţiei Perioada Valoare 

Contribuţii ianuarie 2009-noiembrie 2016 0 lei 
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Dobânzi datorate până la data de 20.02.2017 20.052,00 lei 

Majorări de întârziere până la data de 20.02.2017 1.140,00 lei 

Sumele solicitate de creditoare au fost extrase din Fişa contribuabilului anexată declaraţiei de creanţă, administratorul 
judiciar neavând la dispoziţie alte documente justificative. Acest fapt a generat imposibilitatea de a verifica debitul 
restant care a generat majorările şi dobânzile respective. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar 
apreciază că se impun următoarele precizări: 
1. Suma în cuantum de 20.052,00 lei reprezentând dobânzi datorate de societatea debitoare a fost respinsă de către 
administratorul judiciar întrucât nu s-au putut consulta documentele justificative care stau la baza debitului care a 
generat dobânzile respective. 
2. Suma în cuantum de 1.140,00 lei reprezentând majorări de întârziere a fost respinsă de către administratorul judiciar 
deoarece creditoarea nu a procedat la comunicarea documentelor justificative în baza cărora este calculată suma pentru 
care se aplică majorările de întârziere. 
Este important de menţionat faptul că în temeiul art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care prevede că „în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), 
administratorul judiciar va putea solicita (…) informaţii şi documente suplimentare”, subscrisa a solicitat creditoarei 
documente justificative suplimentare, însă cea din urmă nu a furnizat toate documentele prin care se justifică suma în 
baza căreia au fost calculate dobânzile şi majorările de întârziere. 
Astfel, învederăm instanţei că nu este suficient ca administratorul judiciar să cunoască doar pretenţiile şi motivele ce 
fundamentează solicitarea creditoarei, ci este imperios necesar ca acesta să cunoască şi mijloacele prin care cea din 
urmă îşi dovedeşte susţinerile. 
Având în vedere aceste aspecte, administratorul judiciar apreciază că în această situaţie se aplică dispoziţiile art. 104 
alin. (2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care statuează: „La cerere 
vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în 
termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.” 
În considerarea aspectelor menţionate mai sus, administratorul judiciar apreciază faptul că sumele sus menţionate, în 
cuantum total de 21.192,00 lei sunt nedovedite, motiv pentru care va proceda la respingerea acestora. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
3. Comuna Acăţari, cu sediul de comunicare a actelor de procedură în Com. Acăţari, str. Principală nr. 214, jud. Mureş, 
a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală în categoria creanţelor bugetare, cu suma totală 
de 447.972,50 lei, reprezentând contravaloare impozit pe clădire, impozit pe teren şi taxă PSI. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 17 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea fiind scutită de plata taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
compusă din: 
- 445.028,50 lei, reprezentând impozit pe clădire; 
- 2.680,00 lei, reprezentând impozit pe teren; 
- 166,00 lei, reprezentând taxă PSI. 
Total: 447.972,50 lei 
În ceea ce priveşte contravaloarea sumelor solicitate cu titlu de restanţe la bugetul de stat, administratorul judiciar a 
constatat faptul că acest creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 447.972,50 lei, aferente perioadei 
ianuarie – februarie 2017. 
Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de Romcab SA a fost deschisă la data de 20 Februarie 2017, coroborat 
cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, 
administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 19 Februarie 2017. 
Astfel, suma datorată cu titlu de impozit pe clădiri este în cuantum total de 434.077,37 lei, fiind calculată după cum 
urmează: 

Clădiri 

Debit an 2017 Acceptat luna 
ianuarie 

Acceptat 1 
februarie - 20 
februarie (19 

zile) 

Total debit 
acceptat 

Rămăşiţă + 
penalităţi 

Total taxe clădiri 

408.836,00 lei 34.069,67 lei 23.118,70 lei 57.188,37 lei 376.889,00 lei 434.077,37 lei 

În ceea ce priveşte impozitul pe terenuri datorat către creditorul bugetar, recalculat de către administratorul judiciar 
acesta este în cuantum de 2.347,43 lei şi poate fi justificat după cum urmează: 

Terenuri 
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Debit an 2017 Acceptat luna 
ianuarie 

Acceptat 1 
februarie - 20 
februarie (19 

zile) 

Total debit 
acceptat 

Rămăşiţă + 
penalităţi 

Total taxe 
terenuri 

16.081,00 lei 1.340,08 lei 909,34 lei 2.249,43 lei 98,00 lei 2.347,43 lei 

Totodată, în ceea ce priveşte contravaloarea taxei PSI datorată către creditorul bugetar, recalculată de către 
administratorul judiciar aceasta este în cuantum de 2.347,43 lei şi poate fi justificată după cum urmează: 

Taxă PSI 

Debit an 2017 Acceptat luna ianuarie Acceptat 1 februarie - 20 
februarie (19 zile) 

Total debit acceptat 

1.000,00 lei 83,33 lei 56,55 lei 139,88 lei 

Prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor bugetare, cu suma 
în cuantum de 436.564,68 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
4. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu sediul în Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10, 
corp A, sector 3, a depus Cerere de admitere a creanţei solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor 
bugetare cu suma de 3.066.414 lei, reprezentând obligaţii fiscale datorate la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 29 martie 2017, 
solicitând scutirea de la plata taxei de timbru având în vedere că Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili este scutită de la plata taxei de timbru conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei 
cu valoarea impozitului aferent veniturilor salariale, a contribuţiilor datorate atât de angajat cât şi de către angajator şi 
cu valoarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate ca sancţiune pentru achitarea cu întârziere a obligaţiilor 
fiscale. Creanţa solicitată de către creditorul bugetar este structurată astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire obligaţie de plată Debit Dobândă Penalitate de 
întârziere 

Total 

1 Impozit venit salarii 1.014.371 482 241 1.015.094 

1.1 Impozit venit salarii - 33419979 88.671 269 134 89.074 

2 Impozit pe profit 0 48.319 24.159 72.478 

3 CAS angajator 1.231.427 1.227 613 1.233.267 

4 CAS angajați 266.230 750 375 267.355 

5 Accidente de munca 20.720 20 10 20.750 

6 Şomaj angajator 36.989 35 18 37.042 

7 Şomaj asiguraţi 36.976 35 18 37.029 

8 Fond garantare 8.808 17 9 8.834 

9 Sănătate angajator 138.521 404 202 139.127 

10 Sănătate asigurați 142.960 418 209 143.587 

11 Concedii si indemnizaţii 2.777 0 0 2.777 

 Total 2.988.450 51.976 25.988 3.066.414 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, administratorul judiciar a constatat că în 
evidenţele contabile ale debitoarei, soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 3.066.414 lei, astfel că nu se 
înregistrează diferenţe între creanţa solicitată şi soldul care rezultă din documentele comunicate de debitoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili 
va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor bugetari cu o creanţă în valoare de 3.066.414 
lei. 
5. Municipiul Târgu - Mureş, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în Târgu Mureş, Piaţa 
Victoriei nr. 3, jud. Mureş, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală în categoria creanţelor 
bugetare cu suma în cuantum total de 523.299,00 lei, reprezentând impozite pe clădiri, cheltuieli de executare, precum 
şi accesoriile calculate până la data de 31 Decembrie 2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei la data de 09 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea fiind scutită de la 
plata taxei judiciare de timbru. 
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Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Desfăşurător calcul solduri; 
- Fişă parc auto 2017; 
- Decizia de impunere nr. 73495 din data de 21 Noiembrie 2011; 
- Sentinţa civilă nr. 61 pronunţată la data de 28 Ianuarie 2016 de către Tribunalul Mureş, Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în cadrul dosarului nr. 7409/102/2011 legalizată cu menţiunea definitivă – în copie; 
- Decizia civilă nr. 495/R pronunţată la data de 30 Iunie 2016 de către Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în cadrul dosarului nr. 7409/102/2011; 
- Somaţie nr. 226186 din data de 21 Decembrie 2016, înregistrată la sediul Romcab SA sub nr. 20926/22.12.2016; 
- Titlu executoriu nr. 176710 din data de 21 Decembrie 2016, înregistrat la sediul Romcab SA sub nr. 
20926/22.12.2016. 
Total sume solicitate: 523.299,00 lei. 
În temeiul art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă care 
prevede că „în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), lichidatorul judiciar va putea solicita (…) informaţii 
şi documente suplimentare”, administratorul judiciar a solicitat creditorului bugetar documentele justificative în temeiul 
cărora înţelege să solicite înscrierea la masa credală a societăţii debitoare. 
La data de 24 Martie 2017 creditorul a comunicat subscrisei documentele sus menţionate, în copie. 
Analizând declaraţia de creanţă formulată prin prisma documentelor justificative anexate acesteia, administratorul 
judiciar apreciază că se impun următoarele mențiuni: 
- prin Sentinţa civilă nr. 61 pronunţată la data de 28 Ianuarie 2016 de către Tribunalul Mureş, Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în cadrul dosarului nr. 7409/102/2011, având ca obiect anulare act administrativ şi suspendare, 
instanţa a anulat decizia de impunere pe anul 2011 nr. 63315/28.07.2011 emisă de Municipiul Târgu Mureş, respingând 
celelalte cereri ale societăţii Romcab SA (respinge solicitarea de anulare a Deciziei de impunere nr. 73495 din data de 
21 Noiembrie 2011). 
- sentinţa sus menţionată a rămas definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului formulat ca nefondat, astfel cum 
reiese din Decizia civilă nr. 495/R pronunţată la data de 30 Iunie 2016 de către Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia a II-
a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în cadrul dosarului nr. 7409/102/2011; 
motiv pentru care administratorul judiciar va da eficienţă prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care statuează: „Toate creanţele vor fi supuse procedurii de 
verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii.” 
Pe de altă parte, administratorul judiciar constată că în această situaţie se aplică şi dispoziţiile alin. (2) al art. 105 din 
Legea nr. 85/2014, potrivit cărora nu sunt supuse procedurii de verificare „creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu 
executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.” 
Prin urmare, având la bază documentele justificative depuse în probaţiunea sumelor solicitate, administratorul judiciar 
va admite creanţa creditorului, acesta urmând a fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
bugetare, cu suma solicitată în cuantum de 523.299,00 lei. 
6. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, cu sediul în 
Bucureşti, Piaţa Amzei, nr. 13, sector 1, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 893,80 lei, 
reprezentând taxă teren, respectiv taxă clădiri. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că declaraţia de creanţă a fost depusă la 
Registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 23 Martie 2017 şi înregistrată la sediul subscrisei în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea fiind scutită de plata taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu Titlul executoriu nr. 864337/06.03.2017. 
În conformitate cu art. 105, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, „Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 
termenele prevăzute în legi speciale.” 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va fi înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor bugetare, cu suma solicitată în cuantum de 839,80 lei. 
C. Creanţe beneficiare ale unei cauze de preferinţă; 
1. Banca de Export – Import a României Exim Bank SA, cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Delavrancea, nr. 6A, sector 
1, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea Romcab SA prin cererea introductivă depusă la 
dosarul cauzei la data de 17.02.2017. 
Prin Încheierea de deschidere a procedurii nr. 26/20.02.2017, judecătorul sindic a admis cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei formulată de debitoarea Romcab SA şi în temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014, a calificat 
această cerere introductivă a Exim Bank SA drept declaraţie de creanţă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei în data de 17.02.2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Prin cererea formulată, Exim Bank SA arată că deţine faţă de Romcab SA o creanţă în valoare de 112.161.873,67 lei (la 
data de 10.02.2017), din care: 
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a. Creanţe scadente de mai mult de 60 de zile: 
- 2.786.225,07 lei, credit restant; 
- 2.543,56 lei, creanţe ataşate creditului restant; 
- 364.511,36, dobânzi restante; 
- 281,68 lei, penalităţi de întârziere; 
- 73.574,78 lei, alte debite. 
b. Creanţe curente: 
- 108.606.514,29 ei, credit curent; 
- 328.222,93 lei, creanţe ataşate creditului curent. 
În continuare, creditorul arată că dreptul său de creanţă izvorăşte din împrumuturi bancare acordate debitoarei 
împrumutate, constatate prin: 
- Contractul de Credit (Credit de investiţii) nr. 640 – SCJ din data de 12.08.2011, modificat prin Actul Adiţional nr. 
1/21.12.2011, Actul Adiţional nr. 2/17.05.2013, Actul Adiţional nr. 3/11.07.2013, Actul Adiţional nr. 4/28.11.2013, 
Actul Adiţional nr. 4/16.10.2014, Actul Adiţional nr. 5/7.06.2014, Actul Adiţional nr. 6/04.11.2015 şi Actul Adiţional 
nr. 7/19.05.2016; 
- Contractul de Credit (Linie de credit) nr. 635 - SCJ din data de 12.08.2011, modificat prin Actul Adiţional nr. 
1/13.06.2012, Actul Adiţional nr. 2/17.05.2013, Actul Adiţional nr. 3/28.06.2013, Actul Adiţional nr. 4/11.07.2013, 
Actul Adiţional nr. 5/28.11.2013, Actul Adiţional nr. 6/27.06.2014, Actul Adiţional nr. 7/30.06.2015, Actul Adiţional 
nr. 8/22.07.2015, Actul Adiţional nr. 9/15.09.2015, Actul Adiţional nr. 10/29.09.2015, Actul Adiţional nr. 
11/05.11.2015, Actul Adiţional nr. 12/04.12.2015 şi Actul Adiţional nr. 13/19.05.2016; 
- Contractul de Credit (Credit pe obiect) nr. 66 – SCJ din data de 11.07.2013, modificat prin Actul Adiţional nr. 
1/28.11.2013, Actul Adiţional nr. 2/30.04.2014, Actul Adiţional nr. 3/17.06.2014, Actul Adiţional nr. 4/01.07.2014, 
Actul Adiţional nr. 5/18.06.2015, Actul Adiţional nr. 6/22.07.2015, Actul Adiţional nr. 7/15.09.2015, Actul Adiţional 
nr. 8/04.11.2015, Actul Adiţional nr. 9/04.12.2015 şi Actul Adiţional nr. 10/19.05.2016; 
- Contractul de Factoring nr. 131 ACJ din data de 18.11.2013, modificat prin Actul Adiţional nr. 1/01.04.2014, Actul 
Adiţional nr. 2/09.05.2014, Actul Adiţional nr. 3/19.12.2014, Actul Adiţional nr. 4/12.06.2015, Actul Adiţional nr. 
5/11.09.2015, Actul Adiţional nr. 6/04.12.2015, Actul Adiţional nr. 7/08.01.2016 şi Actul Adiţional nr. 8/19.05.2016; 
- Contractul de Factoring nr. 196 – DCM din data de 19.05.2016; 
- Contractul de Factoring nr. 198 – DCM din data de 19.05.2016. 
Creditorul mai arată că, caracterul garantat al creanţei sale certe, lichide şi exigibile derivă din garanţiile instituite 
asupra bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei. 
Procedând la analiza cererii de creanţă formulată de Exim Bank SA, subscrisa am constatat că, între aceasta şi Romcab 
SA au fost încheiate următoarele contracte de credit: 
A. Contractul de Credit (Credit de investiţii) nr. 640 – SCJ din data de 12.08.2011 încheiat cu Romcab SA în calitate de 
Împrumutat şi dl. Prosszer Zoltan în calitate de garant, având ca obiect acordarea unui credit de investiţii de 42.706.948 
lei, pe termen lung. 
Se arată că acest credit a fost acordat în baza Contractului de Finanţare nr. 154046 din data de 09.05.2011, încheiat între 
Romcab SA şi Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
pentru finanţarea proiectului finanţat din fonduri structurale pentru programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
competitivităţii economice” în vederea implementării proiectului investiţional „Extindere fabrică de cabluri şi 
conductori electrici”. Creditul este acordat pentru co – finanţarea cheltuielilor reprezentând contribuţie proprie aferentă 
Proiectului investiţional „Extindere fabrică de cabluri şi conductori electrici”, implementat în baza Contractului de 
Finanţare nr. 154046 din data de 09.05.2011, încheiat între Împrumutat şi Autoritatea de Management din cadrul 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
Valoarea totală a Proiectului este de 74.380.541 lei, din care fond nerambursabil 20.000.000 lei. Contribuţia Romcab 
SA este de 54.380.541 lei, din care sursă proprie 4.162.193 lei, acordat de Bancă 42.706.948 lei şi credit de trezorerie 
acordat de bancă 7.511.400 lei. Responsabilitatea pentru utilizarea creditului în scopul prevăzut este exclusiv în sarcina 
Romcab SA. 
Creditul a fost acordat pe o perioadă de maximum 74 luni de la data semnării contractului şi va putea fi utilizat prin 
trageri multiple. În cadrul perioadei de creditare, Banca a acordat Romcab SA o perioadă de graţie de maximum 24 luni 
de la data semnării contractului, perioadă în care Romcab SA nu a fost obligat la a rambursa rate de credit. 
Data rambursării finale a creditului a fost stabilită la data de 10.10.2017. 
În contract s-a mai arătat că, creditul va fi utilizat prin trageri multiple, în termen de 24 luni de la data semnării 
Contractului, adică până la data de 11.08.2013. Plata utilajelor se va face prin acreditiv de import. Creditul trebuie 
rambursat în 50 de rate lunare. 
În ceea ce priveşte garantarea restituirii acestui credit, se arată că s-ar fi constituit următoarele garanţii: 
- Garanţie pentru IMM emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de maxim 34.165.558 lei, 
reprezentând maxim 80% din valoarea principalului; 
- Ipotecă de rang I pe bun viitor – construcţii, ce se vor edifica în baza Autorizaţiei de construcţii nr. 25/15.12.2010 ce 
este notată în CF nr. 50545/Acăţari şi CF 50546/Acăţari jud. Mureş şi a Certificatului de Urbanism nr. 20/23.05.2011; 
- Ipotecă de rang I asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 26.200 mp, înscris în CF 50545 a loc. Acăţari, Jud. 
Mureş, proprietatea Romcab SA. Acest teren provine din dezmembrarea unui lot de 100.000 mp, ce a fost înscris în CF 
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50508/Acăţari şi care a fost obţinut prin comasarea a 3 loturi de teren alăturate, astfel: lot I cu nr. cad. 614 – 35.200 mp, 
Lot II cu nr. cad. 617 – 26.600 mp, Lot III nr. cad. 50427 – 38.200 mp; 
- Garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra bunurilor viitoare de natura utilaje/instalaţii, ce vor fi achiziţionate 
prin credit; 
- Ipotecă de rang II asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 73.800 mp, înscris în CF 50546 a loc. Acăţari, Jud. 
Mureş, proprietatea Romcab SA. Acest teren provine din dezmembrarea unui lot de 100.000 mp, ce a fost înscris în CF 
50508/Acăţari şi a fost obţinut prin comasarea a 3 loturi de teren alăturate, astfel: lot I cu nr. cad. 614 – 35.200 mp, Lot 
II cu nr. cad. 617 – 26.600 mp, Lot III nr. cad. 50427 – 38.200 mp; 
- 3 (trei) bilete la ordin în alb, emise de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnate de către reprezentanţii 
legali ai societăţii, aferente valorii principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- 1 (un) bilet la ordin în alb emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnat de către reprezentanţii legali ai 
societăţii, cu menţiunea „fără protest” şi avalizat în nume propriu de către dl. Zoltan Prosszer; 
- Gaj fără deposedare asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank SA. 
Exim Bank SA în numele şi contul statului are calitatea de co-creditor al Romcab SA, cu rang egal cu Banca, 
proporţional cu procentul de garantare, sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul 
scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în favoarea Băncii. 
a. Prin Actul Adiţional nr. 1/21.12.2011 la acest contract, au fost modificate următoarele aspecte: 
Garanţile constituite de Romcab SA, astfel: 
- Garanţie pentru IMM emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de maxim 34.165.558 lei, 
reprezentând maxim 80% din valoarea principalului; 
- Ipotecă de rang I pe bun viitor – construcţii, ce se vor edifica în baza Autorizaţiei de construcţii nr. 25/15.12.2010 ce 
este notată în CF nr. 50545/Acăţari şi CF 50546/Acăţari jud. Mureş şi a Certificatului de Urbanism nr. 20/23.05.2011; 
- Ipotecă de rang I asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 26.200 mp, înscris în CF 50545 a loc. Acăţari, Jud. 
Mureş, proprietatea Romcab SA. Acest teren provine din dezmembrarea unui lot de 100.000 mp, ce a fost înscris în CF 
50508/Acăţari şi care a fost obţinut prin comasarea a 3 loturi de teren alăturate, astfel: lot I cu nr. cad. 614 – 35.200 mp, 
Lot II cu nr. cad. 617 – 26.600 mp, Lot III nr. cad. 50427 – 38.200 mp; 
- Garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra bunurilor viitoare de natura utilaje/instalaţii, ce vor fi achiziţionate 
prin credit; 
- 3 (trei) bilete la ordin în alb, emise de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnate de către reprezentanţii 
legali ai societăţii, aferente valorii principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- 1 (un) bilet la ordin în alb emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnat de către reprezentanţii legali ai 
societăţii, cu menţiunea „fără protest” şi avalizat în nume propriu de către dl. Zoltan Prosszer; 
- Gaj fără deposedare asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank SA. 
b. Prin Actul Adiţional nr. 2/17.05.2013 la acest contract, s-a menţionat că Romcab SA trebuie „să realizeze, pe toată 
durata contractului, prin conturile de disponibilităţi deschise la Exim Bank SA Sucursala Cluj un rulaj de minimum 
30% din cifra de afaceri. Respectarea condiţiei se verifică trimestrial de către Bancă.” 
c. Prin Actul Adiţional nr. 3/11.07.2013 la acest contract, s-a menţionat că Romcab SA trebuie „să realizeze, pe toată 
durata contractului, prin conturile de disponibilităţi deschise la Exim Bank SA Sucursala Cluj un rulaj de minimum 
40% din cifra de afaceri. Respectarea condiţiei se verifică trimestrial de către Bancă.” 
d. Prin Actul Adiţional nr. 4/28.11.2013 la acest contract, s-a menţionat că „nu se aplică penalităţi pentru nerespectarea 
clauzei prevăzută la art. 6.3. lit. i, privind îndatorarea suplimentară faţă de alte instituţii financiare fără acordul prealabil 
al Exim Bank SA în cazul contractării creditului de investiţii de 2.000.000 euro de la BCR din data de 29.08.2013.” 
e. Prin Actul Adiţional nr. 5/17.06.2014 la acest contract, s-a menţionat că Romcab SA trebuie „să realizeze, pe toată 
durata contractului, prin conturile de disponibilităţi deschise la Exim Bank SA Sucursala Cluj un rulaj de minimum 
30% din cifra de afaceri. Respectarea condiţiei se verifică lunarde către Bancă începând cu data de 01.05.2014.” 
f. Prin Actul Adiţional nr. 6/04.11.2015 la acest contract, a fost modificat şi completat astfel: la capitolul Garanţii 
„ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor 
deschise de Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank”. 
g. Prin Actul Adiţional nr. 7/19.05.2016 la acest contract s-a menţionat că Romcab SA trebuie „să realizeze, pe toată 
durata contractului, prin conturile de disponibilităţi deschise la Exim Bank SA un rulaj de minimum 40% din cifra de 
afaceri. Respectarea condiţiei se verifică trimestrial de către Bancă pe baza balanţei. Pentru sezonul I din 2016, 
Împrumutatul de obligă să realizeze un rulaj majorat cu 5.300.000 lei peste nivelul minim de 40% din cifra de afaceri”. 
B. Contractul de Credit (Linie de Credit) nr. 635 – SCJ din data de 12.08.2011 încheiat cu Romcab SA în calitate de 
Împrumutat şi dl. Prosszer Zoltan în calitate de garant, având ca obiect acordarea unei linii de credit în sistem revolving 
în valoare de 10.000.000 lei, acordată pentru completarea capitalului de lucru necesar finanţării activităţii economice 
curente. 
Creditul a fost acordat pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului, putând fi utilizat prin una sau mai 
multe trageri. Rambursarea fibnală a creditului a fost stabilită pentru data de 11.08.2012. 
În vederea garantării restituirii creditului, au fost instituite următoarele garanţii în favoarea creditorului: 
- Garanţie pentru IMM emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de maxim 8.000.000 lei, 
reprezentând 80% din valoarea principalului; 
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- Depozit colateral constituit de către Romcab SA la Exim Bank SA Sucursala Cluj sau la instituţii de credit agreate de 
Exim Bank SA, în valoare de 2.183.750 lei, pe o perioadă ce depăşeşte scadenţa finală a liniei de credit şi care în mod 
obligatoriu trebuie să acopere expunerea clientului formată din: minimum 20% din valoarea creditului (principalului) 
plus dobânda calculată pe o perioadă de 3 luni; 
- 3 (trei) bilete la ordin în alb, emise de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnate de către reprezentanţii 
legali ai societăţii, aferente valorii principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- 1 (un) bilet la ordin în alb emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnat de către reprezentanţii legali ai 
societăţii, cu menţiunea „fără protest” şi avalizat în nume propriu de către dl. Zoltan Prosszer; 
- Gaj fără deposedare asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank SA. 
Exim Bank SA în numele şi contul statului are calitatea de co-creditor al Romcab SA, cu rang egal cu Banca, 
proporţional cu procentul de garantare, sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul 
scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în favoarea Băncii. 
a. Prin Actul Adiţional nr. 1/13.06.2012 la acest contract, au fost modificate următoarele aspecte: 
- Obiectul Contractului: Banca prelungeşte Împrumutatului linia de credit în sistem revolving, în lei, acordată în baza 
contractului de credit nr. 635 – SCJ/12.08.2011 şi o suplimentează de la valoarea de 10.000.000 lei la valoarea de 
36.000.000 lei. 
- Perioada de creditare se consideră de la data semnării actului adiţional până la data de 12.06.2013, data rambursării 
finale a liniei de credit; 
- Garanţiile constituite în vederea restituirii creditului au fost modificate, astfel: 
- Garanţie Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de 28.000.000 lei, reprezentând 80% din valoarea 
principalului; 
- Poliţa privind asigurarea de cauţiune nr. 2373/07.06.2012, emisă de societatea de Asigurare – Reasigurare Astra SA 
Bucureşti, în sumă de 9.600.000 lei, valabilă până la data de 15.07.2013, emisă în favoarea Exim Bank SA, în calitate 
de beneficiar; 
- 3 (trei) bilete la ordin în alb, emise de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnate de către reprezentanţii 
legali ai societăţii, aferente valorii principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Gaj fără deposedare asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank SA. 
Exim Bank SA în numele şi contul statului are calitatea de co-creditor al Romcab SA, cu rang egal cu Banca, 
proporţional cu procentul de garantare, sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul 
scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în favoarea Băncii. 
b. Prin Actul Adiţional nr. 2/17.05.2013 la acest contract, s-a menţionat că Romcab SA trebuie „să realizeze, pe toată 
durata contractului, prin conturile de disponibilităţi deschise la bancă un rulaj de minimum 30% din cifra de afaceri. 
Respectarea condiţiei se verifică trimestrial de către Bancă.” 
c. Prin Actul Adiţional nr. 3/28.06.2013 la acest contract, s-a menţionat că „banca prelungeşte Împrumutatului începând 
cu 12.06.2013 linia de credit, în sistem revolving în Lei, în valoare de 36.000.000 lei. Creditul se prelungeşte pe o 
perioadă de 12 luni, începând cu data de 12.06.2013 şi va putea fi utilizat în sistem revolving, printr-una sau mai multe 
trageri. Perioada de creditare se consideră până la data de 11.06.2014, data rambursării finale a liniei de credit.” 
Prin acelaşi Act Adiţional, au fost modificate garanţiile constituite de Romcab SA în vederea restituirii creditului, astfel: 
- Garanţie Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de 28.000.000 lei, reprezentând 80% din valoarea 
principalului; 
- 3 (trei) bilete la ordin în alb, emise de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnate de către reprezentanţii 
legali ai societăţii, aferente valorii principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Garanţie reală mobiliară asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank 
SA; 
- Ipotecă mobiliară de rang II fără deposedare asupra bunurilor mobile de natura utilajelor/instalaţiilor, proprietatea 
Romcab SA, respectiv: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
- Ipotecă imobiliară de rang subsecvent (după rambursarea creditului de trezorerie de 11.600.000 lei şi radierea ipotecii 
imobiliare aferente, ipoteca imobiliară va avea rang II) asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 
267, Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
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- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen. 
Exim Bank SA în numele şi contul statului are calitatea de co-creditor al Romcab SA, cu rang egal cu Banca, 
proporţional cu procentul de garantare, sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul 
scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în favoarea Băncii. 
d. Prin Actul Adiţional nr. 4/11.07.2013 la acest contract, s-a menţionat că se modifică obiectul contractului, în sensul 
că „Banca suplimentează cu suma de 14.000.000 lei linia de credit în sistem revolving, în lei, respectiv de la valoarea de 
36.000.000 lei la valoarea de 50.000.000 lei”. 
Prin acelaşi act adiţional, a fost modificat Capitolul „Garanţii”, astfel: 
- Garanţie Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de 40.000.000 lei, reprezentând 80% din valoarea 
principalului; 
- 3 (trei) bilete la ordin în alb, emise de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnate de către reprezentanţii 
legali ai societăţii, aferente valorii principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank SA; 
- Ipotecă mobiliară de rang subsecvent, fără deposedare asupra bunurilor mobile de natura utilajelor/instalaţiilor, 
proprietatea Romcab SA, respectiv: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
- Ipotecă imobiliară de rang subsecvent (după rambursarea creditului de trezorerie de 11.600.000 lei şi radierea ipotecii 
imobiliare aferente, ipoteca imobiliară va avea rang II) asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 
267, Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen. 
Exim Bank SA în numele şi contul statului are calitatea de co-creditor al Romcab SA, cu rang egal cu Banca, 
proporţional cu procentul de garantare, sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul 
scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în favoarea Băncii. 
Totodată, s-a menţionat că Romcab SA trebuie „să realizeze, pe toată durata contractului, prin conturile de 
disponibilităţi deschise la bancă un rulaj de minimum 40% din cifra de afaceri. Respectarea condiţiei se verifică 
trimestrial de către Bancă.” 
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e. Prin Actul Adiţional nr. 5/28.11.2013 la acest contract, s-a menţionat că „nu se aplică penalităţi pentru nerespectarea 
clauzei prevăzută la art. 5.3. lit. (j) privind îndatorarea suplimentară faţă de alte instituţii financiare fără acordul 
prealabil al Exim Bank SA, în cazul contractării creditului de investiţii de 2.000.000 euro de la BCR din data de 
29.08.2013.” (art. 5.4.) 
f. Prin Actul Adiţional nr. 6/27.06.2014 la acest contract, s-a menţionat că „banca prelungeşte Împrumutatului începând 
cu 11.06.2014, linia de credit, în sistem revolving, în Lei, în valoare de 50.000.000 lei. Creditul se prelungeşte pe o 
perioadă de 12 luni, începând cu 11.06.2014 şi va putea fi utilizat în sistem revolving prin trageri multiple. Perioada de 
creditare se consideră până la data de 10.06.2015, data rambursării finale a liniei de credit.” 
Prin acelaşi act adiţional, a fost modificat Capitolul „Garanţii”, astfel: 
- Garanţie Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de 40.000.000 lei, reprezentând 80% din valoarea 
principalului; 
- 1 (unu) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA semnat de către reprezentanţii legali 
ai societăţii, aferent valorii principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank SA; 
- Ipotecă mobiliară de rang subsecvent, fără deposedare asupra bunurilor mobile de natura utilajelor/instalaţiilor, 
proprietatea Romcab SA, respectiv: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
- Ipotecă imobiliară de rang II şi III (subsecvent) asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 267, 
Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen. 
Exim Bank SA în numele şi contul statului are calitatea de co-creditor al Romcab SA, cu rang egal cu Banca, 
proporţional cu procentul de garantare, sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul 
scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în favoarea Băncii. 
g. Prin Actul Adiţional nr. 7/30.06.2015 la acest contract, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, 
Sadalbari SRL în calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu 
Rodica, în calitate de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, s-au stabilit următoarele 
„Banca prelungeşte Împrumutatului, începând cu data de 10.06.2015, linia de credit acordată în Lei, în valoare de 
50.000.000 Lei. Creditul se prelungeşte începând cu data de 10.06.2015 şi va putea fi utilizat în sistem revolving prin 
trageri multiple. Perioada de creditare se consideră până la data de 09.06.2016, data rambursării finale a liniei de 
credit.” 
Prin acelaşi act adiţional, a fost modificat Capitolul „Garanţii”, astfel: 
- Garanţie Exim Bank SA în numele şi contul statului în valoare de 35.000.000 lei, reprezentând 70% din valoarea 
principalului; 
- 1 (unu) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA; 
- 1 (unu) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor prezente şi viitoare ale Romcab SA, în lei şi valută, deschise la Exim Bank SA; 
- Ipotecă mobiliară de rang II asupra acţiunilor deţinute de Sadalbari SRL în Romcab SA în proporţie de minim 51% 
din totalul acţiunilor emise de Romcab SA; 
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- Ipotecă mobiliară de rang III asupra părţilor sociale deţinute de persoane fizice, respectiv dl. Zoltan Prosszer, dna. 
Dochiţoiu Rodica şi dna. Târcă Ioana Roxana în Sadalbari SRL. În prezent ipoteca de rang I este instituită în favoarea 
BCR; ipoteca Exim Bank SA va deveni rang II în urma rambursării creditului BCR şi a radierii garanţiilor accesorii 
instituite. 
- Ipotecă mobiliară de rang subsecvent, fără deposedare asupra bunurilor mobile de natura utilajelor/instalaţiilor, 
proprietatea Romcab SA, respectiv: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
- Ipotecă imobiliară de rang II şi III (subsecvent) asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 267, 
Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen. 
Exim Bank SA în numele şi contul statului are calitatea de co-creditor al Romcab SA, cu rang egal cu Banca, 
proporţional cu procentul de garantare, sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul 
scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului în favoarea Băncii. 
h. Prin Actul Adiţional nr. 8/22.07.2015 la acest contract, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, 
Sadalbari SRL în calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu 
Rodica, în calitate de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, s-a stabilit ca Romcab 
SA „să contacteze o companie specializată până la 15.08.2015, agreată în prealabil de Exim Bank SA pentru efectuarea 
unei analize independente a afacerii, până la data de 31.10.2015. Scopul şi termenele de livrare ale contractului vor fi 
agreate în prealabil de Exim Bank SA.” 
i. Prin Actul Adiţional nr. 9/15.09.2015 la acest contract, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, 
Sadalbari SRL în calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu 
Rodica, în calitate de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, s-a stabilit ca Romcab 
SA „să contacteze o companie specializată până la 15.09.2015, agreată în prealabil de Exim Bank SA pentru efectuarea 
unei analize independente a afacerii, până la data de 31.10.2015. Scopul şi termenele de livrare ale contractului vor fi 
agreate în prealabil de Exim Bank SA şi să respecte gradul de îndatorare (datorii totale/total pasiv) conform 
estimărilor.” 
j. Prin Actul Adiţional nr. 10/29.09.2015 la acest contract, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, 
Sadalbari SRL în calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu 
Rodica, în calitate de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, s-a modificat capitulul 
„Garanţii”, în sensul că una din garanţiile instituite a devenit: „ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor curente 
deschise de Romcab SA la Exim Bank SA, cu excepţia conturilor deschise de Romcab SA pentru derularea facilităţii de 
credit acordate de Internationalm Investment Bank”. 
k. Prin Actul Adiţional nr. 11/04.11.2015 la acest contract, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, 
Sadalbari SRL în calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu 
Rodica, în calitate de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, a fost completat capitulul 
„Garanţii”, prin adăugarea unei noi garanţii, astfel: „ipotecă mobiliară asupra creanţelor rezultate din contractul de 
vânzare – cumpărare comercială cu executare succesivă încheiat cu Romcab SA cu Comat Trading SA Bistriţa, 
înregistrat la Romcab SA sub nr. 45/13.03.2014.” 
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l. Prin Actul Adiţional nr. 12/04.12.2015 la acest contract, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, 
Sadalbari SRL în calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu 
Rodica, în calitate de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, s-a stabilit ca Romcab 
SA: 
„- Să prezinte băncii până la data de 15.12.2015, analiza independentă a afacerii; 
- să nu angajeze investiţii care nu au caracter obligatoriu fără acordul scris prealabil al Exim Bank SA. Romcab SA va 
putea angaja exclusiv investiţii de înlocuire/mentenanţă, maxim 2.000.000 Euro anual; 
- să nu încheie în următoarele 12 luni de la semnarea actului adiţional, contracte suplimentare excluzând: contracte 
existente în momentul semnării, contracte pentru vânzări spot de produse aflate în stoc; 
- să constituie garanţia constând în ipotecă mobiliară asupra acţiunilor deţinute de Sadalbari SRL în Romcab SA în 
proporţie de minim 51% din totalul acţiunilor emise de Romcab SA în termen de 30 zile de la data rambursării 
expunerii BCR; 
- să prezinte balanţa/situaţiile financiare preliminare la 31.12.2015, raportul IBR şi raportul de inspecţie a stocurilor la 
31.12.2015 în vederea efectuării de către bancă a reviziei Romcab SA şi a expunerii până la data de 29.02.2016. 
Inventarul complet va fi prezentat băncii până la data de 31.01.2016.” 
m. Prin Actul Adiţional nr. 13/19.05.2016 la acest contract, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, 
Sadalbari SRL în calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu 
Rodica, în calitate de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, a fost modificat obiectul 
contractului, astfel: „banca prelungeşte împrumutatului linia de credit acordată în lei în valoare de 50.000.000 Lei. 
Creditul se prelungeşte pe o perioadă de 12 luni de la semnarea actului adiţional şi va putea fi utilizat în sistem 
revolving prin trageri multiple. Perioada de creditare se consideră până la data de 18.05.2017, data rambursării finale a 
liniei de credit.” 
Prin acelaşi act adiţional, a fost modificat Capitolul „Garanţii”, astfel: 
- Ipotecă mobiliară asupra încasărilor din contractele încheiate cu clienţii interni sau externi. Contractele pot fi 
factorizate prin factoring fără regres încheiat cu Exim Bank SA. În acest caz colateralizarea se va realiza prin ipotecarea 
unui cont colector dedicat al Împrumutatului, aflat la dispoziţia băncii, deschis în evidenţele băncii, în care se vor 
colecta în mod imperativ finanţările din factoring şi sume cuvenite Romcab SA aferente rezervei de factoring. Pentru 
contractele nefactorizate, încasarea se va realiza în contul de cesiune, cu notificarea debitorului cedat, fără declaraţie de 
acceptare. 
- Ipotecă mobiliară de rang III asupra părţilor sociale deţinute de persoane fizice, respectiv dl. Zoltan Prosszer, dna. 
Dochiţoiu Rodica şi dna. Târcă Ioana Roxana în Sadalbari SRL. În prezent ipoteca de rang I este instituită în favoarea 
BCR; ipoteca Exim Bank SA va deveni rang II în urma rambursării creditului BCR şi a radierii garanţiilor accesorii 
instituite. 
C. Contractul de Credit pe Obiect nr. 66 – SCJ din data de 11.07.2013 încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de 
Împrumutat şi dl. Prosszer Zoltan în calitate de garant, prin care banca a acordat Romcab SA un credit în Lei, în sistem 
revolving, în valoare de 20.000.000 lei, pentru finanţarea contractelor comerciale încheiate cu Klaus Faber AG, 
Germania/Meinhart Kabel Osterreich GmbH, Austria şi/sau Delphi Poland Spolka Akczjna Polonia (oricare dintre ele 
sau împreună). 
Creditul a fost acordat pe o perioadă de 11 luni şi 1 zi, de la data semnării contractului urmând a fi utilizat prin una sau 
mai multe trageri. Perioada de creditare se consideră de la data semnării contractului până la data de 11.06.2014, data 
rambursării finale a creditului. 
În vederea garantării restiturii creditului, banca a instituit următoarele garanţii: 
- Ipotecă mobiliară de prim rang asupra creanţelor provenind din contractele comerciale ce urmează să fie finanţate din 
creditul de trezorerie. Garanţia se va constitui treptat, pe măsura prezentării contractelor finanţate şi a poliţei de 
asigurare a riscului de neplată, emisă de Coface sau EximAsig, cesionată în favoarea Exim Bank SA. Exim Bank SA va 
primi înscrisul original constatator al creanţei ipotecate, iar dacă acest lucru nu este posibil se va preda o copie 
legalizată; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor de disponibilităţi ale Romcab SA deschise/ce se vor deschide la Exim Bank SA; 
- Un număr de 3 (trei) bilete la ordin în alb, emise de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA aferente valorii 
principalului, dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
a. Prin Actul Adiţional nr. 1/28.11.2013, s-a arătat că „nu se aplică penalităţi pentru nerespectarea clauzei prevăzută la 
art. 6.3. lit. j privind îndatorarea suplimentară faţă de alte instituţii financiare fără acordul prealabil al Exim Bank SA în 
cazul contractării creditului de investiţii de 2.000.000 euro de la BCR din data de 29.08.2013.” 
b. Prin Actul Adiţional nr. 2/30.04.2014 s-a arătat că „creditul este acordat pentru finanţarea contractelor comerciale 
încheiate cu Klaus Faber AG, Germania şi/sau Delphi Poland Spolka Akczjna Polonia (oricare dintre ele sau 
împreună).” 
c. Prin Actul Adiţional nr. 3/17.06.2014 au fost modificate următoarele aspecte: 
- Obiectul Contractului: „banca prelungeşte Împrumutatului începând cu 11.06.2014, creditul de trezorerie – credit pe 
obiect, în Lei, în valoare de 20.000.000 lei. Creditul este acordat pentru finanţarea contractelor comerciale încheiate cu 
Delphi Poland Spolka Akczjna Polonia şi/sau alţi clienţi. Creditul se prelungeşte pe o perioadă de 12 luni, începând cu 
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11.06.2014 şi va putea fi utilizat în sistem revolving printr-una sau mai multe trageri. Perioada de creditare se consideră 
până la data de 10.06.2015, data rambursării finale a creditului.” 
- Utilizarea Creditului „creditul va fi utilizat până la data de 10.06.2015.” 
- Garantarea Creditului: 
- Ipotecă mobiliară de prim rang asupra creanţelor provenind din contractele comerciale ce urmează să fie finanţate din 
credit, asigurate contra riscului de neplată la Coface sau altă societate de asigurare agreată de bancă. Poliţa de asigurare 
a riscului de neplată se va cesiona în favoarea Exim Bank SA. Exim Bank SA va primi înscrisul original constatator al 
creanţei ipotecate, iar dacă acest lucru nu este posibil se va preda o copie legalizată; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor de disponibilităţi ale Romcab SA deschise/ce se vor deschide la Exim Bank SA; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA aferent valorii principalului, 
dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
d. Prin Actul Adiţional nr. 4/01.07.2014, denumit Acord de Plafon Multiprodus/Contract de Credit, au fost modificate 
următoarele aspecte: 
- Obiectul Contractului: „banca pune la dispoziţia Împrumutatului un plafon multiprodus, în valoare de 26.500.000 lei, 
care va fi utilizat pentru finanţarea contractelor comerciale încheiate de Îm0prumutat cu clienţii săi (Delphi şi/sau alţi 
clienţi), astfel: 
- Prin preluarea creditului de trezorerie – credit pe obiect în limita plafonului de 20.000.000 lei, cu scadenţă 10.12.2015; 
- Prin acordarea de credite pe obiect în sumă de 6.500.000 lei, cu scadenţă în interiorul termenului de valabilitate al 
plafonului.” 
- Termeni şi condiţii de derulare a plafonului: „termenul de valabilitate al plafonului până la data de 10.12.2015. Data 
limită până la care pot fi acordate credite în cadrul unui plafon aprobat, este până la data de 10.06.2015.” 
- Rambursarea creditului şi plata obligaţiilor aferente: „Creditele pe obiect vor fi rambursate integral, cel târziu până la 
scadenţa finală. După data de 10.06.2015, în cazul neprelungirii perioadei de tragere anterior acestei date, creditele pe 
obiect vor fi rambursate din încasările creanţelor aferente contractelor finanţate prin creditele pe obiect. În cazul în care 
unul sau mai multe contracte sunt factorizate, sumele rezultate din finanţarea facturilor emise pe baza contractelor 
finanţate prin creditul pe obiect vor constitui surse de rambursare. Până în data de 10.06.2015, soldul creditelor pe 
obiect din cadrul plafonului multiprodus, se diminuează parţial/integral astfel: 
- La încasarea fiecărei sume de la clienţii cesionaţi, banca va proceda la reîntregirea creditului pe obiect cu suma 
încasată. Diferenţa nefinanţată (15% din suma încasată) va rămâne la dispoziţia clientului în contul curent pentru 
utilizări necondiţionate/nejustificate. Pentru sumele încasate în valută, împrumutatul mandatează banca să efectueze 
schimbul valutar la cursul de schimb al Exim Bank SA din ziua rembursării. 
- În cazul contractelor finanţate pfactoring extern/factoring intern fără regres, banca va proceda la reîntregirea creditelor 
pe obiect cu rambursările din sumele rezultate din finanţarea facturilor prin factoring. 
- La solicitarea scrisă a Romcab SA, vor putea fi utilizate la reîntregirea creditelor pe obiect orice sume încasate în 
conturile societăţii.” 
- Garanţiile: „Împrumutatul se obligă să garanteze plafonul cu următoarele garanţii: 
- Ipotecă mobiliară de prim rang asupra creanţelor provenind din contractele comerciale ce urmează să fie finanţate din 
plafonul de credite pe obiect, asigurate contra riscului de neplată la Coface sau altă societate de asigurare agreată de 
bancă. Poliţa de asigurare a riscului de neplată se va cesiona în favoarea Exim Bank SA. Exim Bank SA va primi 
înscrisul original constatator al creanţei ipotecate, iar dacă acest lucru nu este posibil se va preda o copie legalizată; 
- Ipotecă imobiliară de rang subsecvent (IV) asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 267, Jud. 
Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen. 
- Ipotecă mobiliară de rang I asupra stocurilor de materii prime şi materiale achiziţionate din creditele pe obiect; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor de disponibilităţi ale Romcab SA deschise/ce se vor deschide la Exim Bank SA; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA aferent valorii principalului, 
dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
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e. Prin Actul Adiţional nr. 5/18.06.2015, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, Sadalbari SRL în 
calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu Rodica, în calitate 
de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, s-au stabilit următoarele: 
- Obiectul Contractului: „Banca prelungeşte Împrumutatului, începând cu data de 10.06.2015, plafonul multiprodus 
acordat în valoare de 26.500.000 lei, care va fi utilizat pentru acordarea de credite pe obiect, cu scadenţă în interiorul 
termenului de valabilitate al plafonului, având ca destinaţie finanţarea contractelor comerciale încheiate de 
Împrumutatnţii săi (Delphi Poland SA şi/sau alţi clienţi). Termenul de valabilitate al plafonului multiprodus este până la 
data de 09.12.2016. Plafonul funcţionează în sistem revolving. 
- Utilizarea plafonului: Data loimită până la care pot fi acordate produse în cadrul plafonului multiprodus este 
09.09.2015. Dacă până la data de 09.09.2015, Împrumutatul prezintă băncii actul adiţional de prelungire până la 
31.12.2016 a contractului încheiat cu Delphi Poland SA, data limită până la care vor putea fi acordate produse în cadrul 
plafonului multiprodus va fi 09.06.2016. 
- Garanţiile: „Împrumutatul se obligă să garanteze plafonul cu următoarele garanţii: 
- Ipotecă mobiliară de prim rang asupra creanţelor provenind din contractele comerciale ce urmează să fie finanţate din 
plafonul de credite pe obiect, asigurate contra riscului de neplată la Coface sau altă societate de asigurare agreată de 
bancă. Poliţa de asigurare a riscului de neplată se va cesiona în favoarea Exim Bank SA. Exim Bank SA va primi 
înscrisul original constatator al creanţei ipotecate, iar dacă acest lucru nu este posibil se va preda o copie legalizată; 
- Ipotecă imobiliară asupra tuturor creanţelor prezente şi viitoare rezultate din relaţiile comerciale cu debitorii creanţelor 
ipotecate (Delphi Poland SA, Cleveland Cable Co. LTD şi cei care vor fi ipotecaţi); 
- Ipotecă imobiliară de rang IV asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, 
întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen. 
- Ipotecă mobiliară de rang I asupra stocurilor de materii prime şi materiale achiziţionate din creditele pe obiect; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor de disponibilităţi ale Romcab SA deschise/ce se vor deschide la Exim Bank SA; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA aferent valorii principalului, 
dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
- Ipotecă mobiliară de rang I asupra acţiunilor deţinute de Sadalbari SRL în Romcab SA în proporţie de minim 51% din 
totalul acţiunilor emise de Romcab SA. Această garanţie se va constitui până la data de 30.09.2015; 
- Ipotecă mobiliară de rang II asupra părţilor sociale deţinute de persoane fizice, respectiv dl. Zoltan Prosszer, dna. 
Dochiţoiu Rodica şi dna. Târcă Ioana Roxana, în Sadalbari SRL. În prezent, ipoteca de rang I este instituită în favoarea 
BCR; ipoteca Exim Bank SA va deveni rang I în urma rambursării creditului BCR şi a radierii garanţiilor accesorii 
instituite.” 
f. Prin Actul Adiţional nr. 6/22.07.2015, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, Sadalbari SRL în 
calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu Rodica, în calitate 
de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, părţile au hotărât ca Romcab SA „să 
contracteze o companie specializată până la 15.08.2015, agreată în prealabil de Exim Bank SA, pentru efectuarea unei 
analize independente a afacerii (IBR) până la data de 31.10.2015. Scopul şi termenele de livrare ale contractului vor fi 
agreate în prealabil de Exim Bank SA.” 
g. Prin Actul Adiţional nr. 7/15.09.2015, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, Sadalbari SRL în 
calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu Rodica, în calitate 
de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, părţile au completat următoarele: 
- „nu se vor mai putea efectua trageri din plafonul multiprodus în cazul în care nu vor fi reduse datoriile financiare. 
- Data limită până la care pot fi acordate produse în cadrul plafonului multiprodus este 30.11.2015. Dacă până la data de 
30.11.2015 Împrumutatul prezintă băncii un act adiţional de prelungire a contractului cu Delphi până la data de 
31.12.2016 (sau un nou contract cu Delphi pentru cel puţin aceeaşi perioadă/valoare anuală), data limită până la care vor 
putea fi acordate produse în cadrul plafonului multiprodus va fi 09.06.2016).” 
h. Prin Actul Adiţional nr. 8/04.11.2015, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, Sadalbari SRL în 
calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu Rodica, în calitate 
de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, a fost completat Capitulul Garanţii, cu o 
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nouă garanţie, astfel: „Ipotecă mobiliară asupra creanţelor rezultate din contractul de vânzare – cumpărare comercială 
cu executare succesivă încheiat de Romcab SA cu Comat Trading SA Bistriţa, înregistrat la Romcab SA sub nr. 
45/13.03.2014.” 
i. Prin Actul Adiţional nr. 9/04.12.2015, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, Sadalbari SRL în 
calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu Rodica, în calitate 
de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, s-a arătat că „în cazul în care până la data de 
30.11.2015 Împrumutatul nu va prezenta poliţa de asigurare emisă de un asigurator agreat de bancă, valabilă până cel 
puţin la data de 31.12.2016, pe cel puţin aceeaşi valoare, se vor stopa tragerile.” 
j. Prin Actul Adiţional nr. 10/19.05.2016, încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de Împrumutat, Sadalbari SRL în 
calitate de garant ipotecar, dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant avalist şi ipotecar, dna. Dochiţoiu Rodica, în calitate 
de garant ipotecar şi dna. Târcă Ioana Roxana în calitate de garant ipotecar, au fost modificate următoarele aspecte 
importante: 
- Obiectul Contractului: „banca prelungeşte şi suplimentează plafonul multiprodus acordat Împrumutatului, de la 
valoarea de 26.500.000 lei în valoare de 50.000.000 lei, plafon destinat susţinerii activităţii curente. 
- Garanţii şi Asigurări: 
- Ipotecă mobiliară de prim rang asupra creanţelor viitoare provenind din contractele comerciale ce urmează să fie 
finanţate din plafonul de credite pe obiect, asigurate contra riscului de neplată la o altă societate de asigurare agreată de 
bancă. Poliţa de asigurare a riscului de neplată se va cesiona în favoarea Exim Bank SA. Exim Bank SA va primi 
înscrisul original constatator al creanţei ipotecate, iar dacă acest lucru nu este posibil se va preda o copie legalizată; 
- Ipoteci imobiliare de rang subsecvent (IV şi V) asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 267, 
Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen. 
- Ipotecă mobiliară de rang I asupra stocurilor de materii prime şi materiale achiziţionate din creditele pe obiect; 
- Ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA, cu excepţia conturilor 
deschise de Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Ipotecă mobiliară de rang II asupra părţilor sociale deţinute de persoane fizice, respectiv dl. Zoltan Prosszer, dna. 
Dochiţoiu Rodica şi dna. Târcă Ioana Roxana, în Sadalbari SRL. În prezent, ipoteca de rang I este instituită în favoarea 
BCR; ipoteca Exim Bank SA va deveni rang I în urma rambursării creditului BCR şi a radierii garanţiilor accesorii 
instituite. 
Aceasta din urmă ipotecă se va elibera în cazul îndeplinirii condiţiilor menţionate la pct. 8.3 (2) de mai jos: 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA aferent valorii principalului, 
dobânzilor şi comisioanelor datorate; 
- Un (1) bilet la ordin în alb, emis de către Romcab SA în favoarea Exim Bank SA şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer.” 
Acest din urmă Act Adiţional prezintă şi situaţia finală a garanţiilor instituite de creditor în baza acestui contract, asupra 
activelor Romcab SA. 
D. Contractul de Factoring nr. 196 - DCM din data de 19.05.2016, încheiat între bancă în calitate de factor, Romcab SA 
în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant având următorul obiect: 
Aderentul este de acord să cesioneze Factorului toate creanţele prezente şi viitoare deţinute de Aderent împotriva 
Debitorilor cedaţi acceptaţi împreună cu toate drepturile, acţiunile, privilegiile, ipotecile, garanţiile Aderentului, 
incluzând orice garanţii constituite în legătură cu respectivul contract şi/sau respectiva creanţă, în baza Contractelor 
Comerciale relevante, iar Factorul cumpără creanţele în conformitate cu prevederile art. 1.566 şi următoarele din Codul 
Civil şi va asigura Aderentului prestarea de Operaţiuni de Factoring, referitor la aceste creanţe, în limitele şi în termenii 
aprobaţi în contractul de factoring. 
Creanţele ce fac obiectul Contractului de factoring vor avea în mod obligatoriu caracter comercial şi vor proveni din 
vânzări ferme, livrări de mărfuri şi/sau prestări de servicii efective. Prin cesionarea acestor creanţe, Factorul devine 
titularul tuturor drepturilor, acţiunilor, privilegiilor, ipotecilor sau a oricăror altor garanţii deţinute de Aderent asupra 
Debitorului cedat acceptat în virtutea Contractului Comercial şi a contractelor de garanţii accesorii încheiate. 
Contractul de Factoring a fost încheiat pe o perioadă de 12 luni plus 85 zile, cu începere de la data semnării lui de către 
părţi. Perioada de tragere în cadrul Contractului de Factoring a fost stabilită la 12 luni de la data semnării Condiţiilor 
Specifice, urmând a expira la data de 18.05.2017. 
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La Capitolul „Garanţii”, s-a stabilit că, în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligaţiilor sale în baza Contractului de 
factoring, Aderentul este de acord şi se angajează să constituie în favoarea Factorului următoarele garanţii: 
- Aderentul va preda Factorului un bilet la ordin în alb pentru fiecare Debitor cedat acceptat stipulat „fără protest” şi 
avalizat de acţionarul/asociatul majoritar sau de către administratori, după caz, soţul/soţia acestora, ori de 
acţionari/asociaţi care individual sau împreună deţin o participaţie care le permite exercitarea controlului asupra 
Aderentului, pentru acoperirea tuturor datoriilor Aderentului către Factor, inclusiv dar fără a se limita la dobânzile şi 
comisioanele datorate de către Aderent Factorului. Emitentul mandatează Factorul să completeze biletul la ordin cu 
suma reprezentând totalul sumelor datorate Factorului în baza Contractului de Factoring. Factorul va notificã: emitentul 
şi avalistul cu privire la suma şi scadenţa menţionate în biletul la ordin. 
- Aderentul constituie în favoarea Factorului o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor bancare 
prezente sau viitoare, pentru a garanta îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de Factoring, conturi asupra 
cărora Factorul exercită controlul în conformitate cu art. 2.410 Cod Civil. Ipoteca mobiliară este valabilă până la 
achitarea/rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în baza Contractului de Factoring plus dobânzile aferente şi 
alte costuri şi comisioane inclusiv cheltuieli de orice fel în legătură cu recuperarea sumelor datorate, cheltuieli de 
judecată, de executare silită. 
- Aderentul constituie în favoarea Factorului o ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire rezultate din poliţa 
de asigurare a riscului de neplată pe care o va încheia cu o societate de asigurare agreată de Factor. 
- Pentru creanţele garantate cu bilete la ordin, Aderentul va gira aceste bilete la ordin în favoarea factorului. 
În continuare, au fost anexate Contractului de Factoring: 
- Anexa 1, reprezentând Condiţii specifice nr. 1 ale Contractului de Factoring nr. 196 – DCM din data 19.05.2016, prin 
care părţile au convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de 
debitorul cedat acceptat Enel Distribuzione SPA. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat Enel Distribuzione SPA, este vorba 
de un factoring extern fără recurs care se derulează prin intermediul unui factor de import membru FCI – Medicredito 
Italiano. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 250.000 Euro, având termen de valabilitate 
până în data de 18.05.2017 şi fiind aplicabilă pentru facturile emise începând cu data de 19.05.2016. 
Procentul de acoperire risc de neplată a fost stabilit la 100% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA, în limita 
de acoperire risc de neplată. 
Perioada de acoperire risc de neplată a fost stabilită la 90 de zile calculate de la scadenţa facturilor pentru care Factorul 
furnizează servicii de acoperire risc de neplată. 
Limita de finanţare a fost stabilită la 212.500 Euro, cu valabilitate până în data de 18.05.2017. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA în limita de finanţare. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 75 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 11.08.2017. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor deschise de 
Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
- Anexa 1, reprezentând Condiţii specifice nr. 2 ale Contractului de Factoring nr. 196 – DCM din data 19.05.2016, prin 
care părţile au convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de 
debitorul cedat acceptat Anixter Limited. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat Enel Distribuzione SPA, este vorba 
de un factoring extern fără recurs care se derulează prin intermediul unui factor de import membru FCI – BNP Paribas 
Comercial Finance LTD. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 500.000 Euro, având termen de valabilitate 
până în data de 18.05.2017 şi fiind aplicabilă pentru facturile emise începând cu data de 19.05.2016. 
Procentul de acoperire risc de neplată a fost stabilit la 100% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA, în limita 
de acoperire risc de neplată. 
Perioada de acoperire risc de neplată a fost stabilită la 90 de zile calculate de la scadenţa facturilor pentru care Factorul 
furnizează servicii de acoperire risc de neplată. 
Limita de finanţare a fost stabilită la 425.000 Euro, cu valabilitate până în data de 18.05.2017. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA în limita de finanţare. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 30 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 27.06.2017. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor deschise de 
Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
Aşadar, date fiind documentele depuse în probaţiune în ceea ce priveşte acest contract de factoring, constatăm că 
debitorii cedaţi sunt Enel Distribuzione SPA şi Anixter Limited. 
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E. Contractul de Factoring nr. 131 - ACJ din data de 18.11.2013, încheiat între bancă în calitate de factor, Romcab SA 
în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant având următorul obiect: 
Obiectul contractului îl constituie finanţarea prin factoring, în baza unui contract comercial ferm cu plata la termen 
existent între solicitant şi debitorii propuşi spre finanţare, cu scopul de a acoperi lipsa temporară de lichiditate dintre 
momentul facturării produselor/serviciilor până în momentul încasării efective de la debitorii cedaţi. 
În îndeplinirea obiectului contractului, Factorul prestează Aderentului cel puţin două din următoarele servicii: 
finanţarea, administrarea creanţelor, colectarea creanţelor şi acoperirea riscului de neplată, astfel cum vor conveni 
părţile prin Condiţiile Specifice iar Aderentul cedează Factorului cu titlu de vânzare, creanţele deţinute împotriva 
debitorilor cedaţi. 
Creanţele ce fac obiectul Contractului de factoring vor avea în mod obligatoriu caracter comercial şi vor proveni din 
vânzări ferme, livrări de mărfuri şi/sau prestări de servicii efective. Prin cesionarea acestor creanţe, Factorul devine 
titularul tuturor drepturilor, acţiunilor, privilegiilor, ipotecilor sau a oricăror altor garanţii deţinute de Aderent asupra 
Debitorului cedat în virtutea Contractului Comercial şi a contractelor de garanţie accesorii încheiate. 
Contractul a fost încheiat până la data de 11.02.2015, cu începere de la data semnării lui de către părţi. Perioada de 
tragere a fost stabilită până la data de 30.11.2014. Prin contract a fost stabilit un drept de regres în favoarea băncii 
asupra Aderentului în situaţia în care creanţele cesionate nu sunt achitate de către debitorii cedaţi până la data expirării 
perioadei de graţie, până la data recesionării lor, precum şi în situaţia în care creanţele au devenit neeligibile din alte 
motive decât culpa Factorului sau care erau neeligibile chiar înainte de data acceptării lor şi acest lucru nu a putut fi 
cunoscut de către Factor. 
Au fost ataşate contractului: 
- Anexa 1, reprezentând Condiţii specifice nr. 1 ale Contractului de Factoring nr. 131 – ACJ din data 18.11.2013, prin 
care părţile au convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de 
debitorul cedat acceptat SC Delphi Poland SA, Oddizal w Jelesni/Branch Jelesnia Polonia. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat SC Delphi Poland SA, Oddizal w 
Jelesni/Branch Jelesnia Polonia, este vorba de un factoring fără recurs care se derulează prin intermediul unui factor de 
import membru FCI – Pekao Factoring S.p.Z.o.o. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 7.000.000 Euro, având termen de 
valabilitate până în data de 30.11.2014. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 63 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 11.02.2015. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Garanţia obţinută de la Pekao Factoring S.p.Z.o.o. pentru acoperirea în proporţie de 100% a riscului de neplată faţă de 
Delphi Poland SA; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer în calitate de administrator al 
Romcab SA: 
- Ipotecă mobiliară pe conturile curente deschise la Exim Bank SA. 
- Actul Adiţional nr. 1/01.04.2014 la contractul de factoring prin care a fost prelungită perioada de graţie de la 10 zile la 
35 zile şi perioada de finanţare de la 73 zile la 98 zile. 
- Actul Adiţional nr. 2/09.05.2014 la contractul de factoring prin care s-au precizat facturile finanţate existente în sold la 
data semnării actului adiţional. 
- Actul Adiţional nr. 3/19.12.2014 la contractul de factoring prin care a fost reformulat contractul de factoring, s-a 
prelungit acest contract până la data de 16.09.2015, precum şi perioada de tragere până la data de 16.06.2015. 
La Capitolul „Garanţii”, s-a stabilit că, în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligaţiilor sale în baza Contractului de 
factoring, Aderentul este de acord şi se angajează să constituie în favoarea Factorului următoarele garanţii: 
Aderentul va preda Factorului un bilet la ordin în alb pentru fiecare Debitor cedat acceptat stipulat „fără protest” şi 
avalizat de acţionarul/asociatul majoritar sau de către administratori, după caz, soţul/soţia acestora, sau după caz, de 
administratori, pentru acoperirea tuturor datoriilor Aderentului către Factor, inclusiv dar fără a se limita la dobânzile şi 
comisioanele datorate de către Aderent Factorului. Emitentul mandatează Factorul să completeze biletul la ordin cu 
suma reprezentând totalul sumelor datorate Factorului în baza Contractului de Factoring. Factorul va notificã: emitentul 
şi avalistul cu privire la suma şi scadenţa menţionate în biletul la ordin. 
- Anexa 1 la Actul Adiţional nr. 3/19.12.2014 la contractul de factoring, prin care părţile au modificat modul de derulare 
a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de debitorul cedat acceptat SC Delphi Poland 
SA, Oddizal w Jelesni/Branch Jelesnia Polonia. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat SC Delphi Poland SA, Oddizal w 
Jelesni/Branch Jelesnia Polonia, este vorba de un factoring fără recurs care se derulează prin intermediul unui factor de 
import membru FCI – Pekao Factoring S.p.Z.o.o. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 7.000.000 Euro, având termen de 
valabilitate până în data de 10.06.2015. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 63 de zile de la data emiterii facturilor. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor acceptate la finanţare. 
Perioada de tragere a fost stabilită până la data de 10.06.2015. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 16.09.2015. 
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Garanţiile nu au suferit modificări. 
- Actul Adiţional nr. 1/19.12.2014 la Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra conturilor nr. 132 din 18.11.2013, încheiat 
între Bancă în calitate de Creditor şi Romcab SA în calitate de Debitor, prin care se arată că în tot cuprinsul contractului 
de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 132 din 18.11.2013, sintagma „nr. RO13EXIM103000014928RO01, nr. 
RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928GB01, nr. 
RO13EXIM103000014928US01” se înlocuieşte cu sintagma „nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. 
RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928GB01, nr. 
RO13EXIM103000014928US01, RO13EXIM103000014928RO14, RO13EXIM103000014928RO15”. 
- Actul Adiţional nr. 4/12.06.2015 la contractul de factoring, prin care a fost prelungit acest contract până la data de 
16.12.2015. Totodată, a fost prelungită perioada de tragere până la data de 09.09.2015. 
- Anexa 1 la Actul Adiţional nr. 4/12.06.2015 la contractul de factoring, prin care părţile au modificat modul de derulare 
a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de debitorul cedat acceptat SC Delphi Poland 
SA, Oddizal w Jelesni/Branch Jelesnia Polonia. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat SC Delphi Poland SA, Oddizal w 
Jelesni/Branch Jelesnia Polonia, este vorba de un factoring fără recurs care se derulează prin intermediul unui factor de 
import membru FCI – Pekao Factoring S.p.Z.o.o. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 7.000.000 Euro, având termen de 
valabilitate până în data de 09.09.2015. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 63 de zile de la data emiterii facturilor. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor acceptate la finanţare. 
Perioada de tragere a fost stabilită până la data de 09.09.2015. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 16.12.2015. 
Garanţiile nu au suferit modificări. 
- Actul Adiţional nr. 5/11.09.2015 la contractul de factoring, prin care a fost prelungit acest contract până la data de 
07.03.2016. Totodată, a fost prelungită perioada de tragere până la data de 30.11.2015. 
- Actul Adiţional nr. 6/04.12.2015 la contractul de factoring, prin care au fost modificate Condiţiile Specifice nr. 1 ale 
Anexei nr. 1 la contractul de factoring. 
- Actul Adiţional nr. 7/08.01.2016 la contractul de factoring, prin care au fost modificate Condiţiile Specifice nr. 1 ale 
Anexei nr. 1 la contractul de factoring. 
- Actul Adiţional nr. 8/19.05.2016 la contractul de factoring, prin care a fost prelungit acest contract până la data de 
10.04.2017. Totodată, a fost prelungită perioada de tragere până la data de 31.12.2016. 
Prin acelaşi act adiţional s-a arătat la Capitolul Garanţii, că: 
- Aderentul va preda Factorului un bilet la ordin în alb pentru fiecare Debitor cedat acceptat stipulat „fără protest” şi 
avalizat de acţionarul/asociatul majoritar sau de către administratori, după caz, soţul/soţia acestora, ori de 
acţionari/asociaţi care individual sau împreună deţin o participaţie care le permite exercitarea controlului asupra 
Aderentului, pentru acoperirea tuturor datoriilor Aderentului către Factor, inclusiv dar fără a se limita la dobânzile şi 
comisioanele datorate de către Aderent Factorului. Emitentul mandatează Factorul să completeze biletul la ordin cu 
suma reprezentând totalul sumelor datorate Factorului în baza Contractului de Factoring. Factorul va notificã: emitentul 
şi avalistul cu privire la suma şi scadenţa menţionate în biletul la ordin. 
- Aderentul constituie în favoarea Factorului o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor bancare 
prezente sau viitoare, pentru a garanta îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de Factoring, conturi asupra 
cărora Factorul exercită controlul în conformitate cu art. 2.410 Cod Civil. Ipoteca mobiliară este valabilă până la 
achitarea/rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în baza Contractului de Factoring plus dobânzile aferente şi 
alte costuri şi comisioane inclusiv cheltuieli de orice fel în legătură cu recuperarea sumelor datorate, cheltuieli de 
judecată, de executare silită. 
- Aderentul constituie în favoarea Factorului o ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire rezultate din poliţa 
de asigurare a riscului de neplată pe care o va încheia cu o societate de asigurare agreată de Factor. 
- Pentru creanţele garantate cu bilete la ordin, Aderentul va gira aceste bilete la ordin în favoarea Factorului. 
- Anexa 1 la Actul Adiţional nr. 8/19.05.2016 la contractul de factoring, prin care au fost modificate Condiţiile 
Specifice nr. 1 ale contractului de factoring, referitoare la derularea serviciilor de factoring cu privire la debitorul cedat 
Delphi Poland SA: 
Limita de acoperire risc de neplată pe debitorul cedat acceptat (Delphi Poland SA) este de 4.410.000 Euro, cu 
valabilitate până în data de 31.12.2016. Limita de acoperire risc de neplată pe debitorul cedat acceptat se prelungeşte 
până în data de 18.05.2017 (max. 09.06.2017), aplicabilă pentru facturile emise începând cu data semnării actului 
adiţional. Data expirării contractului: 20.03.2017. 
- Condiţiile Specifice nr. 2 ale contractului de factoring nr. 131 - ACJ din data de 18.11.2013, încheiat între bancă în 
calitate de factor, Romcab SA în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant, prin care părţile au 
convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de debitorul cedat 
acceptat LKH Leoni KFT. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat LKH Leoni KFT, este vorba de un 
factoring extern fără recurs care se derulează prin intermediul unui factor de import membru FCI – BNP Paribas 
Comercial Finance LTD. 
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Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 3.500.000 Euro, având termen de 
valabilitate până în data de 18.05.2017 şi fiind aplicabilă pentru facturile emise începând cu data de 19.05.2016. 
Procentul de acoperire risc de neplată a fost stabilit la 100% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA, în limita 
de acoperire risc de neplată. 
Perioada de acoperire risc de neplată a fost stabilită la 90 de zile calculate de la scadenţa facturilor pentru care Factorul 
furnizează servicii de acoperire risc de neplată. 
Limita de finanţare a fost stabilită la 3.150.000 Euro, cu valabilitate până în data de 31.12.2016. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 90% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA în limita de finanţare. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 90 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 10.04.2017. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor deschise de 
Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
F. Contractul de Factoring nr. 198 - DCM din data de 19.05.2016, încheiat între bancă în calitate de factor, Romcab SA 
în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant având următorul obiect: 
Prin acest contract, Aderentul este de acord să cesioneze Factorului toate creanţele prezente şi viitoare deţinute de 
Aderent împotriva Debitorilor Cedaţi acceptaţi, împreună cu toate drepturile, acţiunile, privilegiile, ipotecile, garanţiile 
Aderentului, incluzând orice garanţii constituite în legătură cu respectivul contract şi/sau respectiva creanţă, în baza 
contractelor comerciale relevante, iar Factorul cumpără creanţele în conformitate cu prevederile art. 1.566 şi 
următoarele din Codul Civil şi va asigura Aderentului prestarea de Operaţiuni de Factoring, referitor la aceste creanţe, 
în limitele şi în termenii aprobaţi în Contractul de factoring. 
În îndeplinirea obiectului contractului, Aderentul cedează Factorului cu titlu de vânzare toate creanţele deţinute 
împotriva debitorilor cedaţi acceptaţi iar factorul prestează aderentului cel puţin două din următoarele servicii: 
finanţarea creanţelor, administrarea creanţelor, colectarea creanţelor şi acoperirea riscului de neplată, astfel cum vor 
conveni părţile prin Condiţiile Specifice. 
Creanţele ce fac obiectul Contractului de factoring vor avea în mod obligatoriu caracter comercial şi vor proveni din 
vânzări ferme, livrări de mărfuri şi/sau prestări de servicii efective. Prin cesionarea acestor creanţe, Factorul devine 
titularul tuturor drepturilor, acţiunilor, privilegiilor, ipotecilor sau a oricăror altor garanţii deţinute de Aderent asupra 
Debitorului cedat în virtutea Contractului Comercial şi a contractelor de garanţie accesorii încheiate. 
Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 12 luni cu începere de la data semnării de către părţi. Perioada de tragere a 
fost stabilită la 12 luni de la data semnării Condiţiilor Specifice şi expiră la data de 18.05.2017. 
Prin contract s-a stabilit că Factorul este îndreptăţit să îşi exercite dreptul de recurs asupra Aderentului şi să solicite 
acestuia rambursarea imediată a sumelor pe care i le-a plătit pentru Creanţele acceptate în cadrul aprobărilor acordate, 
atunci când acestea rămân neplătite de către Debitorii cedaţi acceptaţi, în anumite situaţii. 
În ceea ce priveşte garanţiile instituite în temeiul contractului, acestea sunt: 
- Aderentul va preda Factorului un bilet la ordin în alb pentru fiecare Debitor cedat acceptat stipulat „fără protest” şi 
avalizat de acţionarul/asociatul majoritar sau de către administratori, după caz, soţul/soţia acestora, ori de 
acţionari/asociaţi care individual sau împreună deţin o participaţie care le permite exercitarea controlului asupra 
Aderentului, pentru acoperirea tuturor datoriilor Aderentului către Factor, inclusiv dar fără a se limita la dobânzile şi 
comisioanele datorate de către Aderent Factorului. Emitentul mandatează Factorul să completeze biletul la ordin cu 
suma reprezentând totalul sumelor datorate Factorului în baza Contractului de Factoring. Factorul va notificã: emitentul 
şi avalistul cu privire la suma şi scadenţa menţionate în biletul la ordin. 
- Aderentul constituie în favoarea Factorului o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor bancare 
prezente sau viitoare, pentru a garanta îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de Factoring, conturi asupra 
cărora Factorul exercită controlul în conformitate cu art. 2.410 Cod Civil. Ipoteca mobiliară este valabilă până la 
achitarea/rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în baza Contractului de Factoring plus dobânzile aferente şi 
alte costuri şi comisioane inclusiv cheltuieli de orice fel în legătură cu recuperarea sumelor datorate, cheltuieli de 
judecată, de executare silită. 
- Aderentul constituie în favoarea Factorului o ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire rezultate din poliţa 
de asigurare a riscului de neplată pe care o va încheia cu o societate de asigurare agreată de Factor. 
- Pentru creanţele garantate cu bilete la ordin, Aderentul va gira aceste bilete la ordin în favoarea Factorului. 
Au fost ataşate contractului: 
- Condiţiile Specifice nr. 1 ale Contractului de Factoring nr. 198 - DCM din data de 19.05.2016, încheiat între bancă în 
calitate de factor, Romcab SA în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant prin care părţile au 
convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de debitorul cedat 
acceptat E.On Distribuţie România SA. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat E.On Distribuţie România SA, este 
vorba de un factoring intern fără recurs. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 3.600.000 Lei, având termen de 
valabilitate până în data de 18.05.2017 şi fiind aplicabilă pentru facturile emise începând cu data de 19.05.2016. 
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Procentul de acoperire risc de neplată a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA, în limita 
de acoperire risc de neplată. 
Perioada de acoperire risc de neplată a fost stabilită la 220 de zile calculate de la scadenţa facturilor pentru care Factorul 
furnizează servicii de acoperire risc de neplată. 
Limita de finanţare a fost stabilită la 3.060.000 Lei, cu valabilitate până în data de 18.05.2017. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA în limita de finanţare. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 65 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 21.08.2017. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor deschise de 
Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
- Condiţiile Specifice nr. 2 ale Contractului de Factoring nr. 198 - DCM din data de 19.05.2016, încheiat între bancă în 
calitate de factor, Romcab SA în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant prin care părţile au 
convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de debitorul cedat 
acceptat Enel Distribuţie Dobrogea SA. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat Enel Distribuţie Dobrogea SA, este 
vorba de un factoring intern fără recurs. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 1.500.000 Lei, având termen de 
valabilitate până în data de 18.05.2017 şi fiind aplicabilă pentru facturile emise începând cu data de 19.05.2016. 
Procentul de acoperire risc de neplată a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA, în limita 
de acoperire risc de neplată. 
Perioada de acoperire risc de neplată a fost stabilită la 220 de zile calculate de la scadenţa facturilor pentru care Factorul 
furnizează servicii de acoperire risc de neplată. 
Limita de finanţare a fost stabilită la 1.275.000 Lei, cu valabilitate până în data de 18.05.2017. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA în limita de finanţare. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 65 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 21.08.2017. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor deschise de 
Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
- Condiţiile Specifice nr. 3 ale Contractului de Factoring nr. 198 - DCM din data de 19.05.2016, încheiat între bancă în 
calitate de factor, Romcab SA în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant prin care părţile au 
convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de debitorul cedat 
acceptat Enel Distribuţie Muntenia SA. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat Enel Distribuţie Muntenia SA, este 
vorba de un factoring intern fără recurs. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 3.000.000 Lei, având termen de 
valabilitate până în data de 18.05.2017 şi fiind aplicabilă pentru facturile emise începând cu data de 19.05.2016. 
Procentul de acoperire risc de neplată a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA, în limita 
de acoperire risc de neplată. 
Perioada de acoperire risc de neplată a fost stabilită la 220 de zile calculate de la scadenţa facturilor pentru care Factorul 
furnizează servicii de acoperire risc de neplată. 
Limita de finanţare a fost stabilită la 2.550.000 Lei, cu valabilitate până în data de 18.05.2017. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA în limita de finanţare. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 65 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 21.08.2017. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor deschise de 
Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
- Condiţiile Specifice nr. 4 ale Contractului de Factoring nr. 198 - DCM din data de 19.05.2016, încheiat între bancă în 
calitate de factor, Romcab SA în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant prin care părţile au 
convenit modul de derulare a serviciilor de factoring pentru creanţele pe care Aderentul le are faţă de debitorul cedat 
acceptat Enel Distribuţie Banat SA. 
Astfel, în ceea ce priveşte tipul operaţiunii de factoring referitoare la debitorul cedat Enel Distribuţie Banat SA, este 
vorba de un factoring intern fără recurs. 
Limita de factoring/limita de acoperire a riscului de neplată a fost stabilită la 1.500.000 Lei, având termen de 
valabilitate până în data de 18.05.2017 şi fiind aplicabilă pentru facturile emise începând cu data de 19.05.2016. 
Procentul de acoperire risc de neplată a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA, în limita 
de acoperire risc de neplată. 
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Perioada de acoperire risc de neplată a fost stabilită la 220 de zile calculate de la scadenţa facturilor pentru care Factorul 
furnizează servicii de acoperire risc de neplată. 
Limita de finanţare a fost stabilită la 1.275.000 Lei, cu valabilitate până în data de 18.05.2017. 
Procentul de finanţare a fost stabilit la 85% aplicat la valoarea nominală a facturilor cu TVA în limita de finanţare. 
Termenul de plată contractual a fost stabilit la 65 de zile de la data emiterii facturilor. 
Data expirării contractului s-a stabilit la data de 21.08.2017. 
Garanţiile s-au stabilit astfel: 
- Ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de Romcab SA la Exim Bank SA cu excepţia conturilor deschise de 
Romcab SA pentru derularea facilităţii de credit acordate de International Investment Bank; 
- Bilet la ordin în alb, fără protest, emis de Aderent şi avalizat de dl. Zoltan Prosszer. 
Ulterior, la data de 05.04.2017, la dosarul cauzei au fost depuse 2 cereri de admitere a creanţei, din partea Băncii de 
Export – Import a României Exim Bank SA, atât în nume şi cont propriu, cât şi în numele şi contul Statului Român. 
2.1. Prin cererea de admitere a creanţei depusă la dosarul cauzei de Exim Bank SA în nume şi cont propriu, aceasta a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 113.026.223,09 lei, structurată după cum urmează: 
- Suma de 50.679.379,74 lei (din care: 50.000.000 lei credit restant; 423.824,18 lei creanţe ataşate credit restant; 
255.555,56 lei penalităţi nerespectare clauză rulaj perioada iulie – decembrie 2016), în temeiul Contractului de credit 
(Linie de credit) nr. 635 – SCJ din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, încheiat între Exim Bank SA şi 
debitoarea Romcab SA; 
- Suma de 11.694.434,73 lei (din care: 11.416.773,07 lei credit restant; 78.982,ei creanţe ataşate creditului restant; 
68.273,10 lei penalităţi nerespectare clauză rulaj perioada iulie – decembrie 2016; 130.405,80 lei comision garantare 
plătit de Bancă), în temeiul Contractului de Credit (Credit de investiţii nr. 640 – SCJ din data de 12.08.2011 încheiat 
între Exim Bank SA şi debitoarea Romcab SA; 
- Suma de 50.606.418,08 lei, în temeiul Contractului de credit (Credit pe obiect) nr. 66 – SCJ din data de 11.07.2013, 
încheiat între Exim Bank SA şi debitoarea Romcab SA, compus din următoarele credite pe obiect (denumite credite de 
trezorerie), după cum urmează: 
- 20.130.789,76 lei (din care: 19.980.067,90 lei credit restant; 150.721,86 lei creanţe ataşate credit restant); 
- 2.282.464,36 lei (din care: 2.250.649,10 lei credit restant; 31.815,26 lei creanţe ataşate); 
- 4.266.522,47 lei (din care: 4.249.304,61 lei credit restant; 17.217.86 lei creanţe ataşate); 
- 23.671.085,93 lei (din care: 23.495.923,68 lei credit restant; 175.162,25 loei creanţe ataşate), 
la care se adaugă suma de 255.555,56 lei, reprezentând nerespectare clauză privitoare la rulaj în perioada iulie – 
decembrie 2016. 
- Suma de 443,7 Euro (respectiv 2.006 Lei la cursul BNR din data deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 
20.02.2017), din care: 
- 21,30 Euro – facturare comision de factoring, factură nefinanţată 11679817/21.11.2016, contract CS2 – 196 – 
DCM/19.05.2016 cu debitor cedat Anixter Limited şi Factor import BNP Paribas Commercial; 
- 13,44 Euro - facturare comision de factoring, factură nefinanţată 11679818/21.11.2016, contract CS2 – 196 – 
DCM/19.05.2016 cu debitor cedat Anixter Limited şi Factor import BNP Paribas Commercial Finance UK; 
- 30,21 Euro - facturare comision de factoring, factură nefinanţată 11679819/21.11.2016, contract CS2 – 196 – 
DCM/19.05.2016 cu debitor cedat Anixter Limited şi Factor import BNP Paribas Commercial Finance UK; 
- 14,79 Euro - facturare comision de factoring, factură nefinanţată 11680511/08.12.2016, contract CS2 – 196 – 
DCM/19.05.2016 cu debitor cedat Anixter Limited şi Factor import BNP Paribas Commercial Finance UK; 
- 151,67 Euro - facturare comision de factoring, factură nefinanţată 11680512/08.12.2016, contract CS2 – 196 – 
DCM/19.05.2016 cu debitor cedat Anixter Limited şi Factor import BNP Paribas Commercial Finance UK; 
- 211,96 Euro - facturare comision de factoring, factură nefinanţată 11680513/08.12.2016, contract CS2 – 196 – 
DCM/19.05.2016 cu debitor cedat Anixter Limited şi Factor import BNP Paribas Commercial Finance UK, 
în temeiul Contractului de Factoring nr. 196 – DCM din data de 19.05.2016 încheiat cu debitoarea Romcab SA. 
- Suma de 43.984,54 lei, reprezentând plata ratelor de primă R3/10.10.2016 şi R4/10.01.2017 aferente poliţei ABJ 
15124, R3/24.08.2016 şi R4/24.11.2016 aferente poliţei MBK 14927 Romcab SA pentru bunul imobil şi bunurile 
mobile aduse în garanţia Exim Bank SA. 
Creditorul arată că, creanţa sa în sumă de 113.026.223,09 lei este o creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă, 
fiind garantată cu garanţii aflate în proprietatea societăţii, care cuprinde şi accesorii (dobânzi, penalităţi, speze bancare), 
care vor curge şi se vor calcula în continuare până la data vânzării bunurilor, conform art. 103 din Legea 85/2014. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Aşadar, după cum a arătat deja în Cererea de deschidere a procedurii formulată în prezentul dosar, Exim Bank SA a 
încheiat cu Romcab SA următoarele contracte: 
I. Contractul de Credit (Linie de Credit) nr. 635 – SCJ din data de 12.08.2011 încheiat cu Romcab SA în calitate de 
Împrumutat şi dl. Prosszer Zoltan în calitate de garant, având ca obiect acordarea unei linii de credit în sistem revolving 
în valoare de 10.000.000 lei, acordată pentru completarea capitalului de lucru necesar finanţării activităţii economice 
curente. Acest contract a fost modificat printr-un număr de 13 Acte Adiţionale, ajungându-se la o creditare de 
50.000.000 lei. 
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Menţionăm că atât acest contract, cât şi cele 13 Acte Adiţionale încheiate cu privire la acesta au fost analizate în md 
exhaustiv de administratorul judiciar în cele precedente referitoare la Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 
formulată de Exim Bank SA. 
În cererea sa de admitere a creanţei, creditorul arată că deţine următoarele garanţii, instituite asupra activelor debitoarei: 
- Ipotecă imobiliară de rang II şi III asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, 
întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1.1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp B; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază, conform Contractului de ipotecă imobiliară nr. 52 din 
28.06.2013, autentificat sub nr. 1519 din data de 28.06.2013 de către BNP As. Suceava Saca – Bucur, rectificat prin 
Încheierea de rectificare şi completare din data de 03.07.2013, respectiv Contractului de ipotecă imobiliară nr. 71 din 
11.07.2015, autentificat sub nr. 1441 din 11.07.2013 de către BNP As. „Dan”. 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la Exim Bank SA, 
conform Contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare (gaj pe cont) nr. 644 – SCJ din data de 12.08.2011, 
modificat prin Actul Adiţional nr. 1/13.06.2012, Actul Adiţional nr. 2/11.07.2013, Actul Adiţional nr. 3/30.06.2015 
înscrise la AEGRM sub nr. 2011 – 00021887512416 – EHN, 2012 – 00022864081403 – WQR, 2016 – 
00045311219055 – EOK, 2015 – 00040539939202 – CFH. 
- Ipotecă mobiliară asupra creanţelor debitorului rezultate din contractele menţionate în Anexa nr. 1 la Contractul de 
ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 248 – DCM din data de 25.11.2016, înscris la AEGRM sub nr. 2016 – 
00046321849664 – CKQ; 
- Ipotecă mobiliară asupra bunurilor existente descrise în Anexa 1 la Contractul de Ipotecă mobiliară nr. 53 din 
28.06.2013, modificat prin Actul Adiţional nr. 1/11.07.2013 înscrise în AEGRM sub nr. 2013 – 00029579351335 – 
CCH, respectiv 2013 – 00029909261102 – SER: 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la Exim Bank SA, 
conform Contractului ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 195 – DCM din data de 19.05.2016, înscris la AEGRM 
sub nr. 2016 – 00044552369321 – ONZ. 
În dovedirea cauzelor de preferinţă asupra activelor debitoarei, Exim Bank SA a anexat: 
a. Contractul de Ipotecă Imobiliară nr. 52 din data de 28.06.2013, încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de 
creditor ipotecar, cu Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României Eximbank SA în 
numele şi în contul statului, în calitate de Co-creditor ipotecar. 
Prin acest contract de Ipotecă Imobiliară a fost garantată rambursarea creditului bancar în sumă de 36.000.000 lei, plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de asigurare, acordat de Creditor 
în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin 
constituirea unei ipoteci de rang III asupra imobilului situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a 
Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen, în suprafaţă măsurată de 68 mp; 
- Reţele de alimentare cu apă, canal, energie electrică şi termică învecinat cu alte terenuri şi construcţii aflat în 
proprietatea Debitorului până la achitarea integrală a obligaţiilor Debitorului faţă de Creditor şi Co – Creditor. 
Ipoteca de rang III constituită se întinde asupra construcţiilor, înbunătăţirilor şi accesoriilor imobilului. Ipoteca se 
extinde asupra fructelor naturale şi industriale ale imobilului ipotecat produse după notarea începerii urmăririi silite sau 
după notarea deschiderii procedurii insolvenţei. 
Contractul de Ipotecă Imobiliară a fost autentificat de Notar Public Suceava Daniela Florina prin Încheierea de 
autentificare nr. 1.519 din data de 28.06.2013. Ulterior, prin Încheierea de Rectificare şi Completare, emisă la data de 
03.07.2013, de Notar Public Suceava Daniela Florina, se arată că s-a omis menţionarea faptului că, calitatea de co-
creditor ipotecar o are Statul Român, reprezentat fiind de Banca de Export – Import a României Eximbank SA, prin 
mandatarii săi, intenţia părţilor fiind ca ipoteca să fie înscrisă în favoarea Băncii de Export – Import a României 
Eximbank SA în calitate de creditor ipotecar şi a Statului Român în calitate de co-creditor ipotecar. Ca atare, a fost 
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completat şi rectificat Contractul de Ipotecă Imobiliară, în sensul că, calitatea de co-creditor ipotecar o are Statul 
Român, prin Banca de Export – Import a României Eximbank SA. 
b. Contractul de Ipotecă Imobiliară nr. 71 din data de 11.07.2013, încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de 
creditor ipotecar, cu Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României Eximbank SA în 
numele şi în contul statului, în calitate de Co-creditor ipotecar. 
Prin acest contract de Ipotecă Imobiliară a fost garantată rambursarea creditului bancar – linie de credit revolving cu 
suplimentarea ulterioară a valorii plafonului de la 36.000.000 lei la 50.000.000 lei, prin majorarea cu suma de 
14.000.000 lei plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de asigurare, 
acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale 
ulterioare la acesta, prin constituirea unei ipoteci de rang IV asupra imobilului situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, 
întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen, în suprafaţă măsurată de 68 mp; 
- Reţele de alimentare cu apă, canal, energie electrică şi termică învecinat cu alte terenuri şi construcţii aflat în 
proprietatea Debitorului până la achitarea integrală a obligaţiilor Debitorului faţă de Creditor şi Co – Creditor. 
Ipoteca de rang IV constituită se întinde asupra construcţiilor, înbunătăţirilor şi accesoriilor imobilului. Ipoteca se 
extinde asupra fructelor naturale şi industriale ale imobilului ipotecat produse după notarea începerii urmăririi silite sau 
după notarea deschiderii procedurii insolvenţei. Ipoteca se extinde după notarea începerii urmăririi silite sau după 
notarea deschiderii procedurii insolvenţei şi asupra chiriilor şi arenzilor imobilului dat în locaţiune. 
Contractul de Ipotecă Imobiliară a fost autentificat de Notar Public Dan Valentin - Simion prin Încheierea de 
autentificare nr. 1.441 din data de 11.07.2013. 
c. Contract de Garanţie Reală Mobiliară fără Deposedare (gaj pe cont) nr. 644 – SCJ din data de 12.08.2011, încheiat de 
banca Exim Bank SA, în calitate de creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a 
României Eximbank SA în numele şi în contul statului, în calitate de Co-creditor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 10.000.000 lei plus 
dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente şi eventualele cheltuieli de executare, acordată 
de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la 
acesta, prin gajarea conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. 
RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01, precum şi 
pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-
Creditor. 
Garanţia a fost constituită în favoarea Co-Creditorului cu rang egal şi în mod proporţional cu procentul de garantare a 
creditului acordat în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare 
la acesta, numai sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul scrisorii de garanţie emisă de 
Co-Creditor. 
d. Actul Adiţional nr. 1/13.06.2012 la Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra conturilor nr. 644 – SCJ din data de 
12.08.2011, prin care cele 3 părţi au modificat obiectul contractului respectiv, în sensul garantării obligaţiei de 
rambursare a liniei de credit în sumă de 36.000.000 lei, plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, 
primele de asigurare şi eventualele cheltuieli de executare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – 
SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab 
SA deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. 
RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01, nr. RO13EXIM103000014928GB01, precum şi 
pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, în lei şi/sau valută, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă 
de Creditor şi Co-Creditor. 
Garanţia a fost constituită în favoarea Co-Creditorului cu rang egal şi în mod proporţional cu procentul de garantare a 
creditului acordat în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare 
la acesta, numai sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul scrisorii de garanţie emisă de 
Co-Creditor. 
e. Actul Adiţional nr. 2/11.07.2013 la Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra conturilor nr. 644 – SCJ din data de 
12.08.2011 modificat şi completat, prin care cele 3 părţi au modificat obiectul contractului respectiv, în sensul garantării 
obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 50.000.000 lei, plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele 
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aferente, primele de asigurare şi eventualele cheltuieli de executare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit 
nr. 635 – SCJ din 12.08.2011 modificat şi completat, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea 
conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. 
RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01, nr. 
RO13EXIM103000014928GB01, precum şi pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, în lei şi/sau valută, până la 
achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
f. Actul Adiţional nr. 3/30.06.2015 la Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra conturilor nr. 644 – SCJ din data de 
12.08.2011 modificat şi completat, prin care cele 3 părţi au hotărât că în tot cuprinsul contractului de ipotecă, sintagma 
„nr. RO13EXIM103000014928RO01, nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. 
RO13EXIM103000014928GB01, nr. RO13EXIM103000014928US01” se înlocuieşte cu sintagma „nr. 
RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. 
RO13EXIM103000014928GB01, nr. RO13EXIM103000014928US01, RO13EXIM103000014928RO14, 
RO13EXIM103000014928RO15”. 
g. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 12.08.2011, cu durată până în data de 12.08.2021, având nr. 
2011-00021887512416-EHN şi ca obiect: Contractul de Garanţie Reală Mobiliară fără Deposedare (gaj pe cont) nr. 644 
– SCJ din data de 12.08.2011 pentru garantarea obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 10.000.000 lei plus 
dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente şi eventualele cheltuieli de executare acordată de 
bancă în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta 
prin gajarea conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. 
RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01, precum şi 
pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-
Creditor. 
h. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 13.06.2012, cu durată până în data de 12.08.2016, având nr. 
2012 – 00022864081403-WQR şi ca obiect: Contractul de Garanţie Reală Mobiliară fără Deposedare (gaj pe cont) nr. 
644 – SCJ din data de 12.08.2011 pentru garantarea obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 36.000.000 
lei, plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, primele de asigurare şi eventualele cheltuieli de 
executare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor 
adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor nr. 
RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. 
RO13EXIM103000014928US01, nr. RO13EXIM103000014928GB01, precum şi pe cele ce se vor deschide ulterior la 
Creditor, în lei şi/sau valută, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
i. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 03.08.2016, cu durată până în data de 12.08.2021, având nr. 
2016 – 00045311219055 - EOK şi ca obiect: Contractul de Garanţie Reală Mobiliară fără Deposedare (gaj pe cont) nr. 
644 – SCJ din data de 12.08.2011 pentru garantarea obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 50.000.000 
lei, plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, primele de asigurare şi eventualele cheltuieli de 
executare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011 modificat şi completat, 
precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor 
nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. RO13EXIM103000014928EU01, nr. 
RO13EXIM103000014928US01, nr. RO13EXIM103000014928GB01, precum şi pe cele ce se vor deschide ulterior la 
Creditor, în lei şi/sau valută, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
j. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 01.07.2015, cu durată până în data de 01.07.2020, având ca 
obiect: garantarea obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 50.000.000 lei, plus dobânzile, comisioanele, 
penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele cheltuieli de executare, acordat de 
Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011 modificat şi completat, precum şi a actelor 
adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor, precum şi pe cele 
ce se vor deschide ulterior la Creditor, în lei şi/sau valută, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de 
Creditor şi Co-Creditor. Conturile curente: RO13EXIM103000014928RO14, RO13EXIM103000014928RO15, 
RO66EXIM103000014928EU19, RO23EXIM103000014928EU17, RO50EXIM103000014928EU16, 
RO69EXIM103000014928GB04, RO88EXIM103000014928RO09, RO07EXIM103000014928RO12, 
RO34EXIM103000014928RO11, RO77EXIM103000014928EU15. 
k. Contract de Ipotecă Mobiliară asupra Creanţelor nr. 248 – DCM din 25.11.2016, încheiat de banca Exim Bank SA, în 
calitate de creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României Eximbank SA în 
numele şi în contul statului, în calitate de Co-creditor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 50.000.000 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, teriful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, credit acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum 
şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta. Garantarea se realizează prin ipotecarea creanţelor Debitorului rezultate din 
contractele menţionate în Anexa nr. 1 la contract, până la achitarea integrală a obligaţiilor faţă de Creditor şi Co-
Creditor. 
Anexa 1 la contract prevede următoarele contracte ipotecate: 

Nr. Crt. Denumire debitor ipotecat Contract ipotecat 
1. Urbarex SRL (CUI 28055286) Contract de vânzare – cumpărare comercială cu executare succesivă 
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nr. 169/02.08.2013, cu modificările ulterioare 
2. Ferrobis SRL (CUI 16904060) Contract cadru de vânzare – cumpărare nr. 262/27.10.2016, cu 

modificările ulterioare 
3. Primaserv SRL (CUI 17629570) Contract de vânzare – cumpărare comercială cu executare succesivă 

nr. 160/10.11.2014, cu modificările ulterioare 
Notificările celor 3 debitori ipotecaţi au fost de asemenea anexate. 
I. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 25.11.2016, cu durată până în data de 25.11.2021, având nr. 
2016 – 00046321849664 – CKQ şi ca obiect: Contract de Ipotecă Mobiliară pentru garantarea obligaţiei de rambursare 
a liniei de credit în sumă de 50.000.000 lei, plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, primele de 
asigurare şi eventualele cheltuieli de executare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 
12.08.2011 modificat şi completat, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea creanţelor 
Debitorului rezultate din cele 3 contracte de la lit. k, până la achitarea integrală a obligaţiilor faţă de Creditor şi Co-
Creditor. 
m. Contract de Ipotecă Mobiliară nr. 195 – DCM din data de 19.05.2016, încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate 
de creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României Eximbank SA în numele şi în 
contul statului, în calitate de Co-creditor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 50.000.000 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente şi eventualele cheltuieli de executare, acordată de Creditor în 
baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin 
ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor nr. RO12EXIM118000014928RO23 şi nr. 
RO55EXIM118000014928EU27, denumit în continuare „cont de factoring”, precum şi pe cele ce se vor deschide 
ulterior la Creditor, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
Garanţia a fost constituită în favoarea Co-Creditorului cu rang egal şi în mod proporţional cu procentul de garantare a 
creditului acordat în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare 
la acesta, numai sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul scrisorii de garanţie emisă de 
Co-Creditor. 
n. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 19.05.2016, cu durată până în data de 19.05.2021, având nr. 
2016 – 00044552369321 – QWZ şi ca obiect: garantarea obligaţiei de rambursare a liniei de credit în sumă de 
50.000.000 lei, plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011 modificat şi 
completat, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA deschise 
la Creditor nr. RO12EXIM118000014928RO23 şi nr. RO55EXIM118000014928EU27, denumit în continuare „cont de 
factoring”, precum şi pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia 
faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
o. Contract de Ipotecă Mobiliară nr. 53 din 28.06.2013, încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de creditor, cu 
Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României Eximbank SA în numele şi în contul statului, 
în calitate de Co-creditor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 36.000.000 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, teriful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, credit acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum 
şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta. Garantarea se realizează prin ipotecarea bunurilor descrise la Anexa 1, 
proprietatea Debitorului, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
Ipoteca mobiliară se extinde asupra şi productelor bunurilor mobile ipotecate, precum şi asupra bunurilor primite de 
constitutor în urma unui act de administrare ori de dispoziţie încheiat cu privire la bunurile mobile ipotecate. De 
asemenea, ipoteca se extinde şi asupra oricăror bunuri care le înlocuieşte sau în care trece valoarea bunurilor mobile 
ipotecate. În cazul înstrăinării bunurilor mobile ipotecate, ipoteca mobiliară se strămută asupra preţului sau altor bunuri 
rezultate din înstrăinarea bunurilor mobile ipotecate. 
Garanţia a fost constituită în favoarea Co-Creditorului cu rang egal şi în mod proporţional cu procentul de garantare a 
creditului acordat în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare 
la acesta, numai sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul scrisorii de garanţie emisă de 
Co-Creditor. 
Anexa 1 la contract prevede următoarele contracte ipotecate: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
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- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
p. Act Adiţional nr. 1/11.07.2013 la Contractul de Ipotecă Mobiliară nr. 53 din 28.06.2013, prin care se modifică 
obiectul contractului, astfel: 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 50.000.000 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, teriful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, credit acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 635 – SCJ din 12.08.2011, precum 
şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta. Garantarea se realizează prin ipotecarea bunurilor descrise la Anexa 1, 
proprietatea Debitorului, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
q. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 28.06.2013, cu durată până în data de 28.06.2018, având nr. 
2013 – 00029579351335 – CCH şi ca obiect: cele 12 bunuri mobile din Anexa 1 la Contractul de Ipotecă Mobiliară nr. 
53 din 28.06.2013. 
r. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 11.07.2013, cu durată până în data de 28.06.2018, având nr. 
2013 – 00029909261102 - SER şi ca obiect: cele 12 bunuri mobile din Anexa 1 la Contractul de Ipotecă Mobiliară nr. 
53 din 28.06.2013 modificat prin Actul Adiţional nr. 1/11.07.2013. 
II. Contractul de Credit nr. 640 – SCJ din data de 12.08.2011 încheiat cu Romcab SA în calitate de Împrumutat şi dl. 
Prosszer Zoltan în calitate de garant, având ca obiect acordarea unui credit de investiţii în valoare de 42.706.948 lei. 
După cum am arătat şi în analiza precedentă a Cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de creditor, 
acest credit a fost acordat în baza Contractului de Finanţare nr. 154046 din data de 09.05.2011, încheiat între Romcab 
SA şi Autoritatea de Management Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru finanţarea 
proiectului finanţat din fonduri structurale pentru programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii 
economice” în vederea implementării proiectului investiţional „Extindere fabrică de cabluri şi conductori electrici”. 
Creditul este acordat pentru co – finanţarea cheltuielilor reprezentând contribuţie proprie aferentă Proiectului 
investiţional „Extindere fabrică de cabluri şi conductori electrici”, implementat în baza Contractului de Finanţare nr. 
154046 din data de 09.05.2011, încheiat între Împrumutat şi Autoritatea de Management Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
Menţionăm că atât acest contract, cât şi cele 7 Acte Adiţionale încheiate cu privire la acesta au fost analizate în md 
exhaustiv de administratorul judiciar în cele precedente referitoare la Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 
formulată de Exim Bank SA. 
În cererea sa de admitere a creanţei, creditorul arată că deţine următoarele garanţii, instituite asupra activelor debitoarei: 
- Ipotecă rang I asupra imobilului situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, 
compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1.1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp B; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază, conform Contractului de ipotecă imobiliară nr. 650 – 
SCJ din 12.08.2011, autentificat sub nr. 1183/2011 din data de 12.08.2011 de către BNP As. Baculea & Dobîrtă. 
- Ipotecă mobiliară de prim rang asupra bunurilor de natura utilajelor/instalaţiilor achiziţionate din credit, descrise în 
Anexa 1 la Contractul de garanţie reală mobiliară fără deposedare nr. 654 din 12.08.2011, modificat prin Actul 
Adiţional nr. 1/07.06.2013 înscrise la AEGRM sub nr. 2011 – 00021887372753 – GWS, 2016 – 00045311199829 – 
DVI, respectiv 2013 -00027135362387 – JTN; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la Exim Bank SA, 
conform Contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare (gaj pe cont) nr. 649 din data de 12.08.2011, 
modificat prin Actul Adiţional nr. 1/04.11.2015, înscris la AEGRM sub nr. 2016 – 00045311239147 – GCX, respectiv 
2015 – 00042409509420 – YHK; 
În dovedirea cauzelor de preferinţă asupra activelor debitoarei, Exim Bank SA a anexat: 
a. Contract de Ipotecă nr. 650 –SCJ din 12.08.2011 încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de creditor ipotecar, cu 
Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României Eximbank SA, în calitate de Co-creditor 
ipotecar. 
Prin acest contract de Ipotecă Imobiliară a fost garantată rambursarea creditului bancar în sumă de 42.706.948 lei, plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de asigurare, acordat de Creditor 
în baza Contractului de Credit nr. 640 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin 
constituirea unei ipoteci de rang I asupra imobilului situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a 
Loc. Acăţari, compus din teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp aflat în 
proprietate Romcab SA şi a unei ipoteci de rang I pe bunul viitor Hală Industrială – extindere fabrică de cabluri, ce se 
vor edifica de Romcab SA pe terenul situat în Acăţari, Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, în baza 
autorizaţiei de construire nr. 25/15.12.2010 emisă de Primăria Comunei Acăţari, notată cu Încheierea nr. 
42200/14.07.2011, reţele de alimentare cu apă, canal, energie electrică şi termică, învecinat cu alte terenuri şi 
construcţii, aflat în proprietatea Romcab SA până la achitarea integrală a obligaţiilor Romcab SA faţă de Creditor şi Co-
Creditor. 
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Ipoteca de rang I constituită se extinde asupra tuturor înbunătăţirilor, adăugirilor şi extinderilor bunurilor imobile 
ipotecate, precum şi asupra oricăror şi tuturor servituţilor constituite în favoarea bunurilor ipotecate şi asupra oricăror 
venituri ale sau în legătură cu bunurile ipotecate sau oricare parte a acestora, precum şi asupra bunurilor care sunt sau 
vor deveni accesorii bunurilor ipotecate, conform art. 1750 Cod Civil, înţelegându-se că astfel de bunuri pot fi imobile 
prin natura lor, prin destinaţia lor sau prin natura imobilă a bunului la care se aplică, incluzând toate bunurile mobile 
care sunt considerate necesare potrivit destinaţiei şi pentru buna exploatare a bunurilor ipotecate. 
Garanţia a fost constituită în favoarea Co-Creditorului cu rang egal şi în mod proporţional cu procentul de garantare a 
creditului acordat în baza Contractului de Credit nr. 640 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare 
la acesta, numai sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul scrisorii de garanţie emisă de 
Co-Creditor. 
Contractul de Ipotecă Imobiliară a fost autentificat de Notar Public Baculea Andrei-Paul prin Încheierea de autentificare 
nr. 1.183 din data de 12.08.2011. 
b. Contract de garanţie reală mobiliară fără deposedare nr. 654 din data de 12.08.2011, încheiat de banca Exim Bank 
SA, în calitate de creditor ipotecar, cu Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României 
Eximbank SA în numele şi contul statului, în calitate de Co-creditor ipotecar. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii în sumă de 42.706.948 
lei, plus dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de 
asigurare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 640 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor 
adiţionale ulterioare la acesta, prin gajarea fără deposedare a următoarelor bunuri viitoare de natura 
utilajelor/instalaţiilor ce vor fi achiziţionate din credit, până la achitarea integrală a obligaţiilor faţă de Creditor şi Co-
Creditor, respectiv: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD; 
- Trefilor de cupru multifilar; 
- Cableză tip Rigid Strander; 
- Cableză monotorsiune; 
- Cableză cu tambur rotativ; 
- Linie de izolare în PE expandată; 
- Linie de izolare în tandem; 
- Instalaţie umplere cu gel; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tambur; 
- Instalaţie de răcire; 
- Aparatură de laborator. 
c. Actul Adiţional nr. 1/07.06.2013 la Contractul de garanţie reală mobiliară fără deposedare nr. 654 din data de 
12.08.2011, prin care a fost modificat obiectul contractului astfel: Obiectul contractului îl constituie garantarea 
obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii în sumă de 42.706.948 lei, plus dobânzile/marjele de risc, 
comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de asigurare, acordat de Creditor în baza 
Contractului de Credit nr. 640 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin gajarea fără 
deposedare a bunurilor de natura utilajelor/instalaţiilor achiziţionate din credit, descrise în Anexa 1 la contract, până la 
achitarea integrală a obligaţiilor faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
Anexa 1 la contract prevede următoarele bunuri: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
d. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 12.08.2011, cu durată până în data de 12.08.2021, având nr. 
2011 – 00021887372753 – GWS şi ca obiect gajul fără deposedare asupra bunurilor viitoare de mai jos: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD; 
- Trefilor de cupru multifilar; 
- Cableză tip Rigid Strander; 
- Cableză monotorsiune; 
- Cableză cu tambur rotativ; 
- Linie de izolare în PE expandată; 
- Linie de izolare în tandem; 
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- Instalaţie umplere cu gel; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tambur; 
- Instalaţie de răcire; 
- Aparatură de laborator. 
e. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 03.08.2016, cu durată până în data de 12.08.2021, având nr. 
2016 – 00045311199829 – DVI şi ca obiect gajul fără deposedare asupra bunurilor de mai jos: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
f. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 07.06.2013, cu durată până în data de 12.08.2021, având nr. 
2013 – 00027135362387 – JTN şi ca obiect gajul fără deposedare asupra bunurilor de mai jos: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD, nr. inventar 61888; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE, nr. inventar 61889; 
- Trefilor de cupru multifilar, nr. inventar 61890; 
- Linie de izolare în PE expandată RPR – 043, nr. inventar 61895; 
- Linie de izolare în tandem RAE – 103, nr. inventar 61896; 
- Cableză monotorsiune Strander, nr. inventar 61897; 
- Cableză tip Rigid Strander, nr. inventar 61898; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN – REB – 3000, nr. inventar 61899; 
- Cableză cu tambur rotativ Tip EN – DT – 3000, nr. inventar 61900; 
- Instalaţie de răcire Evapco model AT 28 – 524, nr. inventar 61903; 
- Disp. de măsurat caractere mecanice tip H50KT, nr. inventar 61875; 
- Instalaţie umplere cu gel, nr. inventar 61941. 
g. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 12.08.2011, cu durată până în data de 12.08.2021, având nr. 
2011 – 00021887372753 – GWS şi ca obiect gajul fără deposedare asupra bunurilor viitoare de mai jos: 
- Trefilor de sârmă aluminiu RBD; 
- Trefilor de cupru multifilar; 
- Cableză tip Rigid Strander; 
- Cableză monotorsiune; 
- Cableză cu tambur rotativ; 
- Linie de izolare în PE expandată; 
- Linie de izolare în tandem; 
- Instalaţie umplere cu gel; 
- Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune; 
- Maşină de măsurat cabluri pe tambur; 
- Instalaţie de răcire; 
- Aparatură de laborator. 
h. Contract de Garanţie Reală Mobiliară fără Deposedare (gaj pe cont) nr. 649 din data de 12.08.2011, încheiat de banca 
Exim Bank SA, în calitate de creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor şi Banca de Export – Import a României 
Eximbank SA în numele şi în contul statului, în calitate de Co-creditor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii în sumă de maxim 
42.706.948 lei plus dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare, primele 
de asigurare şi eventualele cheltuieli de executare, acordată de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 640 – SCJ din 
12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA 
deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. 
RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01, precum şi pe cele ce se vor deschide ulterior la 
Creditor, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
Garanţia a fost constituită în favoarea Co-Creditorului cu rang egal şi în mod proporţional cu procentul de garantare a 
creditului acordat în baza Contractului de Credit nr. 640 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a actelor adiţionale ulterioare 
la acesta, numai sub condiţia plăţii garanţiei şi în limita sumei efectiv executate în temeiul scrisorii de garanţie emisă de 
Co-Creditor. 
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i. Actul Adiţional nr. 1/04.11.2015 la Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra Conturilor nr. 649 din data de 12.08.2011, 
prin care a fost modificat obiectul contractului astfel: 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sold de 24.097.748 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, acordată de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 640 – SCJ din 12.08.2011, precum şi a 
actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA deschise la Creditor nr. 
RO13EXIM103000014928RO14, RO13EXIM103000014928RO15, RO66EXIM103000014928EU19, 
RO23EXIM103000014928EU17, RO50EXIM103000014928EU16, RO69EXIM103000014928GB04, 
RO88EXIM103000014928RO09, RO07EXIM103000014928RO12, RO34EXIM103000014928RO11, 
RO77EXIM103000014928EU15, RO13EXIM103000014928RO01 RO13EXIM103000014928RO02, 
RO13EXIM103000014928EU01, RO13EXIM103000014928US01, precum şi pe cele ce se vor deschide ulterior la 
Creditor, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor şi Co-Creditor. 
j. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 03.08.2016, cu durată până în data de 12.08.2021, având nr. 
2016 – 00045311239147 – GCX şi ca obiect Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra Conturilor nr. 649 din data de 
12.08.2011 deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. 
RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01. 
k. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 06.11.2015, cu durată până în data de 06.11.2020, având nr. 
2015 – 00042409509420 - YHK şi ca obiect Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra Conturilor nr. 649 din data de 
12.08.2011 deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO14, RO13EXIM103000014928RO15, 
RO66EXIM103000014928EU19, RO23EXIM103000014928EU17, RO50EXIM103000014928EU16, 
RO69EXIM103000014928GB04, RO88EXIM103000014928RO09, RO07EXIM103000014928RO12, 
RO34EXIM103000014928RO11, RO77EXIM103000014928EU15, RO13EXIM103000014928RO01 
RO13EXIM103000014928RO02, RO13EXIM103000014928EU01, RO13EXIM103000014928US01. 
III. Contractul de Credit pe Obiect nr. 66 – SCJ din data de 11.07.2013 încheiat între Bancă, Romcab SA în calitate de 
Împrumutat şi dl. Prosszer Zoltan în calitate de garant, prin care banca a acordat Romcab SA un credit în Lei, în sistem 
revolving, în valoare de 20.000.000 lei, pentru finanţarea contractelor comerciale încheiate cu Klaus Faber AG, 
Germania/Meinhart Kabel Osterreich GmbH, Austria şi/sau Delphi Poland Spolka Akczjna Polonia (oricare dintre ele 
sau împreună). 
Menţionăm că atât acest contract, cât şi cele 10 Acte Adiţionale încheiate cu privire la acesta au fost analizate în md 
exhaustiv de administratorul judiciar în cele precedente referitoare la Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 
formulată de Exim Bank SA. 
În cererea sa de admitere a creanţei, creditorul arată că deţine următoarele garanţii, instituite asupra activelor debitoarei: 
- Ipotecă imobiliară de rang IV şi V asupra imobilului proprietatea Romcab SA, situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, 
întabulat în CF nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1.1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp B; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază, conform Contractului de ipotecă imobiliară nr. 24 din 
01.07.2014, autentificat sub nr. 1197 din data de 01.07.2014, respectiv Contractului de ipotecă imobiliară nr. 193 – 
DCM din 19.05.2016, autentificat sub nr. 1438 din data de 19.05.2016 de către BNP As. „Suceava”. 
- Ipotecă mobiliară asupra creanţelor ce se cuvin debitorului de la Cleveland Cable Co Ltd. Marea Britanie, întemeiate 
pe toate contractele încheiate de Romcab SA cu partenerul său comercial Cleveland Cable Co Ltd., respectiv: 
- Toate contractele încheiate cu Cleveland Cable Co Ltd., inclusiv, dar fără a se limita la Contractul Comercial de 
vânzare nr. 68 din data de 30.04.2014; 
- Toate comenzile, facturile şi oricare asemenea documente recunoscute de legile şi practica în materie comercială 
încheiate de Romcab SA cu acest partener; 
- Orice alt act din care ar putea rezulta orice alte drepturi de creanţă, 
conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 35 din data de 11.07.2014, modificat prin acte 
adiţionale înscrise în AEGRM; 
- Ipotecă mobiliară asupra creanţelor ce se cuvin debitorului de la Delphi Poland SA, Polonia, întemeiate pe toate 
contractele încheiate de Romcab SA cu partenerul său comercial Delphi Poland SA, respectiv: 
- Toate contractele încheiate cu Cleveland Cable Co Ltd., inclusiv, dar fără a se limita la Contractul Cadru nr. 
FC144419/30.10.2014; 
- Toate comenzile, facturile şi oricare asemenea documente recunoscute de legile şi practica în materie comercială 
încheiate de Romcab SA cu acest partener; 
- Orice alt act din care ar putea rezulta orice alte drepturi de creanţă, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra 
creanţelor nr. 83 din data de 19.12.2014, modificat prin acte adiţionale înscrise în AEGRM; 
- Ipotecă mobiliară asupra creanţelor ce se cuvin debitorului de la Delphi Poland SA, Polonia, întemeiate pe Contractul 
Cadru FC123003/30.11.2012 având ca obiect livrarea de cabluri electrice conform Contractului de ipotecă mobiliară 
asupra creanţelor nr. 68 din data de 26.07.2013, modificat prin acte adiţionale înscrise în AEGRM; 
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- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la Exim Bank SA, 
conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 67 din data de 11.07.2013 modificat prin acte adiţionale 
înscrise în AEGRM; 
- Ipotecă mobiliară asupra contului debitorului deschis la Exim Bank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară 
asupra conturilor nr. 194 din data de 19.05.2016 înscris în AEGRM; 
- Ipotecă mobiliară asupra stocurilor de materii prime şi materiale, ce sunt achiziţionate din creditele incluse în plafonul 
multiprodus, conform Contractului de ipotecă mobiliară nr. 36 din data de 14.07.2014, modificat prin acte adiţionale 
înscrise în AEGRM; 
- Ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire aferente Contractului de asigurare nr. 850001386 din data de 
03.12.2012, cu modificările ulterioare, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire nr. 
86 din data de 29.07.2013, modificat prin acte adiţionale înscrise în AEGRM. 
În dovedirea cauzelor de preferinţă asupra activelor debitoarei, Exim Bank SA a anexat: 
a. Contractul de Ipotecă Imobiliară nr. 24 din data de 01.07.2014, încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de 
creditor ipotecar, cu Romcab SA în calitate de Debitor. 
Prin acest contract de Ipotecă Imobiliară a fost garantată rambursarea creditului bancar în sumă de 26.500.000 lei, plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de asigurare, acordat de Creditor 
în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin 
constituirea unei ipoteci de rang subsecvent (IV) asupra imobilului situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, întabulat în CF 
nr. 50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen, în suprafaţă măsurată de 68 mp; 
- Reţele de alimentare cu apă, canal, energie electrică şi termică învecinat cu alte terenuri şi construcţii aflat în 
proprietatea Debitorului până la achitarea integrală a obligaţiilor Debitorului faţă de Creditor. 
Ipoteca de rang subsecvent constituită se întinde asupra construcţiilor, înbunătăţirilor şi accesoriilor imobilului. Ipoteca 
se extinde asupra fructelor naturale şi industriale ale imobilului ipotecat produse după notarea începerii urmăririi silite 
sau după notarea deschiderii procedurii insolvenţei. 
Contractul de Ipotecă Imobiliară a fost autentificat de Notar Public Suceava Corina prin Încheierea de autentificare nr. 
1.197 din data de 01.07.2014. 
b. Contractul de Ipotecă Imobiliară nr. 193 – DCM din data de 19.05.2016, încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate 
de creditor ipotecar, cu Romcab SA în calitate de Debitor. 
Prin acest contract de Ipotecă Imobiliară a fost garantată rambursarea creditului bancar în sumă de 23.500.000 lei, plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de asigurare, acordat de Creditor 
în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin 
constituirea unei ipoteci de rang subsecvent asupra imobilului situat în Acăţari, nr. 267, Jud. Mureş, întabulat în CF nr. 
50545 a Loc. Acăţari, compus din: 
- La A1, nr. cad. 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii” în suprafaţă de 26.200 mp şi clădirile 
situate pe acesta, respectiv; 
- La A1, nr. cad. 50.545 – C1, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: hală de producţie, 
depozit materii prime şi finite, post de transformare 1 – 5, celule 20kV, mezanin: tablor electric, birou, magazine, grup 
sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, în suprafaţă măsurată de 1.058 mp; 
- La A1.2, nr. cad. 50.545 – C2, construcţii industriale şi edilitare – Corp A, compus din: parter: test 1, test 2, coridor, 
casa scării, birou 1, birou 2, vestiar femei, vestiar bărbaţi, C.T., compresor, spaţiu de deservire 1, spaţiu de deservire 2, 
grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, etaj: laborator 1, laborator 2, test 1, test 2, spaţii administrative 1, spaţii 
administrative 2, spaţii administrative 3, grup sanitar femei, grup sanitar bărbaţi, coridor, casa scării, în suprafaţă 
măsurată de 919 mp; 
- La A1.3, nr. cad. 50.545 – C3, construcţii anexă – rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- La A1.4, nr. cad. 50.545 – C4, construcţii anexă – Corp pază: parter: camera personalului de pază, grup sanitar, firidă 
telefon, sas, tablou electric + grup electrogen, în suprafaţă măsurată de 68 mp; 
- Reţele de alimentare cu apă, canal, energie electrică şi termică învecinat cu alte terenuri şi construcţii aflat în 
proprietatea Debitorului până la achitarea integrală a obligaţiilor Debitorului faţă de Creditor. 
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Ipoteca de rang subsecvent constituită se întinde asupra construcţiilor, înbunătăţirilor şi accesoriilor imobilului. Ipoteca 
se extinde asupra fructelor naturale şi industriale ale imobilului ipotecat produse după notarea începerii urmăririi silite 
sau după notarea deschiderii procedurii insolvenţei. 
Contractul de Ipotecă Imobiliară a fost autentificat de Notar Public Suceava Daniela Florina prin Încheierea de 
autentificare nr. 1.438 din data de 19.05.2016. 
c. Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 35 din 11.07.2014 încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de 
Cesionar, cu Romcab SA în calitate de Cedent. 
Prin acest contract, Romcab SA cedează în favoarea băncii toate creanţele ce i se cuvin de la Cleveland Cable Co Ltd. 
Marea Britanie, ca urmare a Contractului Comercial de vânzare nr. 68 din data de 30.04.2014, în vederea garantării 
plafonului multiprodus în valoare de 26.500.000 lei acordat de bancă. 
d. Actul Adiţional nr. 1/18.06.2015 la Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 35 din 11.07.2014, prin care 
se arată că, garantarea se realizează prin ipotecarea cu titlu de garanţie a drepturilor de creanţă derivate din oricare şi 
fiecare raport comercial stabilit în cursul activităţii profesionale între Romcab SA şi partenerul său comercial Cleveland 
Cable Co Ltd. pe toată durata contractului de credit, respectiv din: 
- Toate contractele încheiate cu Cleveland Cable Co Ltd., inclusiv, dar fără a se limita la Contractul Comercial de 
vânzare nr. 68 din data de 30.04.2014; 
- Toate comenzile, facturile şi oricare asemenea documente recunoscute de legile şi practica în materie comercială 
încheiate de Romcab SA cu acest partener; 
- Orice alt act din care ar putea rezulta orice alte drepturi de creanţă, 
până la achitarea integrală a obligaţiilor faţă de creditor. 
e. Actul Adiţional nr. 2/19.05.2016 la Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 35 din 11.07.2014, prin care 
se modifică Obiectul Contractului, astfel: Romcab SA cedează în favoarea băncii toate creanţele ce i se cuvin de la 
Cleveland Cable Co Ltd. Marea Britanie, ca urmare a Contractului Comercial de vânzare nr. 68 din data de 30.04.2014, 
în vederea garantării plafonului multiprodus în valoare de 50.000.000 lei acordat de bancă. 
f. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 14.07.2014, cu durată până în data de 15.07.2019, având ca 
obiect Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 35 din 11.07.2014. 
g. Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 83 din 19.12.2014 încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de 
Cesionar, cu Romcab SA în calitate de Cedent. 
Prin acest contract, Romcab SA cedează în favoarea băncii toate creanţele ce i se cuvin de la Delphi Poland SA, 
Polonia, ca urmare a Contractului Cadru nr. FC144419 din data de 30.04.2014, în vederea garantării plafonului 
multiprodus în valoare de 26.500.000 lei acordat de bancă. 
h. Actul Adiţional nr. 1/18.06.2015 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 83 din 19.12.2014, prin care 
se arată că, garantarea se realizează prin ipotecarea cu titlu de garanţie a drepturilor de creanţă derivate din oricare şi 
fiecare raport comercial stabilit în cursul activităţii profesionale între Romcab SA şi partenerul său comercial Delphi 
Poland SA pe toată durata contractului de credit, respectiv din: 
- Toate contractele încheiate cu Delphi Poland SA, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul Cadru nr. FC144419 din 
data de 30.04.2014; 
- Toate comenzile, facturile şi oricare asemenea documente recunoscute de legile şi practica în materie comercială 
încheiate de Romcab SA cu acest partener; 
- Orice alt act din care ar putea rezulta orice alte drepturi de creanţă, 
până la achitarea integrală a obligaţiilor faţă de creditor. 
i. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 19.12.2014, cu durată până în data de 19.12.2019, având ca 
obiect Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor 83 din 19.12.2014. 
j. Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 67 din data de 11.07.2013 încheiat de banca Exim Bank SA, în 
calitate de Creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 20.000.000 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, teriful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, credit acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi 
a actelor adiţionale ulterioare la acesta. Garantarea se realizează prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA 
deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. 
RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01, nr. RO13EXIM103000014928GB01, precum şi 
pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, în lei şi/sau valută, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă 
de Creditor. 
k. Actul Adiţional nr. 1/01.07.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 67 din data de 11.07.2013 
prin care a fost modificat obiectul acestuia astfel: 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 26.500.000 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, teriful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, credit acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi 
a actelor adiţionale ulterioare la acesta. Garantarea se realizează prin ipotecarea conturilor curente ale Romcab SA 
deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO01 nr. RO13EXIM103000014928RO02, nr. 
RO13EXIM103000014928EU01, nr. RO13EXIM103000014928US01, nr. RO13EXIM103000014928GB01, precum şi 
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pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, în lei şi/sau valută, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă 
de Creditor. 
l. Actul Adiţional nr. 2/18.06.2015 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 67 din data de 11.07.2013 
prin care a fost modificat obiectul acestuia, în sensul ipotecării următoarelor conturi: RO13EXIM103000014928RO14, 
RO13EXIM103000014928RO15, RO66EXIM103000014928EU19, RO23EXIM103000014928EU17, 
RO50EXIM103000014928EU16, RO69EXIM103000014928GB04, RO88EXIM103000014928RO09, 
RO07EXIM103000014928RO12, RO34EXIM103000014928RO11, RO77EXIM103000014928EU15. 
m. Actul Adiţional nr. 3/19.05.2016 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 67 din data de 11.07.2013 
prin care a fost modificat obiectul acestuia în sensul ipotecării următoarelor conturi: RO13EXIM103000014928RO14, 
RO13EXIM103000014928RO15, RO66EXIM103000014928EU19, RO23EXIM103000014928EU17, 
RO50EXIM103000014928EU16, RO69EXIM103000014928GB04, RO88EXIM103000014928RO09, 
RO07EXIM103000014928RO12, RO34EXIM103000014928RO11, RO77EXIM103000014928EU15, 
RO13EXIM103000014928RO01 RO13EXIM103000014928RO02, RO13EXIM103000014928EU01, 
RO13EXIM103000014928GB01, RO13EXIM103000014928US01. 
n. Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 68 din 26.07.2013 încheiat de banca Exim Bank SA, în calitate de 
Cesionar, cu Romcab SA în calitate de Cedent. 
Prin acest contract, Romcab SA cedează în favoarea băncii toate creanţele ce i se cuvin de la Delphi Poland SA, 
Polonia, ca urmare a Contractului Cadru nr. FC123003 din data de 30.11.2012, în vederea garantării creditului în 
valoare de 20.000.000 lei acordat de bancă. 
o. Actul Adiţional nr. 1/01.07.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 68 din 26.07.2013, prin care 
se arată că, Romcab SA cedează în favoarea băncii toate creanţele ce i se cuvin de la Delphi Poland SA, Polonia, ca 
urmare a Contractului Cadru nr. FC123003 din data de 30.11.2012, în vederea garantării creditului în valoare de 
26.500.000 lei acordat de bancă. 
p. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 16.07.2014, cu durată până în data de 08.07.2019, având ca 
obiect Actul Adiţional nr. 1/30.04.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire nr. 
86/29.07.2013 privind cesiunea drepturilor de despăgubire aferente contractului de asigurare nr. 850001386/03.12.2012. 
q. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 08.07.2014, cu durată până în data de 08.07.2019, având ca 
obiect Actul Adiţional la contractul de ipotecă asupra creanţelor prin care Romcab SA cedează băncii creanţele ce i se 
cuvin de la Delphi Poland SA, Polonia, ca urmare a Contractului Cadru nr. FC123003 din data de 30.11.2012. 
r. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 18.06.2015, cu durată până în data de 18.06.2020, având ca 
obiect contractul de ipotecă asupra conturilor pentru garantarea rambursării creditului de 26.500.000 lei. 
s. Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 194 - DCM din data de 19.05.2016 încheiat de banca Exim Bank 
SA, în calitate de Creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 50.000.000 lei plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, teriful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, credit acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi 
a actelor adiţionale ulterioare la acesta. Garantarea se realizează prin ipotecarea contului denitorului deschis la Creditor 
nr. RO82EXIM118000014928EU26, denumit în continuare Cont de factoring, precum şi pe cele ce se vor deschide 
ulterior la Creditor, până la achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor. 
t. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 19.05.2016, cu durată până în data de 19.06.2021, având ca 
obiect contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 194 - DCM din data de 19.05.2016. 
u. Situaţia avizelor AEGRM privind Contractul de ipotecă mobiliară nr. 36 din data de 14.07.2014. 
Situaţia cuprinde un număr de 60 de avize înscrise de creditor în AEGRM în perioada 2015 – 2016; 
v. Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor de materii prime şi materiale, încheiat de banca Exim Bank SA, în 
calitate de Creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor/Constituitor. 
Prin acest contract de Ipotecă Imobiliară a fost garantată rambursarea creditului bancar în sumă de 26.500.000 lei, plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de evaluare şi primele de asigurare, acordat de Creditor 
în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin 
ipotecarea stocurilor de materii prime şi materiale ce vor fi achiziţionate din creditele incluse în plafonul multiprodus, 
până la achitarea integrală a obligaţiilor faţă de creditor. 
Bunurile ipotecate au fiost individualizate/identificate în anexa, parte integrantă din contract, astfel: 
Anexa nr. 1 din data de 14.07.2014: 

Nr. Crt. Denumire Cantitate Furnizor Factura 
1. Sârmă cu D8mm 24.100 kg Euroinvest Minmet SRL MIN 565/04.07.2014 
2. Sârmă cu D8mm 24.120 kg Euroinvest Minmet SRL MIN 567/04.07.2014 
3. Sârmă cu D8mm 24.150 kg Euroinvest Minmet SRL MIN 568/04.07.2014 

Anexa din data de 16.07.2014: 
Nr. Crt. Denumire Cantitate Furnizor Factura 

1. Sârmă cu D8 IN D 1,7 MM 23.156 kg Euroinvest Minmet 
SRL 

MIN 570/16.07.2014 

2. Sârmă cu D8 IN D 1,7 MM 22.498 kg Euroinvest Minmet 
SRL 

MIN 571/16.07.2014 
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3. Sârmă cu D8 IN D 1,7 MM 22.864 kg Euroinvest Minmet 
SRL 

MIN 572/16.07.2014 

4. Sârmă cu D8 IN D 1,7 MM 20.568 kg Euroinvest Minmet 
SRL 

MIN 573/16.07.2014 

5. Sârmă cu D8 IN D 1,7 MM 22.870 kg Euroinvest Minmet 
SRL 

MIN 574/16.07.2014 

6. Sârmă cu D8 IN D 1,7 MM 22.116 kg Euroinvest Minmet 
SRL 

MIN 575/16.07.2014 

7. Sârmă cu D8 IN D 1,7 MM 20.928 kg Euroinvest Minmet 
SRL 

MIN 576/16.07.2014 

w. Actul Adiţional nr. 1 din data de 19.05.2016 la Contractul de ipotecă mobiliară nr. 36 din data de 14.07.2014, prin 
care a fost modificat obiectul contractului astfel: Prin acest contract de Ipotecă Imobiliară a fost garantată rambursarea 
creditului bancar în sumă de 50.000.000 lei, plus dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, tariful de 
evaluare şi primele de asigurare, acordat de Creditor în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, 
precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta, prin ipotecarea stocurilor de materii prime şi materiale ce vor fi 
achiziţionate din creditele incluse în plafonul multiprodus, până la achitarea integrală a obligaţiilor faţă de creditor. 
x. Aproximativ 100 de anexe privind denumirea stocurilor ipotecate, cantitatea şi furnizorul lor, precum şi facturile 
aferente. 
y. Contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire nr. 86 din data de 29.07.2013, încheiat de banca 
Exim Bank SA, în calitate de Cesionar, cu Romcab SA în calitate de Cedent. 
Prin acest contract au fost cedate drepturile de despăgubire aferente Contractului de asigurare nr. 850001386 din data de 
03.12.2012, cu modificările ulterioare, încheiat cu Coface Sucursala Bucureşti, având ca obiect asigurarea riscului de 
neplată a creanţelor rezultate în urma tranzacţiilor la export, în baza contractelor comerciale încheiate cu Klaus Faber 
AG Germania, Meinhart Kabel Osterreich GmbH Austria şi Delphi Poland SA în vederea garantării finanţării în valoare 
de 20.000.000 lei acordate de Cesionar în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi a actelor 
adiţionale ulterioare la acesta. 
z. Actul Adiţional nr. 1 din data de 30.04.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire nr. 
86 din data de 29.07.2013, prin care a fost modificat obiectul contractului astfel: Prin acest contract au fost cedate 
drepturile de despăgubire aferente Contractului de asigurare nr. 850001386 din data de 03.12.2012, cu modificările 
ulterioare, încheiat cu Coface Sucursala Bucureşti, având ca obiect asigurarea riscului de neplată a creanţelor rezultate 
în urma tranzacţiilor la export, în baza contractelor comerciale încheiate cu Delphi Poland SA în vederea garantării 
finanţării în valoare de 20.000.000 lei acordate de Cesionar în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, 
precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta. 
z.1 Actul Adiţional nr. 1 din data de 01.07.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire nr. 
86 din data de 29.07.2013, prin care a fost modificat obiectul contractului astfel: Prin acest contract au fost cedate 
drepturile de despăgubire aferente Contractului de asigurare nr. 850001386 din data de 03.12.2012, cu modificările 
ulterioare, încheiat cu Coface Sucursala Bucureşti, având ca obiect asigurarea riscului de neplată a creanţelor rezultate 
în urma tranzacţiilor la export, în baza contractelor comerciale încheiate cu Delphi Poland SA în vederea garantării 
finanţării în valoare de 26.500.000 lei acordate de Cesionar în baza Contractului de Credit nr. 66 – SCJ din 11.07.2013, 
precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta. 
z.2 Actul Adiţional nr. 2 din data de 11.07.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire nr. 
86 din data de 29.07.2013, prin care a fost modificat obiectul contractului astfel: Prin acest contract au fost cedate 
drepturile de despăgubire aferente Contractului de asigurare nr. 850001386 din data de 03.12.2012, cu modificările 
ulterioare, încheiat cu Coface Sucursala Bucureşti, având ca obiect asigurarea riscului de neplată a creanţelor rezultate 
în urma tranzacţiilor la export, în baza contractelor comerciale încheiate cu Delphi Poland SA şi Cleveland Cable Co. 
Ltd. în vederea garantării finanţării în valoare de 26.500.000 lei acordate de Cesionar în baza Contractului de Credit nr. 
66 – SCJ din 11.07.2013, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta. 
z.3 Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 29.07.2013, cu durată până în data de 30.07.2018, având ca 
obiect contractul de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de despăgubire nr. 86 din data de 29.07.2013. 
IV. Contractul de Factoring nr. 196 - DCM din data de 19.05.2016, încheiat între bancă în calitate de factor, Romcab 
SA în calitate de aderent şi dl. Zoltan Prosszer în calitate de garant având următorul obiect, prin care aderentul a fost de 
acord să cesioneze Factorului toate creanţele prezente şi viitoare deţinute de Aderent împotriva Debitorilor cedaţi 
acceptaţi împreună cu toate drepturile, acţiunile, privilegiile, ipotecile, garanţiile Aderentului, incluzând orice garanţii 
constituite în legătură cu respectivul contract şi/sau respectiva creanţă, în baza Contractelor Comerciale relevante, iar 
Factorul cumpără creanţele în conformitate cu prevederile art. 1.566 şi următoarele din Codul Civil şi va asigura 
Aderentului prestarea de Operaţiuni de Factoring, referitor la aceste creanţe, în limitele şi în termenii aprobaţi în 
contractul de factoring. 
Menţionăm că atât acest contract, cât şi Condiţiile Specifice nr. 1 şi 2 încheiate cu privire la acesta au fost analizate în 
md exhaustiv de administratorul judiciar în cele precedente referitoare la Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 
formulată de Exim Bank SA. 
În cererea sa de admitere a creanţei, creditorul arată că deţine următoarele garanţii, instituite asupra activelor debitoarei: 
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a. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 19.05.2016, cu durată până în data de 19.05.2021, având ca 
obiect contractul de Factoring nr. 196 - DCM din data de 19.05.2016, respectiv Condiţiile Specifice nr. 1 şi 2, care 
tratează creanţele Enel Distribuzione SPA şi Anixter Limited. 
b. Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 197 - DCM din data de 19.05.2016 încheiat de banca Exim 
Bank SA, în calitate de Creditor, cu Romcab SA în calitate de Debitor. 
Obiectul contractului îl constituie garantarea obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 637.500 Euro plus 
dobânzile, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente, teriful de evaluare, primele de asigurare şi eventualele 
cheltuieli de executare, credit acordat de Creditor în baza Contractului de Factoring nr. 196 - DCM din data de 
19.05.2016, precum şi a actelor adiţionale ulterioare la acesta. Garantarea se realizează prin ipotecarea conturilor 
curente ale Romcab SA deschise la Creditor nr. RO13EXIM103000014928RO14, RO13EXIM103000014928RO15, 
RO66EXIM103000014928EU19, RO23EXIM103000014928EU17, RO50EXIM103000014928EU16, 
RO69EXIM103000014928GB04, RO88EXIM103000014928RO09, RO07EXIM103000014928RO12, 
RO34EXIM103000014928RO11, RO77EXIM103000014928EU15, RO13EXIM103000014928RO01 
RO13EXIM103000014928RO02, RO13EXIM103000014928EU01, RO13EXIM103000014928GB01, 
RO13EXIM103000014928US01, precum şi pe cele ce se vor deschide ulterior la Creditor, în lei şi/sau valută, până la 
achitarea integrală a obligaţiilor acestuia faţă de Creditor. 
c. Aviz de Ipotecă Mobiliară înscris în AEGRM la data de 19.05.2016, cu durată până în data de 19.05.2021, având ca 
obiect contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 197 - DCM din data de 19.05.2016. 
În finalul declaraţiei de creanţă, creditorul arată că, creanţa sa în cuantum de 113.026.223,09 lei este scadentă, fiind 
înregistrată integral la restanţa din data de 30.03.2017. 
Din punct de vedere al sumelor solicitate, situaţia creanţei a fost defalcată de administratorul judiciar conform tabelului 
de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Detalii Suma solicitată Nr. Contract/Polita Incheiat 
intre: 

1 50.679.379,74 50.679.379,74 
lei 

Contract de credit (Linie 
de credit ) nr. 635-
SCJ/12.08.2011 

Exim Bank si 
Romcab 

 credit restant: 50.000.000 lei   

 dobanzi: 423.824,18 lei   

 penalitati: 255.555,56 lei   

2 11.694.434,73 lei 11.694.434,73 
lei 

Contract de credit(Credit 
de investitii) nr. 640-SCJ 
/12.08.2011 

Exim Bank si 
Romcab 

 credit restant: 11.416.773,07 
lei 

  

 dobanzi: 78.982,76 lei   
 penalitati: 68.273,10 lei   
 comision garantare platit de Banca: 130.405,80 lei   

3 50.606.418,08 lei 50.606.418,08 
lei 

Contract de credit (Credit 
pe obiect ) nr. 66 - 
SCJ/11.07.2013 

Exim Bank si 
Romcab 

 20.130.789,76 lei 20.130.789,76 
lei 

  

 credit restant: 19.980.067,90 
lei 

  

 dobanzi: 150.721,86 lei   
 2.282.464,36 lei 2.282.464,36 lei   
 credit restant: 2.250.649,10 lei   
 dobanzi: 31.815,26 lei   

 4.266.522,47 lei 4.266.522,47 lei   

 credit restant: 4.249.304,61 lei   
 dobanzi: 17.217,86 lei   

 23.671.085,93 lei 23.671.085,93 
lei 

  

 credit restant: 23.495.923,68 
lei 

  

 dobanzi: 175.162,25 lei   

 255.555,56 lei 255.555,56 lei   

 - nerespectare clauza referitoare la rulaj 255.555,56 lei   
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Nr. 
Crt. 

Detalii Suma solicitată Nr. Contract/Polita Incheiat 
intre: 

per. Iulie-decembrie 2016 
4 2.006 lei/443,37 Euro la cursul BNR din 

data de 20.02.2017 = 
2.005,98 lei Contract de factoring nr. 

196-DCM/19.05.2016 
Exim Bank si 
Romcab 

 21,30 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 11679817/21-
NOV-16, contract CS2-196-DCM/19-
MAY-16 cu debitor cedat Anixter Limited 
si Factor import BNP Paribas Commercial; 

96,37 lei   

 13,44 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 11679818/21-
NOV-16, contract CS2-196-DCM/19-
MAY-16 cu debitor cedat Anixter Limited 
si Factor import BNP Paribas Commercia 
Finance UK; 

60,81 lei   

 30,21 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 11679819/21-
NOV-16, contract CS2-196-DCM/19-
MAY-16 cu debitor cedat Anixter Limited 
si Factor import BNP Paribas Commercial 
Finance UK; 

136,68 lei   

 14,79 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 11680511/08-
DEC-16, contract CS2-196-DCM/19-
MAY-16 cu debitor cedat Anixter Limited 
si Factor import BNP Paribas Commercial 
Finance UK; 

66,92 lei   

 151,67 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 11680512/08-
DEC-16, contract CS2-196-DCM/19-
MAY-16 cu debitor cedat Anixter Limited 
si Factor import BNP Paribas Commercial 
Finance UK; 

686,22 lei   

 211,96 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 11680513/08-
DEC-16, contract CS2-196-DCM/19-
MAY-16 cu debitor cedat Anixter Limited 
si Factor import BNP Paribas Commercial 
Finance UK; 

958,99 lei   

5 plata ratelor de prima R3/10.10.2016SI 
R4/10.10.2017 

43.984,54 lei Polita ABJ 15124, 
R3/24.08.2016 si 
R4/24.11.2016 aferente 
politei MBK 14927 
pentru bunul mobil si 
bunurile imobile aduse în 
garantia EximBank SA 

Exim Bank si 
Romcab 

 Total: 113.026.223,09 lei 113.026.223,07 
lei 

  

Verificând fiecare sumă în parte, administratorul judiciar a constatat că la sumele calculate în moneda euro, există o 
diferenţă de curs valutar, conform cituaţiei de mai jos: 
Nr. Crt. Detalii Nr. Contract/Polita Incheiat intre: Suma acceptată 

1 50.679.379,74 Contract de credit (Linie 
de credit ) nr. 635-
SCJ/12.08.2011 

Exim Bank si 
Romcab 

50.679.379,74 lei 

 credit restant:   50.000.000,00 lei 

 dobanzi:   423.824,18 lei 

 penalitati:   255.555,56 lei 

2 11.694.434,73 lei Contract de credit(Credit 
de investitii) nr. 640-SCJ 

Exim Bank si 
Romcab 

11.694.434,73 lei 
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Nr. Crt. Detalii Nr. Contract/Polita Incheiat intre: Suma acceptată 

/12.08.2011 

 credit restant:   11.416.773,07 lei 

 dobanzi:   78.982,76 lei 

 penalitati:   68.273,10 lei 

 comision garantare platit de Banca:   130.405,80 lei 

3 50.606.418,08 lei Contract de credit (Credit 
pe obiect ) nr. 66 - 
SCJ/11.07.2013 

Exim Bank si 
Romcab 

50.606.418,08 lei 

 20.130.789,76 lei   20.130.789,76 lei 

 credit restant:   19.980.067,90 lei 

 dobanzi:   150.721,86 lei 

 2.282.464,36 lei   2.282.464,36 lei 

 credit restant:   2.250.649,10 lei 

 dobanzi:   31.815,26 lei 

 4.266.522,47 lei   4.266.522,47 lei 

 credit restant:   4.249.304,61 lei 

 dobanzi:   17.217,86 lei 

 23.671.085,93 lei   23.671.085,93 lei 

 credit restant:   23.495.923,68 lei 

 dobanzi:   175.162,25 lei 

 255.555,56 lei   255.555,56 lei 

 -nerespectare clauza referitoare la 
rulaj per. Iulie-decembrie 2016 

  255.555,56 lei 

4 2.006 lei/443,37 Euro la cursul 
BNR din data de 20.02.2017 = 

Contract de factoring nr. 
196-DCM/19.05.2016 

Exim Bank si 
Romcab 

2.003,77 lei 

 21,30 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 
11679817/21-NOV-16, contract 
CS2-196-DCM/19-MAY-16 cu 
debitor cedat Anixter Limited si 
Factor import BNP Paribas 
Commercial; 

  96,26 lei 

 13,44 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 
11679818/21-NOV-16, contract 
CS2-196-DCM/19-MAY-16 cu 
debitor cedat Anixter Limited si 
Factor import BNP Paribas 
Commercia Finance UK; 

  60,74 lei 

 30,21 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 
11679819/21-NOV-16, contract 
CS2-196-DCM/19-MAY-16 cu 
debitor cedat Anixter Limited si 
Factor import BNP Paribas 
Commercial Finance UK; 

  136,53 lei 

 14,79 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 
11680511/08-DEC-16, contract 
CS2-196-DCM/19-MAY-16 cu 
debitor cedat Anixter Limited si 
Factor import BNP Paribas 
Commercial Finance UK; 

  66,84 lei 

 151,67 Euro-facturare comision de   685,46 lei 
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Nr. Crt. Detalii Nr. Contract/Polita Incheiat intre: Suma acceptată 

factoring, f. nefinantata 
11680512/08-DEC-16, contract 
CS2-196-DCM/19-MAY-16 cu 
debitor cedat Anixter Limited si 
Factor import BNP Paribas 
Commercial Finance UK; 

 211,96 Euro-facturare comision de 
factoring, f. nefinantata 
11680513/08-DEC-16, contract 
CS2-196-DCM/19-MAY-16 cu 
debitor cedat Anixter Limited si 
Factor import BNP Paribas 
Commercial Finance UK; 

  957,93 lei 

5 plata ratelor de prima 
R3/10.10.2016SI R4/10.10.2017 

Polita ABJ 15124, 
R3/24.08.2016 si 
R4/24.11.2016 aferente 
politei MBK 14927 
pentru bunul mobil si 
bunurile imobile aduse în 
garantia EximBank SA 

Exim Bank si 
Romcab 

43.984,54 lei 

 Total: 113.026.223,09 lei   113.026.220,86 lei 

În concluzie, administratorul judiciar va înscrie creditorul Exim Bank SA în nume şi cont propriu în categoria creanţelor 
beneficiare ale unei cauze de preferinţă cu suma de 113.026.220,86 lei. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de 
preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor 
care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma în cuantum de 
113.026.220,86 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
2.2. Prin cererea de admitere a creanţei depusă la dosarul cauzei de Exim Bank SA în numele şi contul statului, aceasta 
a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 98.517.802,89 lei, din care: 
- 26.749.589,40 lei, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, pure şi 
simple, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 
din Legea 85/2014; 
- 71.768.213,49 lei, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, afectate de 
condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 
din Legea 85/2014. 
Sumele solicitate au fost structurate astfel: 
- Suma de 35.000.000 lei, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, 
afectate de condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 
161 pct. 5 din Legea 85/2014, în temeiul Convenţiei de garantare nr. 753A din data de 12.08.2011, cu modificările 
ulterioare, a Convenţiei de împărţire a riscului nr. 753B din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de 
Garanţie nr. E190 din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul 
statului, Exim Bank SA în nume propriu şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în 
insolvenţă; 
- Suma de 9.133.418,46 lei, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, 
afectate de condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 
161 pct. 5 din Legea 85/2014, în temeiul Convenţiei de garantare nr. 758A din data de 12.08.2011, cu modificările 
ulterioare, a Convenţiei de împărţire a riscului nr. 753B din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de 
Garanţie nr. E195 din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul 
statului, Exim Bank SA în nume propriu şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în 
insolvenţă; 
- Suma de 778.210,58 euro (respectiv 3.520.935,95 lei la cursul de schimb valutar BNR din data de 20.02.2017), la 
categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, neafectată de condiţie, având 
rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 
85/2014, în temeiul Convenţiei de garantare nr. 919A din data de 22.04.2013, cu modificările ulterioare, a Convenţiei 
de împărţire a riscului nr. 919B din data de 22.04.2013, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de Garanţie nr. E356 din 
data de 22.04.2013, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul statului, Piraeus Bank 
România şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvenţă; 
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- Suma de 5.131.087,05 euro (respectiv 23.215.080,25 lei la cursul de schimb valutar BNR din data de 20.02.2017), la 
categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, neafectată de condiţie, având 
rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 
85/2014, în temeiul Convenţiei de garantare nr. 1126A din data de 13.07.2015, cu modificările ulterioare, a Convenţiei 
de împărţire a riscului nr. 1126B din data de 13.07.2015, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de Garanţie nr. E564 din 
data de 13.07.2015, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul statului, CEC Bank SA 
şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvenţă; 
- Suma de 121.624,40 lei, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, 
afectată de condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 
161 pct. 5 din Legea 85/2014, în temeiul Convenţiei de garantare nr. 841A din data de 11.05.2012, cu modificările 
ulterioare, a Convenţiei de împărţire a riscului nr. 841B din data de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de 
Garanţie nr. E278 din data de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul 
statului, Banca Transilvania SA şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în 
insolvenţă; 
- Suma de 2.018.571,45 USD (respectiv 8.597.297,66 lei), la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de 
preferinţă iar în subsidiar, bugetare, afectată de condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din 
Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014, în temeiul Convenţiei de garantare nr. 842A din data 
de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, a Convenţiei de împărţire a riscului nr. 842B din data de 11.05.2012, cu 
modificările ulterioare, s Scrisorii de Garanţie nr. E279 din data de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, încheiate 
între Exim Bank SA în numele şi contul statului, Banca Transilvania SA şi Romcab SA, precum şi a contractelor de 
garanţie încheiate cu debitoarea în insolvenţă; 
- Suma de 2.209.304 euro (respectiv 9.995.775,02 lei la cursul de schimb valutar BNR din data de 20.02.2017), la 
categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, afectată de condiţie, având rangul 
de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014, în 
temeiul Convenţiei de garantare nr. 932A din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, a Convenţiei de împărţire a 
riscului nr. 932B din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de Garanţie nr. E369 din data de 
22.07.2013, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul statului, Banca Transilvania 
SA şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvenţă; 
- Suma de 582.520,47 euro (respectiv 2.635.555,61 lei la cursul de schimb valutar BNR din data de 20.02.2017), din 
care: 
- 581.020,47 euro (2.628.769,01 lei) la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, 
bugetare, afectată de condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în 
subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014; 
- 1.500 euro (6.766,60 lei), reprezentând sancţiune pecuniară, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de 
preferinţă iar în subsidiar, bugetare, neafectată de condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 
din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014, 
în temeiul Convenţiei de garantare nr. 935A din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 935B din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de Garanţie nr. E372 din data 
de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul statului, Banca Transilvania 
SA şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvenţă; 
- Suma de 470.688,34 lei, din care: 
- 463.901,74 lei, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, afectată de 
condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 
din Legea 85/2014; 
- 1.500 euro (6.766,60 lei), reprezentând sancţiune pecuniară, la categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de 
preferinţă iar în subsidiar, bugetare, neafectată de condiţie, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 
din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014, 
în temeiul Convenţiei de garantare nr. 934A din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 934B din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de Garanţie nr. E371 din data 
de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul statului, Banca Transilvania 
SA şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvenţă; 
- Suma de 1.288.000 euro (respectiv 5.827.427,20 lei la cursul de schimb valutar BNR din data de 20.02.2017), la 
categoria creanţelor ce beneficiază de o cauză de preferinţă iar în subsidiar, bugetare, afectată de condiţie, având rangul 
de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014, în 
temeiul Convenţiei de garantare nr. 969A din data de 18.12.2013, cu modificările ulterioare, a Convenţiei de împărţire a 
riscului nr. 969B din data de 18.12.2013, cu modificările ulterioare, s Scrisorii de Garanţie nr. E3406 din data de 
18.12.2013, cu modificările ulterioare, încheiate între Exim Bank SA în numele şi contul statului, Banca Transilvania 
SA şi Romcab SA, precum şi a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvenţă; 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Prin declaraţia de creanţă, Exim Bank SA în numele şi contul statului, arată că: 
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a. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 112 din data de 04.08.2011 şi a hotărârilor subsecvente, între Exim Bank SA în 
numele şi contul statului Român şi Romcab SA, respectiv Exim Bank SA în nume şi cont propriu, au fost încheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 753A din data de 12.08.2011, având ca obiect emiterea de către Exim Bank SA în nume şi 
cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea Exim Bank SA în nume propriu, a unei scrisori de garanţie în valoare 
iniţială de 8.000.000 lei, majorată la 35.000.000 lei, modificată prin Actul Adiţional nr. 1/13.06.2012, Actul Adiţional 
nr. 2/10.07.2013, Actul Adiţional nr. 3/11.07.2013, Actul Adiţional nr. 4/11.07.2014, Actul Adiţional nr. 5/30.06.2015, 
Actul Adiţional nr. 6/29.09.2015, Actul Adiţional nr. 7/04.11.2015 şi Actul Adiţional nr. 8/19.05.2016 ce garantează în 
proporţie de 80% creditul acordat de beneficiarul garanţiei (Exim Bank SA în nume propriu) societăţii debitoare 
Romcab SA respectiv Contractul de credit nr. 635 – SCJ/12.08.2011, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 753B din data de 12.08.2011, modificată prin Actul Adiţional nr. 1/13.06.2012, 
Actul Adiţional nr. 2/10.07.2013, Actul Adiţional nr. 3/11.07.2013, Actul Adiţional nr. 4/11.07.2014, Actul Adiţional 
nr. 5/30.06.2015, Actul Adiţional nr. 6/29.09.2015, Actul Adiţional nr. 7/04.11.2015 şi Actul Adiţional nr. 
8/19.05.2016, având ca obiect reglementarea raporturilor contractuale între Exim Bank SA în numele şi contul Statului 
Român şi Exim Bank SA în nume propriu; 
- Scrisoare de garanţie nr. E190 din data de 12.08.2011 în valoare iniţială de 8.000.000 lei, majorată la valoarea de 
35.000.000 lei, modificată prin Addendum nr. 1/13.06.2012, Actul Adiţional nr. 2/10.07.2013, Actul Adiţional nr. 
3/11.07.2013, Actul Adiţional nr. 4/11.07.2014, Actul Adiţional nr. 5/30.06.2015, Actul Adiţional nr. 6/29.09.2015, în 
vederea garantării în proporţie de 80% ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat al Contractului de 
credit nr. 635 – SCJ/12.08.2011, cu modificările ulterioare, acordat de Exim Bank SA în nume şi cont propriu, 
debitoarei. 
Creditorul arată că în temeiul Convenţiei de garantare nr. 753A din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, cât şi 
a Convenţiei de împărţire a riscului nr. 753B din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, în favoarea Exim Bank 
SA, în nume si cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în 
proprietate debitoarei în insolvenţă: 
- Ipotecă rang II şi III asupra imobilului situat în Acăţari nr. 267, jud. Mureş, înscris în CF nr.50545 a localităţii Acăţari, 
compus din: 
- la A1, nr. cadastral 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii" în suprafaţă de 26.200 mp şi 
clădirile situate pe acesta, respectiv: 
- la A1.1, nr. cadastral 50545-C1, construcţii industriale şi edilitare - Corp A; 
- la A1.2, nr. cadastral 50545-C2, construcţii industriale şi edilitare - Corp B; 
- la A.1.3, nr. cadastral 50545-C3, construcţii anexă - rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- la A.1.4, nr. cadastral 50545-C4, construcţii anexă - Corp pază, conform Contractului de ipoteca imobiliara nr. 52 din 
28.06.2013, autentificat sub nr. 1519 din data de 28.06.2013 de către BNP As. Suceava Saca-Bucur, rectificat prin 
încheierea de rectificare şi completare din data de 03.07.2013, respectiv Contractului de ipotecă imobiliară nr. 71 din 
11.07.2015 autentificat sub nr. 1441 din 11.07.2013 de către BNP As. „DAN”. 
- Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de ROMCAB SA la EximBank, conform 
Contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare (gaj pe cont) nr. 644-SCJ din data de 12.08.2011, modificat 
prin Actul adiţional nr. 1/13.06.2012), Actul adiţional nr. 2/11.07.2013, Actul adiţional nr. 3/30.06.2015, înscrise la 
AEGRM sub nr. 2011-00021887512416-EHN, 2012-00022864081403-WQR, 2016-00045311219055-EOK, 2015-
00040539939202-CFH; 
- Ipoteca mobiliară asupra creanţelor debitorului rezultate din contractele menţionate în Anexa nr. 1 la Contractul de 
ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 248-DCM din data de 25.11.2016, înscris la AEGRM sub nr. 2016-
00046321849664-CKQ; 
- Ipotecă mobiliară asupra bunurilor existente descrise în Anexa 1 la Contractul de ipotecă mobiliară nr. 53 din 
28.06.2013, modificat prin Actul adiţional nr. 1/11.07.2013 înscrise la AEGRM sub nr. 2013-00029579351335-CCH, 
respectiv 2013-00029909261102-SER; 
- Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la EximBank, conform 
Contractului ipotecă mobiliară asupra conturilor nr.195-DCM din data de 19.05.2016, înscris la AEGRM sub nr. 2016-
00044552369321-QWZ. 
Precizare: Scrisoarea de garanţie nr. E190 din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, nu a fost executată până la 
momentul depunerii declaraţiei de creanţă. 
b. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 112 din data de 04.08.2011 şi a hotărârilor subsecvente, între Exim Bank SA, în 
numele şi contul Statului Român şi Romcab SA, respectiv Exim Bank SA, în nume şi cont propriu, au fost încheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 758A din data de 12.08.2011, având ca obiect 
emiterea de către Exim Bank SA, în nume si cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea 
Exim Bank SA, în nume propriu, a unei scrisori de garanţie în valoare de 34.165.558 lei, 
modificată prin Actul adiţional nr. 1/21.12.2011, Actul adiţional nr. 2/17.06.2014 şi Actul 
adiţional nr. 3/04.11.2015, ce garantează, în proporţie de 80%, creditul acordat de 
beneficiarul garanţiei (EximBank SA, în nume propriu) societăţii debitoare Romcab SA, 
respectiv Contractul de credit nr. 640-SCJ/12.08.2011, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 758B din data de 12.08.2011, având ca 
obiect reglementarea raporturilor contractuale între Exim Bank SA, în numele şi contul 
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Statului Român, si Exim Bank SA, în nume propriu, modificată prin Actul adiţional nr. 
1/21.12.2011 şi Actul adiţional nr. 2/04.11.2015; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E195 din data de 12.08.2011, în valoare de 34.165.558 lei, în vederea garantării în proporţie 
de 80%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat, al Contractului de credit nr. 640-SCJ/12.08.2011, cu 
modificările ulterioare, acordat de EximBank SA, în nume şi cont propriu, debitoarei în insolvenţă. 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 758A din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, cât si a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 758B din data de 12.08.2011, cu modificările ulterioare, în favoarea EximBank SA, în nume si 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietatea debitoarei în 
insolvenţă: 
- Ipotecă rang I asupra imobilului situat în Acăţari nr. 267, jud. Mureş, înscris în CF nr.50545 a localităţii Acăţari, 
compus din: 
- la A1, nr. cadastral 50545, teren intravilan, categoria de folosinţă „curţi construcţii" în suprafaţă de 26.200 mp şi 
clădirile situate pe acesta, respectiv: 
- la A1.1, nr. cadastral 50545-C1, construcţii industriale şi edilitare - Corp A; 
- la A1.2, nr. cadastral 50545-C2, construcţii industriale şi edilitare - Corp B; 
- la A.1.3, nr. cadastral 50545-C3, construcţii anexă - rezervor PSI, în suprafaţă măsurată de 189 mp; 
- la A.1.4, nr. cadastral 50545-C4, construcţii anexă - Corp pază, conform Contractului de ipotecă imobiliară nr. 650 - 
SCJ din 12.08.2011, autentificat sub nr. 1183/2011 din data de 12.08.2011 de către BNPAs. Baculea & Dobîrtă. 
- Ipotecă mobiliară de prim rang asupra bunurilor de natura utilajelor/instalaţiilor achiziţionate din credit, descrise în 
Anexa 1 la Contractul de garanţie reală mobiliară fără deposedare nr. 654 din 12.08.2011, modificat prin Actul adiţional 
nr. 1/07.06.2013, înscrise la AEGRM sub nr. 2011 -00021887372753-GWS, 2016-00045311199829-DVI, respectiv 
2013-00027135362387-JTN; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la EximBank, conform 
Contractului de garanţie reală mobiliară fără deposedare (gaj pe cont) nr. 649 din data de 12.08.2011, modificat prin 
Actul adiţional nr. 1/04.11.2015, înscris la AEGRM sub nr. 2016-00045311239147-GCX, respectiv 2015- 
00042409509420-YHK. 
Precizare: Scrisoarea de garanţie nr. E195 din data de 12.08.2011 nu a fost executată până la momentul depunerii 
declaraţiei de creanţă. 
c. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 51 din data de 22.04.2013 şi a hotărârilor subsecvente, între EximBank SA, în numele 
si contul Statului român şi Romcab SA, respectiv Piraeus Bank România SA, au fost incheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 919A din data de 22.04.2013, având ca obiect emiterea de către Exim Bank SA, în nume si 
cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea Piraeus Bank România SA, a unei scrisori de garanţie în valoare de 
1.480.000 Euro, modificată prin Actul adiţional nr. 1/10.12.2013, Actul adiţional nr. 2/19.12.2014, Actul adiţional nr. 
3/10.12.2015 şi Actul adiţional nr. 4/09.06.2016, diminuată la valoarea de 1.295.000 Euro, ce garantează, în proporţie 
de 70%, creditul acordat de beneficiarul garanţiei (Piraeus Bank) societăţii debitoare Romcab SA, respectiv Contractul 
de credit nr. 210/22.04.2013, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 919B din data de 22.04.2013, având ca obiect reglementarea raporturilor 
contractuale între Exim Bank SA, în numele şi contul Statului Român, şi Piraeus Bank România SA, modificată prin 
Actul adiţional nr. 1/10.12.2013, Actul adiţional nr. 2/19.12.2014, Actul adiţional nr.3/10.12.2015 şi Actul Adiţional nr. 
4/09.06.2016. 
- Scrisoarea de garanţie nr. E356 din data de 22.04.2013, în valoare de 1.480.000 Euro, modificată prin Addendum nr. 
1/10.12.2013, Addendum nr. 2/19.12.2014, Addendum nr. 3/10.12.2015 şi Addendum nr. 4/09.06.2016, diminuată la 
valoarea de 1.295.000 Eur, în vederea garantării în proporţie de 70%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) 
nerambursat, al Contractului de credit nr.210/22.04.2013, cu modificările ulterioare, acordat de Piraeus Bank România 
SA debitoarei în insolvenţă. 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 919A din data de 22.04.2013, cu modificările ulterioare, cât si a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 919B din data de 22.04.2013, cu modificările ulterioare, în favoarea Exim Bank SA, în nume şi 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietate debitoarei în 
insolvenţă: 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la Piraeus Bank România, 
conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. 211 din data de 22.04.2013, modificat prin 
Actul adiţional nr. 211/1 din data de 17.09.2013, Actul adiţional nr. 211/2 din data de 24.12.2014 şi Act adiţional nr. 
211/2 din data de 24.12.2014, înscrise la AEGRM sub nr. 2015-00040520612282-ZCC, 2014-00038446069238-UQN şi 
2013-00031500481000-LVJ; 
- Ipoteca mobiliara asupra creanţelor şi accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor identificate în Anexa 1 
din data de 22.04.2013, respective Anexa 2 din data de 10.12.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra creanţelor 
derivate din contracte nr. 212 din data de 22.04.2013, înscris la AEGRM sub nr. 2013-00032932661905-PHL; 
Precizare: Scrisoarea de garanţie nr. E356 din data de 22.04.2013, cu modificările ulterioare, a fost plătită de Exim 
Bank SA, în numele şi contul statului, în data de 31.03.2017. 
d. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 92 din data de 16.06.2015, între Exim Bank SA, în numele şi contul Statului Român 
şi Romcab SA, respectiv CEC Bank SA - SMB, au fost încheiate: 
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- Convenţia de garantare nr. 1126A din data de 13.07.2015 având ca obiect emiterea de către Exim Bank SA, în nume şi 
cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea CEC Bank SA, a unei scrisori de garanţie în valoare de 5.250.000 Euro, 
modificată prin Actul adiţional nr. 1/29.09.2015 şi Actul adiţional nr. 2/24.06.2016 (anexate), ce garantează, în 
proporţie de 70%, creditul acordat de beneficiarul garanţiei (CEC Bank SA) societăţii debitoare Romcab SA, respectiv 
Contractul facilitate de credit, sub forma de plafon nr. PC1507009427/13.07.2015, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr.1126B din data de 13.07.2015 (anexată), având ca obiect reglementarea 
raporturilor contractuale între Exim Bank SA, în numele si contul Statului român, si CEC Bank SA, modificată prin 
Actul adiţional nr. 1/29.09.2015 şi Actul adiţional nr. 2/24.06.2016; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E564 din data de 13.07.2015 în valoare de 5.250.000 Euro, modificată prin Addendum nr. 
1/24.06.2016, în vederea garantării în proporţie de 70%, din soldul fiecărui acreditiv plătit în cadrul plafonului, 
respectiv Contractului facilitate de credit, sub forma de plafon nr. PC1507009427/13.07.2015, cu modificările 
ulterioare, acordat de CEC Bank SA; 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 1126A din data de 13.07.2015, cu modificările ulterioare, cât şi a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 1126B din data de 13.07.2015, cu modificările ulterioare, în favoarea EximBank SA, în nume şi 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietate debitoarei în 
insolvenţă: 
- Contract de ipoteca mobiliară asupra creanţelor nr. 11423/13.07.2015 încheiat între CEC Bank SA prin CEC Bank SA 
- Sucursala Municipiului Bucureşti, pe de o parte, şi Romcab SA, înscrise în AEGRM cu nr. aviz iniţial - 2015-
00037368022028-LOY modificat prin avizul nr. 2015-00037504442671-KQT, prin care se garanta Băncii cu ipoteca 
asupra creanţelor prezente şi viitoare născute din Contractul comercial încheiat în data de 14.02.2014 intre ROMCAB 
SA şi Meinhart Kabel Osterreich GmbH, cu sediul în Austria, Florian Westbahnstrasse 5 A-4490, în calitate de debitor 
al creanţei ipotecate. 
- Garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente şi de depozit în lei şi valută, deschise de 
Romcab SA la CEC Bank SA, prin încheierea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 11429/13.07.2015, înscris în 
AEGRM cu nr. aviz iniţial 2015-00037363212120-ADE modificat prin avizul nr. 2015-00040854999658-UBV. 
- Garanţie reală mobiliară asupra stocului de cupru achiziţionat din credit, în valoare totală de 473.081,20 euro, în baza 
contractului de achiziţie nr. 75/21.12.2015 încheiat cu A-KEMI SRL, conform următoarelor facturi fiscale: factura 
fiscala nr. 793AKM/19.07.2016 în valoare de 529.591,72 lei (cv 118.461,00 euro), factura fiscala nr. 808AKM / 
03.08.2016 în valoare de 237.627,69 lei (cv 53.344,33 euro), factura fiscala nr. 818AKM / 08.08.2016 în valoare de 
276.382,61 lei, (cv 61.916,44 euro), factura fiscala nr. 824AKM / 17.08.2016 în valoare de 547.644,98 lei, (cv 
122.845,44 eur); factura fiscala nr. 845AKM / 05.09.2016 în valoare de 519.174,68 lei (cv 116.513,99 euro), precum şi 
diferenţa asupra stocului de cupru / produselor în curs de execuţie / produselor finite în valoare de 5.840.918,85 euro, 
conform facturilor de achiziţie menţionate în Actul Adiţional nr. 1/14.09.2015 şi diferenţa asupra stocului de cupru / 
produselor în curs de execuţie / produselor finite în valoare de 110.696,25 euro, conform facturilor de achiziţie 
menţionate în Actul Adiţional nr. 2/16.05.2016, şi diferenţa asupra stocului de cupru / produselor în curs de execuţie / 
produselor finite în valoare de 475.912,27 euro, conform facturilor de achiziţie menţionate în Actul Adiţional nr. 
3/24.06.2016, şi diferenţa asupra stocului de cupru / produselor în curs de execuţie / produselor finite în valoare de 
950.738,81 euro, conform facturilor de achiziţie menţionate în Actul Adiţional nr. 4/14.07.2016 proprietatea Garantului, 
depozitat în sediul din Tg. Mureş, str. Voinicenilor nr. 35, Judeţul Mureş, Magazia CEC Bank, pentru garantarea plaţii 
şi îndeplinirii în întregime a obligaţiilor în baza Contractului de Credit nr. PC1507009427 din 13.07.2015 încheiat între 
SC Romcab SA, în calitate de împrumutat şi Banca, cu modificările ulterioare („Contractul de Credit") până la 
concurenţa sumei principale împrumutate de 7.500.000 (saptemilioanecincisutemii) euro, plus dobânzile, dobânzile 
majorate, costurile şi spezele bancare aferente, precum şi a oricăror alte sume datorate sau potenţial datorate Băncii şi 
Cocreditorului în baza Contractului de Credit, prin încheierea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 11441/14.07.2015, 
modificat prin Actul adiţional nr. 1/14.09.2015, Actul adiţional nr. 2/16.05.2016, Actul adiţional nr. 3/24.06.2016, Actul 
adiţional nr. 4/14.07.2016 si Actul adiţional nr. 5/15.09.2016, înscris în AEGRM cu nr. aviz iniţial 2015-
00037385052339-DZO, modificat prin aviz nr. 2016-00047644042731 –BRN; 
- Garanţie reală mobiliară asupra stocurilor prezente de produse finite conform Raportului SGS din 01.02.2016, aflate în 
proprietatea Garantului, precum şi a tuturor bunurilor care înlocuiesc aceste bunuri, depozitate în sediul din Târgu 
Mureş, strada Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureş, Magazia CEC Bank, estimate la valoarea de 3.355.338 euro, conform 
datelor înregistrate în situaţiile financiare ale Garantului la data de 31.12.2015, pentru garantarea plaţii şi îndeplinirea în 
întregime a obligaţiilor în baza Contractului de Credit nr. PC1507009427 din 13.07.2015 încheiat între ROMCAB SA, 
în calitate de împrumutat şi Bancă, cu modificările ulterioare („Contractul de Credit") până la concurenţa sumei 
principale împrumutate de 7.500.000 (saptemilioanecincisutemii) euro, plus dobânzile, dobânzile majorate, costurile şi 
spezele bancare aferente, precum şi a oricăror alte sume datorate sau potenţial datorate Băncii şi Cocreditorului în baza 
Contractului de Credit, prin încheierea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 11430/ 13.07.2015 modificat prin Actul 
adiţional nr. 1/24.06.2016 înscris în AEGRM cu nr. aviz iniţial nr. 2016-00045472412496-RSB modificat prin aviz nr. 
2015-00040848779187-TUM. 
Precizare: Scrisoarea de garanţie nr. E564 din data de 13.07.2015, cu modificările ulterioare a fost executată în data de 
15.03.2017. 
e. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 70 din data de 04.05.2012 şi a hotărârilor subsecvente, între Exim Bank SA, în 
numele şi contul Statului Român şi Romcab SA, respectiv Banca Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, au fost încheiate: 
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- Convenţia de garantare nr. 841A din data de 11.05.2012 având ca obiect emiterea de către Exim Bank SA, în nume şi 
cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea Băncii Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, a unei scrisori de garanţie în 
valoare de 1.135.160 lei, modificată prin Actul adiţional nr. 1/16.07.2013 şi Actul adiţional nr. 2/29.09.2015, ce 
garantează, în proporţie de 80%, creditul acordat de beneficiarul garanţiei (Banca Transilvania) societăţii debitoare 
Romcab SA, respectiv Contractul de credit nr. 38/11.05.2012, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 841B din data de 11.05.2012 având ca obiect reglementarea raporturilor 
contractuale între Exim Bank SA, în numele şi contul Statului Român, şi Banca Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, 
modificată prin Actul adiţional nr. 1/16.07.2013 şi Actul adiţional nr. 2/29.09.2015; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E278 din data de 11.05.2012 în valoare de 1.135.160 lei, în vederea garantării în proporţie 
de 80%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat, al Contractul de credit nr. 38/11.05.2012, cu 
modificările ulterioare, acordat de Banca Transilvania debitoarei în insolvenţă. 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 841A din data de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, cât şi a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 841B din data de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, în favoarea EximBank SA, în nume şi 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietate debitoarei în 
insolvenţă: 
- Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente deschise sau care vor fi deschise de Romcab SA la Banca Transilvania, 
conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent şi subconturilor deschise la BT 
nr. 38/CES/01/11.05.2012 înscris la AEGRM sub nr. 2012-00023971422314 - FND; 
- Ipotecă mobiliară asupra stocurilor de produse finite/semifabricate producţie în curs şi asupra contului nr. 
RO66BTRL02701202823166XX, deschis la BT, conform 
Contractului de ipotecă reală mobiliară asupra stocurilor şi soldului contului curent 
nr. 38/GAJ/01 din data de 11.05.2012 modificat prin Actul adiţional nr. 1 din 
data de 16.07.2013 înscris la AEGRM sub nr. 2013-00030050381956-RZO. 
f. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 71 din data de 11.05.2012 între Exim Bank SA în numele şi contul Statului Român şi 
Romcab SA, respectiv Banca Transilvania - Sucursaula Tg. Mureş, au fost încheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 842A din data de 11.05.2012 având ca obiect emiterea de către Exim Bank SA, în nume şi 
cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea Băncii Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, a unei scrisori de garanţie în 
valoare de 1.200.000 Eur, modificată prin Actul adiţional nr. 1/10.12.2012, Actul adiţional nr. 2/16.07.2013, Actul 
adiţional nr. 3/09.12.2013, Actul adiţional nr. 4/18.12.2014, Actul adiţional nr. 5/17.12.2015, Actul adiţional nr. 
6/09.06.2016, Actul adiţional nr. 7/12.10.2016 majorată la valoarea de 2.250.000 USD, ce garantează, în proporţie de 
50%, creditul acordat de beneficiarul garanţiei (Banca Transilvania) societăţii debitoare Romcab SA, respectiv 
Contractul de credit - Plafon Global de Exploatare nr. 360/28.11.2011, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 842B din data de 11.05.2012 având ca obiect reglementarea raporturilor 
contractuale între Exim Bank SA, în numele şi contul Statului Român, şi Banca Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, 
modificată prin Actul adiţional nr. 1/10.12.2012, Actul adiţional nr. 2/16.07.2013, Actul adiţional nr. 3/09.12.2013, 
Actul adiţional nr. 4/18.12.2014, Actul adiţional nr. 5/17.12.2015, Actul adiţional nr. 6/12.10.2016 şi Actul adiţional nr. 
7/12.10.2016; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E279 din data de 11.05.2012 în valoare de 1.200.000 USD, modificată prin Addendum nr. 
1/10.12.2012, Addendum nr. 2/09.12.2013, Addendum nr. 3/18.12.2014, Addendum nr. 4/17.12.2015 şi Addendum nr. 
5/09.06.2016, în vederea garantării în proporţie de 50%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat, al 
Contractului de credit - Plafon Global de Exploatare nr. 360/28.11.2011, cu modificările ulterioare, acordat de Banca 
Transilvania debitoarei în insolvenţă. 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 842A din data de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, cât şi a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 842B din data de 11.05.2012, cu modificările ulterioare, în favoarea Exim Bank SA, în nume şi 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietatea debitoarei în 
insolvenţă: 
- Ipoteca mobiliară asupra încasărilor şi asupra soldului contului curent al Romcab SA deschis la BT, conform 
Contractului de ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent şi subconturilor deschise la BT nr. 
360/CES/01/28.11.2011, modificat prin Actul adiţional nr. 1/11.05.2012, Actul adiţional nr. 2/18.12.2014, respectiv 
360/CES/02/18.12.2014, modificat prin Actul adiţional nr. 1/17.12.2015, înscrise la AEGRM sub nr. 2014-
00038371869037-GRW şi 2015-00040678332861-BGA; 
- Ipoteca mobiliară asupra stocurilor de produse finite/semifabricate producţie în curs şi asupra contului nr. 
RO66BTRL02701202823166XX, deschis la BT, conform Contractului de ipotecă reală mobiliară asupra stocurilor şi 
soldului contului curent nr. 360/GAJ/01 din data de 28.11.2011 (anexat), modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 
09.01.2012, Actul adiţional nr. 2/11.05.2012, Actul adiţional nr. 3 din data de 07.12.2012, Actul adiţional nr. 
4/10.12.2012, Actul adiţional'nr. 5/16.07.2013, Actul adiţional nr. 6/09.12.2013, Actul adiţional nr. 7/18.12.2014 
(anexate), înscris la AEGRM sub nr. 2012-00023342542152-CON, 2012-00023973592333-GZG, 2012-
00026355351752-PNS, 2013-00030054881882-WEH, 2013-00032944731991-PYO si 2014-00033885292541-ZJV; 
- Ipotecă mobiliară asupra utilaje şi echipamente, conform Contractului de ipotecă mobiliară nr. 360/GAJ/02 din data de 
18.12.2014 înscris la AEGRM sub nr. 2014-00038373389163-TQE; 
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g. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 105 din data de 05.07.2013 şi a hotărârilor subsecvente, între Exim Bank SA, în 
numele şi contul Statului Român şi ROMCAB SA, respectiv Banca Transilvania - Sucursaula Tg. Mureş, au fost 
încheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 932A din data de 22.07.2013 având ca obiect emiterea de către EximBank SA, în nume si 
cont stat, la cererea ROMCAB SA, în favoarea Băncii Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, a unei scrisori de garanţie în 
valoare de 2.814.400 Euro, modificată prin actele adiţionale nr. 1/29.10.2013, 2/07.08.2014, 3/09.07.2015, 4/09.06.2016 
şi 5/12.10.2016. ajungând la valoarea de 2.335.952 Euro, ce garantează, în proporţie de 70%, creditul acordat de 
beneficiarul garanţiei (Banca Transilvania) societăţii debitoare Romcab SA, respectiv Contractul de credit - Plafon 
Global de Exploatare nr. 125/22.07.2013, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 932B din data de 22.07.2013 având ca obiect reglementarea raporturilor 
contractuale între Exim Bank SA, în numele şi contul Statului Român, şi Banca Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, 
modificată prin actele adiţionale nr. 1/29.10.2013, 2/07.08.2014, 2/07.08.2014, 3/09.07.2015, 4/09.06.2016 şi 
5/12.10.2016; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E369 din data de 22.07.2013 în valoare de 2.814.400 Euro, modificată prin Addendum nr. 
1/29.10.2013, Addendum nr. 2/07.08.2014, Addendum nr. 3/09.07.2015, Addendum nr. 4/09.06.2016 şi Addendum nr. 
5/12.10.2016, ajungând la valoarea de 2.335.952 Euro, în vederea garantării în proporţie de 70%, ce se aplică la soldul 
creditului (principalul) nerambursat, al Contractul de credit - Plafon Global de Exploatare nr. 125/22.07.2013, cu 
modificările ulterioare, acordat de Banca Transilvania debitoarei în insolvenţă; 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 932A din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, cât Şi a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 932B din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, în favoarea EximBank SA. în nume şi 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietate debitoarei în 
insolvenţă: 
- Ipoteca mobiliară asupra stocurilor şi soldului contului curent al Romcab SA deschis la BT, conform Contractului de 
ipotecă mobiliară asupra stocurilor şi soldul contului curent deschis la BT nr. 125/GAJ/01 din data de 22.07.2013, 
modificat prin Actul adiţional nr. 1/09.07.2015, respectiv Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor prezente 
şi viitoare şi soldului contului curent nr. 125/CES/02/ din data de 22.07.2013, modificat prin Actul adiţional nr. 1 din 
data de 09.07.2015, înscrise la AEGRM; 
h. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 60 din data de 22.07.2013 şi a hotărârilor subsecvente, între Exim Bank SA, în 
numele si contul Statului Român şi Romcab SA, respectiv Banca Transilvania - Sucursaula Tg. Mureş, au fost 
încheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 935A din data de 22.07.2013, având ca obiect emiterea de către EximBank SA, în nume si 
cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea Băncii Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, a unei scrisori de garanţie în 
valoare de 1.426.416 Eur, modificată prin Actul adiţional nr. 1/09.07.2015, ce garantează, în proporţie de 80%, creditul 
acordat de beneficiarul garanţiei (Banca Transilvania) societăţii debitoare Romcab SA, respectiv Contractul de credit nr. 
42/22.07.2013, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 935B din data de 22.07.2013 (anexată), având ca obiect reglementarea 
raporturilor contractuale între Exim Bank SA, în numele si contul Statului român, si Banca Transilvania - Sucursala Tg. 
Mureş, modificată prin Actul adiţional nr. 1/09.07.2015; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E372 din data de 22.07.2013 în valoare de 1.426.416 Eur, în vederea garantării în proporţie 
de 80%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat, al Contractul de credit nr. 42/22.07.2013, cu 
modificările ulterioare, acordat de Banca Transilvania debitoarei în insolvenţă. 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 935A din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, cât şi a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 935B din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, în favoarea EximBank SA, în nume şi 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietate debitoarei în 
insolvenţă: 
- Ipotecă mobiliară asupra încasărilor prezente şi viitoare a soldului contului curent şi subconturilor deschise la BT, 
conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent şi a subconturilor deschise la BT 
nr. 42/CES/01 din data de 22.07.2013 înscris la AEGRM nr. 2013-00030204021186-JVY; 
- Ipoteca mobiliară de rang III asupra unor mărfuri aflate în locaţia Tg. Mureş şi Acăţari, conform Raportului de 
evaluare nr. 87/26.03.2015, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra stocurilor şi soldului contului curent nr. 
42/GAJ/01 din data de 22.07.2013; 
- Cesiuni de creanţe asupra SGB de restituire avans pentru avansurile achitate furnizorilor de utilaje din credit BT, aşa 
cum sunt identificate prin Contract de cesiune creanţe nr. 42/CES/02 din data de 04.10.2013, 42/CES/03 din data de 
04.10.2013, 42/CES/04 din data de 25.10.2013, 42/CES/05 din data de 26.02.214, 42/CES/06/26.02.2014, 42/CES/07 
din data de 19.06.2014, 42/CES/08 din data de 31.07.2014,42/CES/09 din data de 12.12.2014, înscrise la AEGRM sub 
nr. 2013-00031738891068-SGD, 2013-00032274451089-LZB, 2014-00029420572082-ORV, 2014-00036069339536-
YUY, 2014-000368401292077-BTB şi 2014-00033775122899-RUD. 
i. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 105 din data de 22.07.2013, între EximBank SA, în numele şi contul Statului Român 
şi Romcab SA, respectiv Banca Transilvania - Sucursaula Tg. Mureş, au fost încheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 934A din data de 22.07.2013, având ca obiect emiterea de către Exim Bank SA, în nume si 
cont stat, la cererea ROMCAB SA, în favoarea Băncii Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, a unei scrisori de garanţie în 
valoare de 1.325.337,60 lei, modificată prin Actul adiţional nr. 1/29.10.2013, ce garantează, în proporţie de 80%, 
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creditul acordat de beneficiarul garanţiei (Banca Transilvania) societăţii debitoare Romcab SA, respectiv Contractul de 
credit nr. 126/22.07.2013, cu modificările ulterioare; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 934B din data de 22.07.2013 având ca obiect reglementarea raporturilor 
contractuale între Exim Bank SA, în numele şi contul Statului Român, şi Banca Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, 
modificată prin Actul adiţional nr. 1/29.10.2013; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E371 din data de 22.07.2013 în valoare de 1.325.337,60 lei, modificată prin Addendum nr. 
1/29.10.2013, în vederea garantării în proporţie de 80%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat, al 
Contractul de credit nr. 126/22.07.2013, cu modificările ulterioare, acordat de Banca Transilvania debitoarei în 
insolvenţă; 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 934A din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, cât şi a Convenţiei de 
împărţire a riscului nr. 934B din data de 22.07.2013, cu modificările ulterioare, în favoarea EximBank SA, în nume şi 
cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietate debitoarei în 
insolvenţă: 
- Ipoteca mobiliară asupra încasărilor şi soldului contului curent şi subconturilor deschise la BT, conform Contractului 
de ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent şi a subconturilor deschise la BT nr. 126/CES/01 din 
data de 22.07.2013; 
- Ipoteca mobiliară asupra stocurilor şi soldului contului curent, conform Contractului de ipotecă reală mobiliară asupra 
stocurilor şi soldului contului curent nr. 126/GAJ/01 din data de 22.07.2013, înscris la AEGRM sub nr. 2013-
00030204051135-HOT. 
j. În temeiul Hotărârii CIFGA nr. 205 din data de 18.12.2013, între EximBank SA, în numele şi contul Statului român şi 
Romcab SA, respectiv Banca Transilvania - Sucursaula Tg. Mureş, au fost încheiate: 
- Convenţia de garantare nr. 969A din data de 18.12.2013, având ca obiect emiterea de către Exim Bank SA, în nume şi 
cont stat, la cererea Romcab SA, în favoarea Băncii Transilvania - Sucursala Tg. Mureş, a unei scrisori de garanţie în 
valoare de 2.000.000 Eur, ce garantează, în proporţie de 80%, creditul acordat de beneficiarul garanţiei (Banca 
Transilvania) societăţii debitoare Romcab SA, respectiv Contractul de credit nr. 378/18.12.2013; 
- Convenţia de împărţire a riscului nr. 969B din data de 18.12.2013, având ca obiect reglementarea raporturilor 
contractuale între Exim Bank SA, în numele şi contul Statului Român, şi Banca Transilvania - Sucursala Tg. Mureş; 
- Scrisoarea de garanţie nr. E406 din data de 18.12.2013, în valoare de 2.000.000 Eur, în vederea garantării în proporţie 
de 80%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat, al Contractul de credit nr. 126/22.07.2013, cu 
modificările ulterioare, acordat de Banca Transilvania debitoarei în insolvenţă; 
În temeiul Convenţiei de garantare nr. 969A din data de 18.12.2013, cât şi a Convenţiei de împărţire a riscului nr. 934B 
din data de 22.07.2013, în favoarea Exim Bank SA, în nume şi cont stat, în calitate sa de co-creditor, sunt constituite 
următoarele garanţii asupra bunurilor în proprietate debitoarei în insolvenţă: 
- Ipoteca mobiliară asupra încasărilor şi soldului contului curent şi subconturilor deschise la BT, conform Contractului 
de ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldul contului curent şi a subconturilor deschise la BT nr. 378/CES/01 din 
data de 18.12.2013. 
În ceea ce priveşte calificarea creanţelor sale, creditorul arată că solicitarea de înscriere la categoria creanţelor bugetare 
este motivată de următoarele aspecte: 
- Exim Bank SA, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (3) din L. nr. 96/2000 îşi desfăşoară activitatea în 
numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, 
rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale 
operaţiunilor de comerţ exterior românesc; 
- Conform dispoziţiilor art. 9 lit. b) din L. nr. 96/2000, Exim Bank SA, desfăşoară, în limita competenţelor aprobate de 
Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în numele statului operaţiuni specifice de 
finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare pentru susţinerea obiectivelor de interes naţional şi a 
tranzacţiilor internaţional. 
- Potrivit alin. (3) al art. 9 din aceeaşi lege, normele care reglementează activităţile desfăşurate în numele şi în contul 
statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, potrivit legii. Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în 
continuare CIFGA", funcţionează în baza HG nr. 534/2007. 
- Aşadar, Exim Bank SA, este mandatata de către stat sa efectueze operaţiuni în numele si în contul sau, fiind indrituita 
sa efectueze acele operaţiuni stabilite prin Lege,in numele statului român, ce sunt distincte de operaţiunile efectuate de 
Banca, în nume si cont propriu. 
- De asemenea, conform prevederilor art. 10 lit. c din Legea nr. 96/2000, Exim Bank - SA beneficiază de fonduri 
destinate stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea 
activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de 
cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţional. 
- În temeiul prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 96/2000, în scopul asigurării resurselor financiare necesare 
desfăşurării operaţiunilor în numele şi în contul statului, EximBank SA administrează şi utilizează fondurile alocate prin 
Ministerul Finanţelor Publice, pentru garantarea creditelor. 
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- Sursele de alimentare a fondurilor constituite la Exim Bank SA, în vederea efectuării operaţiunilor în nume şi cont 
stat, sunt prevăzute anual în bugetul de stat si sunt virate de către Ministerul Finanţelor Publice. 
- De asemenea, art. 3 alin 4 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-lmport a 
României Eximbank - SA prevede: 
„Exim Bank SA realizează activitatea de recuperare, prin executare silita, a sumelor achitate din fondurile alocate de la 
bugetul de stat, ca urmare a neexecutarii sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari de orice forme de 
susţinere oferite de statul roman prin Comitetul Interministerial de Garanţii, Finanţări, Asigurări, a condiţiilor 
contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfăşura activităţile de executare silită potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare” (în prezent Legea 207/2015).” 
În ceea ce priveşte defalcarea creanţei solicitate, administratorul judiciar a întocmit situaţia de mai jos: 
Nr. 
Crt 

Convenţia de 
garantare nr. 

Convenţia de 
împărţire a 
riscului nr. 

Scrisoarea de 
garanţie nr. 

Încheiate între Suma solicitată 

În valută C-val. în lei 

1 919A/22.04.201
3 

919 B/22.04.2013 E356/22.04.2013 Exim Bank în numele si 
contul statului -Piraeus 
Bank Romania si Romcab 

778.210,58 € 3.520.935,95 

2 1126A/13.07.20
15 

1126B/13.07.2015 E564/13.07.2015 Exim Bank în numele si 
contul statului -CEC Bank 
SA si Romcab 

5.131.087,05 € 23.215.080,25 
lei 

3 935A/22.07.201
3 

935B/22.07.2013 E372/22.07.2013 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

1.500,00 € 6.786,60 lei 

4 934A/22.07.201
4 

934B/22.07.2013 E371/2.07.2013 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

1.500,00 € 6.786,60 lei 

Total creanțe certe 5.912.297,63 € 26.749.589,40 
lei 

1 753A/12.08.201
1 

753 B /12.08.2011 E190/12.08.2011 Exim Bank în nume 
propriu-Romcab 

35.000.000 lei 35.000.000 lei 

2 758A/12.08.201
1 

758 B/12.08.2011 E195/12.08.2011 Exim Bank în nume 
propriu -Romcab 

9.133.418,46 
lei 

9.133.418,46 
lei 

5 841A/11.05.201
2 

841 B/11.05.2012 E287/11.05.2012 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

121.624,40 lei 121.624,40 lei 

6 842A/11.05.201
2 

842B/11.05.2012 E279/111.05.2012 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

$ 2.018.571,45 8.597.297,66 
lei 

7 932A/22.07.201
3 

932B/22.07.2013 E369/22.07.2013 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

2.209.304,00 € 9.995.775,02 
lei 

8 935A/22.07.201
3 

935B/22.07.2013 E372/22.07.2013 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

581.020,47 € 2.628.769,01 
lei 

9 934A/22.07.201
3 

934B/22.07.2013 E371/2.07.2013 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

463.901,74 lei 463.901,74 lei 

10 969A/18.12.201
3 

969B/18.12.2013 E406/18.12.2013 Exim Bank în numele si 
contul statului -Banca 
Transilvania si Romcab 

1.288.000,00 € 5.827.427,20 
lei 

Total creanțe sub condiția executării scrisorilor de garanție de către beneficiari  71.768.213 lei 

Total general  98.517.802,89 
lei 

Creanţa admisă de administratorul judiciar a fost calculată potrivit situaţiei de mai jos, cu modificări privind diferenţa 
de curs valutar: 

Nr. 
Crt 

Convenţia de 
garantare nr. 

Convenţia de 
împărţire a riscului 

nr. 

Scrisoarea de 
garanţie nr. 

Încheiate între Suma admisă 

În valută C-val. în lei 
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1 919A/22.04.201
3 

919 B/22.04.2013 E356/22.04.2013 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Piraeus Bank Romania 
si Romcab 

778.210,58 € 3.517.044,90 
lei 

2 1126A/13.07.20
15 

1126B/13.07.2015 E564/13.07.2015 Exim Bank în numele 
si contul statului -CEC 
Bank SA si Romcab 

5.131.087,05 
€ 

23.189.434,81 
lei 

3 935A/22.07.201
3 

935B/22.07.2013 E372/22.07.2013 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

1.500,00 € 6.779,10 lei 

4 934A/22.07.201
4 

934B/22.07.2013 E371/2.07.2013 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

1.500,00 € 6.779,10 lei 

Total creanțe certe 5.912.297,63 
€ 

26.720.037,91 
lei 

1 753A/12.08.201
1 

753 B /12.08.2011 E190/12.08.2011 Exim Bank în nume 
propriu-Romcab 

35.000.000 lei 35.000.000,00 
lei 

2 758A/12.08.201
1 

758 B/12.08.2011 E195/12.08.2011 Exim Bank în nume 
propriu -Romcab 

9.133.418,46 
lei 

9.133.418,46 
lei 

5 841A/11.05.201
2 

841 B/11.05.2012 E287/11.05.2012 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

121.624,40 lei 121.624,40 lei 

6 842A/11.05.201
2 

842B/11.05.2012 E279/111.05.2012 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

$ 
2.018.571,45 

8.567.220,95 
lei 

7 932A/22.07.201
3 

932B/22.07.2013 E369/22.07.2013 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

2.209.304,00 
€ 

9.984.728,50 
lei 

8 935A/22.07.201
3 

935B/22.07.2013 E372/22.07.2013 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

581.020,47 € 2.625.863,91 
lei 

9 934A/22.07.201
3 

934B/22.07.2013 E371/2.07.2013 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

463.901,74 lei 463.901,74 lei 

10 969A/18.12.201
3 

969B/18.12.2013 E406/18.12.2013 Exim Bank în numele 
si contul statului -
Banca Transilvania si 
Romcab 

1.288.000,00 
€ 

5.820.987,20 
lei 

Total creanțe sub condiția executării scrisorilor de garanție de către beneficiari  71.717.745,16 
lei 

Total general  98.437.783,07 
lei 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Exim Bank SA în numele şi contul Statului Român a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în 
categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi 
întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din 
Legea nr. 85/2014, astfel: 
- 26.720.037,91 lei, creanţă pură şi simplă; 
- 71.717.745,16 lei, creanţă înscrisă sub condiţia suspensivă a executării scrisorilor de garanție de către beneficiari. 
În ceea ce privește solicitarea creditoarei de a înscrie parte din creanță în categoria creanțelor bugetare, prin raportare la 
definiția din art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014, concluzionăm că sumele solicitate nu se încadrează în definiția 
limitativă a legiuitorului. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

74 

2. Banca Comercială Feroviară SA cu sediul în Bucureşti, str. Popa Tatu, nr. 62A, Tronson A, sector 1, a formulat 
cerere de admitere a creanţei, solicitând înscrierea la masa credală a Romcab SA cu suma de 2.015.707,91 Euro – 
creanţă garantată şi cu suma de 200 Lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 
Prin cererea formulată, creditorul arată că a acordat Romcab SA următoarele credite: 
a. Linie de credit în sumă de 1.000.000 Euro acordat în baza contractului de credit nr. 29/606/30.06.2016, modificat prin 
actul adiţional nr. 1/31.01.2017; 
b. Credit pentru capital de lucru în suma de 1.000.000 Euro acordat în baza contractului de credit nr. 31/10/31.01.2017. 
În continuare creditorul arată că pentru contractul de credit nr. 29/606/30.06.2016, modificat prin actul adiţional nr. 
1/31.01.2017, s-au constituit în favoarea sa următoarele garanţii: 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor/subconturilor şi asupra soldurilor creditoare ale acestora nr. 
29A/606/30.06.2016; 
- Contract de ipotecă mobiliară nr. 29B/606/30.06.2016; 
- Contract de ipotecă mobiliară nr. 29C/606/30.06.2016; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru 
persoane juridice nr. 29D/606/30.06.2016; 
- Contract de depozit colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru persoane juridice nr. 
674/30.06.2016, modificat prin actul adiţional nr. 1/31.01.2017. 
Totodată, pentru contractul de credit nr. 31/10/31.01.2017, s-au constituit în favoarea sa următoarele garanţii: 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor/subconturilor şi asupra soldurilor creditoare ale acestora nr. 
31A/10/31.01.2017; 
- Contract de ipotecă mobiliară nr. 31B/10/31.01.2017; 
- Contract de ipotecă mobiliară nr. 31C/10/31.01.2017; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru 
persoane juridice nr. 31D/10/31.01.2017. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, se constată că cererea a fost depusă în termen (17.02.2017), iar taxa 
judiciară de timbru de 200 Lei a fost achitată. 
În probaţiune, creditoarul a anexat documentele prin care îşi justifică cererea de admitere a creanţei sale. 
Procedând la analiza cererii de creanţă formulată de Banca Comercială Feroviară SA, subscrisa am constatat 
următoarele: 
- La data de 30.06.2016, între creditor şi Romcab SA a fost încheiat Contractul de Credit 29/606/30.06.2016, prin care 
aceasta din urmă, în calitate de împrumutat, a contractat un credit în cuantum de 2.000.0000 Euro, cu scopul de a 
rambursa integral facilităţile acordate de Bancă în baza contractelor 20/1076/23.12.2013 şi 15/354/05.06.2013 şi a 
actelor adiţionale ulterioare. Creditul a fost acordat pe o durată de 7 luni, adică până la data de 31.01.2017. 
Prin acest contract, Romcab SA s-a obligat să constituie următoarele garanţii în favoarea Băncii: 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor/subconturilor şi asupra soldurilor creditoare ale acestora deschise de Romcab SA 
la Bancă; 
- Ipotecă mobiliară asupra stocului de marfă proprietatea Romcab SA; 
- Ipotecă mobiliară asupra bunurilor mobile/echipamentelor proprietatea Romcab SA; 
- Ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral având IBAN RO79BFER2110000079440014, în sumă de 200.000 lei. 
Au fost anexate în acest sens: 
Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor/subconturilor şi asupra soldurilor creditoare ale acestora nr. 
29A/606/30.06.2016; este vorba de conturile: IBAN RO77BFER211000007944US01, deschis în USD, IBAN 
RO20BFER211000007944EU01 deschis în Euro, IBAN RO63BFER211000007944RO01 deschis în Lei. 
Contract de ipotecă mobiliară nr. 29B/606/30.06.2016, prin care a fost instituită ipotecă asupra stocului de materii 
prime, semifabricate şi produse finite având valoarea de piaţă de 3.026.900 Euro şi valoare acceptată în garanţie de 
1.816.140 Euro, aflate în proprietatea Romcab SA, depozitate în spaţiile de depozitare şi producţie situate în Târgu 
Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureş. 
Ipoteca se extinde şi asupra tuturor fructelor şi produselor bunurilor ipotecate ce constituie obiectul contractului de 
ipotecă mobiliară, asupra oricărui bun care le înlocuieşte sau în care trece valoarea acestora, precum şi asupra tuturor 
bunurilor primite de Romcab SA în urma unui act de administrare sau de dispoziţie încheiat cu privire la aceste bunuri; 
ipoteca se extinde şi asupra tuturor sumelor datorate în temeiul oricăreia dintre poliţele de asigurare cu privire la 
bunurile ipotecate sau oricare din elementele bunurilor ipotecate şi asupra oricărei sume de bani pe care un terţ ar 
datora-o Romcab SA în legătură cu pierderea sau deteriorarea bunurilor ipotecate sau oricărui element al bunurilor 
ipotecate şi asupra tuturor sumelor plătite sau care ar putea fi plătite Romcab SA de către orice autoritate centrală sau 
locală sau de către altă persoană drept despăgubire în temeiul exproprierii pentru cauză de utilitate publică sau pentru 
îngrădiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege a bunurilor ipotecate. 
- Contract de ipotecă mobiliară nr. 29C/606/30.06.2016 prin care a fost instituită ipotecă asupra următoarelor bunuri 
mobile: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Marca/Tipul Serie An 
Fabricaţie 

Acte de Proprietate 

1. Trefilor multifilar EuroAlpha 
F3/AM200/DS630D 

CE11025 2011 Factura 65/15.06.2011 
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2. Linie pt. izolare SAMP BI A1 2012e012AG 2012 Factura 
101200246/08.08.2012 

3. Linie automată de 
măsurat şi ambalat 
colaci 

Skaltek Midi Pac 400 
Pure 

 2012 Factura RO1008-
2743/02.05.2012 

Ipoteca se extinde şi asupra tuturor fructelor şi produselor bunurilor ipotecate ce constituie obiectul contractului de 
ipotecă mobiliară, asupra oricărui bun care le înlocuieşte sau în care trece valoarea acestora, precum şi asupra tuturor 
bunurilor primite de Romcab SA în urma unui act de administrare sau de dispoziţie încheiat cu privire la aceste bunuri; 
ipoteca se extinde şi asupra tuturor sumelor datorate în temeiul oricăreia dintre poliţele de asigurare cu privire la 
bunurile ipotecate sau oricare din elementele bunurilor ipotecate şi asupra oricărei sume de bani pe care un terţ ar 
datora-o Romcab SA în legătură cu pierderea sau deteriorarea bunurilor ipotecate sau oricărui element al bunurilor 
ipotecate şi asupra tuturor sumelor plătite sau care ar putea fi plătite Romcab SA de către orice autoritate centrală sau 
locală sau de către altă persoană drept despăgubire în temeiul exproprierii pentru cauză de utilitate publică sau pentru 
îngrădiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege a bunurilor ipotecate. 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru 
persoane juridice nr. 29D/606/30.06.2016, prin care s-a instituit ipotecă asupra soldului creditor de 200.000 lei al 
contului de depozit colateral având cont IBAN RO79BFER2110000079440014, deschis la Bancă, conform contractului 
de depozit colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru persoane juridice nr. 674/30.06.2016; 
ipoteca se extinde şi asupra tuturor fructelor şi produselor bunurilor ipotecate ce constituie obiectul contractului de 
ipotecă mobiliară, asupra oricărui bun care le înlocuieşte sau în care trece valoarea acestora, precum şi asupra tuturor 
bunurilor primite de Romcab SA în urma unui act de administrare sau de dispoziţie încheiat cu privire la bunul ce 
constituie obiectul contractului, respectiv şi asupra dobânzii bonificate de către Bancă la depozitul astfel constituit, în 
cazul în care, la momentul executării depozitului colateral, ca urmare a nerambursării creditului, aceasta nu acoperă 
valoarea creditului, a dobânzilor aferente, a comisioanelor, altor speze şi cheltuieli de judecată şi de executare. 
Prin Actul Adiţional nr. 1 din 31.01.2017 la contractul de credit nr. 29/606/30.06.2016, acesta a fost modificat astfel: 
- Linia de credit pusă la dispoziţia Romcab SA a fost redusă la suma de 1.000.000 Euro; 
- Durata contractului s-a modificat în sensul prelungirii până la data de 30.01.2018; 
- Contract de depozit colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru persoane juridice nr. 
674/30.06.2016, modificat prin actul adiţional nr. 1/31.01.2017; acest contract are ca obiect deschiderea şi administrarea 
unui cont de depozit colateral în vederea garantării creditului /acordului de garantare în sumă de 200.000 lei, acordat de 
Bancă Romcab SA prin contractul de credit 29/606/30.06.2016; contul are următorul IBAN: 
RO63BFER211000007944RO01, durata depozitului fiind valabilă până la data de 31.01.2017, suma fiind 
indisponibilizată până la această dată dar nu mai devreme de plata tuturor obligaţiilor ce decurg din contractul de credit. 
Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de depozit colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit 
pentru persoane juridice nr. 674/30.06.2016, a fost prelungită valabilitatea depozitului până la data de 30.01.2020. 
În ceea ce priveşte depozitul colateral în cuantum de 200.000 lei, arătăm că în urma adresei nr. 4380/15.03.2017 
comunicată de creditor administratorului judiciar, s-a făcut aplicarea prevederilor art. 123 alin. 7 din Legea 85/2014, 
conform cărora „Sumele de bani existente în contul debitorului la data deschiderii procedurii şi asupra cărora este 
constituită o ipotecă mobiliară, precum şi garanţiile în numerar (cash colateral) vor fi distribuite la simpla cerere a 
creditorului de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar creditorului titular al ipotecii mobiliare, pentru 
acoperirea creanţelor exigibile ale acestuia, în termen de 5 zile de la cererea creditorului.” Aşadar, suma de 200.000 lei, 
reprezentând depozit colateral, a fost distribuită creditorului Banca Comercială Feroviară SA, la data de 15.03.2017. 
- La data de 31.01.2017, între creditor şi Romcab SA a fost încheiat Contractul de Credit 31/10/31.01.2017, prin care 
aceasta din urmă, în calitate de împrumutat, a contractat un credit în cuantum de 1.000.0000 Euro, cu scopul de a 
diminua facilitatea de tip Linie de Credit contractată în baza contractului de credit nr. 29/606/30.06.2016. Prin acest 
contract, Romcab SA s-a obligat să constituie următoarele garanţii în favoarea Băncii: 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor/subconturilor şi asupra soldurilor creditoare ale acestora deschise de Romcab SA 
la bancă; 
- Ipotecă mobiliară asupra stocului de marfă, proprietatea Romcab SA, conform contractului de ipotecă accesoriu 
contractului de credit; 
- Ipotecă mobiliară asupra echipamentelor, proprietatea Romcab SA, conform contractului de ipotecă accesoriu 
contractului de credit; 
- Ipotecă mobiliară asupra contului de depozit colateral având cont IBAN RO79BFER2110000079440014, în sumă de 
200.000 lei, conform contractului de ipotecă accesoriu contractului de credit. 
Au fost anexate în acest sens: 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor/subconturilor curente şi asupra soldurilor creditoare ale acestora nr. 
31A/10/31.01.2017, având ca obiect constituirea de către Romcab SA în favoarea băncii a unei ipoteci mobiliare de 
prim rang asupra conturilor/subconturilor curente şi asupra soldurilor creditoare ale acestora deschise la bancă. Prin 
acest contract, Romcab SA a garantat împrumutul de 1.000.000 euro plus dobânzile aferente şi alte costuri şi 
comisioane, precum şi cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate, inclusiv cheltuielile de 
judecată şi cele de executare silită, aşa cum a fost acordat de către bancă prin contractul de credit nr. 31/10/31.01.2017. 
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- Contractul de ipotecă mobiliară nr. 31B/10/31.01.2017 având ca obiect constituirea de către Romcab SA în favoarea 
băncii a unei ipoteci mobiliare de prim rang asupra bunului/bunurilor mobile: stoc de materii prime (bancă Cu, granule 
PVC, bandă Mica), semifabricate (funie Cu, liţă Cu) şi produse finite (diferite sortimente de cabluri, conductori 
electrici), având valoarea de piaţă de 4.092.235 Euro şi valoare de acceptată în garanţie de 1.432.282 euro aflate în 
proprietatea Romcab SA, identificate în depozitele situate în Târgu – Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureş. 
- Contractul de ipotecă mobiliară nr. 31C/10/31.01.2017 având ca obiect constituirea de către Romcab SA în favoarea 
băncii a unei ipoteci mobiliare de prim rang asupra bunului/bunurilor mobile: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Marca/Tipul Serie An 
Fabricaţie 

Acte de Proprietate 

1. Trefilor multifilar EuroAlpha 
F3/AM200/DS630D 

CE11025 2011 Factura 65/15.06.2011 

2. Linie pt. izolare 
conductori 

SAMP BI A1 2012e012AG 2012 Factura 
101200246/08.08.2012 

3. Linie automată de 
măsurat şi ambalat 
colaci 

Skaltek Midi Pac 400 
Pure 

 2012 Factura RO1008-
2743/02.05.2012 

Ipoteca se extinde şi asupra tuturor fructelor şi produselor bunurilor ipotecate ce constituie obiectul contractului de 
ipotecă mobiliară, asupra oricărui bun care le înlocuieşte sau în care trece valoarea acestora, precum şi asupra tuturor 
bunurilor primite de Romcab SA în urma unui act de administrare sau de dispoziţie încheiat cu privire la aceste bunuri; 
ipoteca se extinde şi asupra tuturor sumelor datorate în temeiul oricăreia dintre poliţele de asigurare cu privire la 
bunurile ipotecate sau oricare din elementele bunurilor ipotecate şi asupra oricărei sume de bani pe care un terţ ar 
datora-o Romcab SA în legătură cu pierderea sau deteriorarea bunurilor ipotecate sau oricărui element al bunurilor 
ipotecate şi asupra tuturor sumelor plătite sau care ar putea fi plătite Romcab SA de către orice autoritate centrală sau 
locală sau de către altă persoană drept despăgubire în temeiul exproprierii pentru cauză de utilitate publică sau pentru 
îngrădiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege a bunurilor ipotecate. 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru 
persoane juridice nr. 31D/10/31.01.2017 având ca obiect ipoteca constituită de Romcab SA asupra depozitului colateral, 
în cuantum de 200.000 lei (cont IBAN RO79BFER2110000079440014 deschis la bancă). 
Mai departe, verificând avizele AEGRM solicitate creditorului prin email la data de 21.03.2017 şi primite în aceeaşi zi, 
administratorul judiciar a constatat că au fost înscrise în evidenţele AEGRM: 
a. În ceea ce priveşte Contractul de Credit nr. 29/606/30.06.2016: 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2016 – 00044961839988 - WZW din data de 01.07.2016, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă asupra conturilor nr. 29A/606/30.06.2016; 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2016 – 00044962039453 - KKX din data de 01.07.2016, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă nr. 29B/606/30.06.2016, asupra: 
- Poliţei de asigurare nr. IC 0136608 din data de 26.06.2016 emisă de Asirom Vienna Insurance Group (orice 
despăgubiri rezultate din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale acestei 
poliţe, precum şi orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul 
exproprierii pentru cauză de utilitate publică); 
- Poliţei de asigurare nr. ABJ 0014313 din data de 15.09.2015 emisă de Exim Asig România (orice despăgubiri rezultate 
din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale acestei poliţe, precum şi 
orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul exproprierii pentru cauză 
de utilitate publică); 
- Poliţei de asigurare nr. ABJ 0014734 din data de 15.12.2015 emisă de Exim Asig România (orice despăgubiri rezultate 
din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale acestei poliţe, precum şi 
orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul exproprierii pentru cauză 
de utilitate publică); 
- Poliţei de asigurare nr. ABJ 0014119 din data de 05.08.2015 emisă de Exim Asig România (orice despăgubiri rezultate 
din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale acestei poliţe, precum şi 
orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul exproprierii pentru cauză 
de utilitate publică); 
- Stocului de materii prime, semifabricate şi produse finite având valoarea de piaţă de 3.026.900 Euro şi valoare 
acceptată în garanţie de 1.816.140 Euro, aflate în proprietatea Romcab SA, depozitate în spaţiile de depozitare şi 
producţie situate în Mun. Târgu Mureş. str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureş. 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2016 – 00044962389547 – DIG din data de 01.07.2016, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă nr. 29C/606/30.06.2016 asupra următoarelor bunuri: 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (trefilor multifilar Euroalpha 
F3/AM200/DS630D, serie CE11025, factura 65/15.06.2011); 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (linie pentru izolare SAMP BI 
A1, serie 2012e012AG, factura 101200346/08.08.2012; 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (linie automată de măsurat şi 
ambalat colac Skaltek Midi Pac 400 Pure, factura RO1008 – 2743/02.05.2012; 
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- Poliţa de asigurare nr. MBK 0015300 din data de 01.06.2016 emisă de Exim Asig România (orice despăgubiri 
rezultate din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale acestei poliţe, 
precum şi orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică); 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2016 – 00044962479367 - UCF din data de 01.07.2016, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă nr. 29D/606/30.06.2016 asupra soldului creditor din contul bancar nr. 
RO79BFER2110000079440014 (de depozit colateral) deschis la Banca Comercială Feroviară SA, în sumă de 200.000 
lei, conform Contractului de depozit colateral constituit în scopul garantării produselor tip credit pentru persoane 
juridice nr. 674/30.06.2016. 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2016 – 00044966429308 – MVY din data de 01.07.2016, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă nr. 29C/606/30.06.2016 asupra următoarelor bunuri: 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (trefilor multifilar Euroalpha 
F3/AM200/DS630D, serie CE11025, factura 65/15.06.2011); 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (linie pentru izolare SAMP BI 
A1, serie 2012e012AG, factura 101200346/08.08.2012); 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (linie automată de măsurat şi 
ambalat colac Skaltek Midi PAC 400 PURE, factura RO1008 – 2743/02.05.2012); 
- Poliţa de asigurare nr. MBK 0015300 din data de 01.06.2016 emisă de Exim Asig România (orice despăgubiri 
rezultate din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale acestei poliţe, 
precum şi orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică). 
b. În ceea ce priveşte Contractul de Credit nr. 31/10/31.01.2017: 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2017 – 00051336272281 - EGT din data de 31.01.2017, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă asupra conturilor nr. 31A/10/31.01.2017; 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2017 – 00051337012437 – JMU din data de 31.01.2017, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă asupra conturilor nr. 31B/10/31.01.2017, asupra: 
- Poliţei de asigurare nr. IC 0136608 şi actului adiţional nr. 1/31.01.2017, emisă de Asirom Vienna Insurance Group 
(orice despăgubiri rezultate din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale 
acestei poliţe, precum şi orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul 
exproprierii pentru cauză de utilitate publică); 
- Stocului de materii prime (bancă Cu, granule PVC, bandă Mica), semifabricate (funie Cu, Liţă Cu) şi produse finite 
(diferite sortimente de cabluri, conductori electrici), având valoarea de piaţă de 4.092.235 Euro şi valoare acceptată în 
garanţie de 1.432.282 Euro aflate în proprietatea Romcab SA, identificate în depozitele situate în Mun. Târgu – Mureş, 
str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureş); 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2017 – 00051337442662 – HPH din data de 31.01.2017, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă asupra depozitului colateral nr. 31D/10/31.01.2017, asupra soldului creditor din contul bancar nr. 
RO79BFER2110000079440014 (de depozit colateral) deschis la Banca Comercială Feroviară SA, în sumă de 200.000 
lei. 
- Prin avizul de ipotecă mobiliară nr. 2017 – 00051337782944 – KAB din data de 31.01.2017, creditorul a înscris 
Contractul de Ipotecă asupra conturilor nr. 31C/10/31.01.2017, asupra: 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (trefilor multifilar Euroalpha 
F3/AM200/DS630D, serie CE11025, factura 65/15.06.2011, nr. inventar 61855); 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (linie pentru izolare SAMP BI 
A1, serie 2012e012AG, factura 101200346/08.08.2012, nr. inventar 61901); 
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi (linie automată de măsurat şi 
ambalat colac Skaltek Midi Pac 400 Pure, factura RO1008 – 2743/02.05.2012, nr. inventar 61876); 
- Poliţa de asigurare nr. MBK 0015300 din data de 01.06.2016 emisă de Exim Asig România (orice despăgubiri 
rezultate din poliţa cesionată în favoarea Băncii Comerciale Feroviare SA şi din orice prelungiri ale acestei poliţe, 
precum şi orice sume de bani pe care un terţ le-ar datora debitorului şi eventuale despăgubiri în temeiul exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică). 
În final, creanţele aferente celor 2 contracte de credit au fost calculate conform situaţiei de mai jos, verificată de 
administratorul judiciar: 

Contract de credit Provenienţă Creanţă 

Contract de credit: 31/10/31.01.2017   

 Debit 972.222,22 € 
 Accesorii 1.723,26 € 

800,00 € 

87,82 € 

1.063,50 € 

27.777,78 € 
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 1.003.674,58 € 

Contract de credit: 29/606/30.06.2016   

 Debit 1.000.000,00 € 

 Accesorii 2.791,67 € 

500,00 € 

8.741,66 € 

 1.012.033,33 € 

Total 2.015.707,91 € 

Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, creanţa calculată în monedă euro de Banca Comercială Feroviară SA este în 
cuantum de 9.109.790,33 lei (curs valutar valabil la data de 20.02.2017, 1 Euro = 4,5194 lei). 
Raportat la faptul că Banca Comercială Feroviară SA a executat, cu acordul administratorului judiciar, la data de 
16.03.2017, cash-ul colateral în cuantum de 200.000 lei, înfiinţat de debitoare, această sumă urmează a fi scăzută din 
suma totală solicitată, de 9.109.790,33 lei. 
în cuantum de 8.909.990,33 lei, echivalent 2.015.707,91 euro la curs valutar BNR 1 euro = 4,5914 lei din data de 
17.02.2017, valabil şi la data de 20.02.2017, din care s-a scăzut suma de 200.000 lei, plus contravaloarea taxei judiciare 
de timbru de 200 lei. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Banca Comercială Feroviară SA a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creanţelor 
beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului 
de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu 
o creanţă în cuantum de 8.909.990,33 lei, echivalent 2.015.707,91 euro la curs valutar BNR 1 euro = 4,5914 lei din data 
de 17.02.2017, valabil şi la data de 20.02.2017, din care s-a scăzut suma de 200.000 lei, plus contravaloarea taxei 
judiciare de timbru de 200 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
3. Banca Transilvania SA, cu sediul social în Mun. Cluj Napoca, str. George Bariţiu nr. 8, jud, Cluj, a formulat cerere 
de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, invocând împotriva acesteia: 
- creanţe certe lichide şi exigibile rezultate din contracte de credit, în valoare de 4.514.091,11 lei, 4.783.060,23 euro şi 
4.097.648,75 USD; 
- creanţa în valoare totală de 4.624.676,23 lei, rezultată din calitatea de debitor cedat a Romcab SA, ca urmare a 
dobândirii de către Banca Transilvania a drepturilor de creanţă pe care aderentul Paneuro International SRL le deţinea 
asupra debitoarei şi pe care le-a transferat factorului Banca Transilvania, în temeiul Contractului de factoring nr. 
169/10.06.2011, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente, respectiv a contractelor de garanţie 
aferente/cesiune de creanţă, din care: 
- suma de 2.072.293,74 lei este creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 2.552.382,49 lei este creanţă nescadentă. 
- creanţa în valoare totală de 9.400.000 lei, rezultată din calitatea de debitor cedat a Romcab SA, ca urmare a dobândirii 
de către Banca Transilvania a drepturilor de creanţă pe care aderentul A-Kemi SRL le deţinea asupra debitoarei şi pe 
care le-a transferat factorului Banca Transilvania, în temeiul Contractului de factoring nr. 25/23.01.2014, astfel cum a 
fost modificat prin actele adiţionale subsecvente, respectiv a contractelor de garanţie aferente/cesiune de creanţă, din 
care: 
- suma de 6.909.970,92 lei este creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 2.490.029,08 lei este creanţă nescadentă. 
- creanţa în valoare totală de 5.288.911,68 lei, rezultată din cacalitatea de debitor cedat a Romcab SA, ca urmare a 
dobândirii de către Banca Transilvania a drepturilor de creanţă pe care aderentul T&T Eurogroup SRL le deţinea asupra 
debitoarei şi pe care le-a transferat factorului Banca Transilvania, în temeiul Contractului de factoring nr. 
138/05.04.2016, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente, respectiv a contractelor de garanţie 
aferente/cesiune de creanţă, din care: 
- suma de 3.872.721,21 lei este creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 1.416.190,47 lei este creanţă nescadentă. 
- creanţa în valoare totală de 34.746.635,76 lei, rezultată din obligaţiile determinate de calitatea de aderent şi garant 
ipotecar a debitoarei, izvorâtă din Contractul de factoring nr. 119/16.05.2011, astfel cum a fost modificat prin actele 
adiţionale subsecvente şi a contractelor de garanţie reală mobiliară aferente, din care: 
- suma de 6.728.022,47 lei este creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 28.018.613,29 lei este creanţă nescadentă. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

79 

- creanţa în valoare totală de 8.701.235,12 lei, rezultată din obligaţiile determinate de calitatea de aderent a debitoarei, 
izvorâtă din Contractul de factoring nr. 528/16.05.2011, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente şi 
a contractelor de garanţie reală mobiliară aferente, din care: 
- suma de 2.430.981 lei este creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 6.270.254,12 lei este creanţă nescadentă. 
Ulterior, la data de 05 Aprilie 2017, creditoarea a formulat o cerere de actualizare a valorilor creanţelor indicate în 
cererea de deschidere a procedurii, devenită cerere de admitere a creanţei, cu accesoriile calculate până la data 
deschiderii procedurii insolvenţei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei a fost calificată de către judecătorul sindic drept fiind declaraţie de creanţă, iar cererea de actualizare a 
valorilor creanţelor a fost formulată în termenul limită stabilit prin Încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei. 
În considerarea faptului că Banca Transilvania a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei în categoria creanţelor 
garantate, menţionăm faptul că toate drepturile de preferinţă invocate de către creditoare vor fi analizate prin raportare 
la prevederile legale ce vor fi detaliate în cele ce urmează. 
Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în 
tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
De asemenea, prevederile Noului Cod Civil incidente în cauză, statuează: 
Art. 2.409 
(1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
(2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(3) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
Art. 2.413 
(1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
Prin prisma prevederilor legale sus menţionate, analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar constată 
că Banca Transilvania solicită înscrierea în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu următoarele creanţe: 
I. Creanţe certe lichide şi exigibile izvorâte din Contracte de credit: 
1. Creanţa în cuantum total de 142.694,72 euro, rezultată din Contractul de credit nr. 14/27.01.2011, astfel cum a fost 
modificat prin actele adiţionale subsecvente, structurată după cum urmează: 

Natura 
obligaţiei 

Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
 
Debit principal 

 
 
 
140.583,64 euro 

- ipotecă mobiliară constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor 
curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 14/CES/01/27.01.2011; 
 
- ipotecă mobiliară constituită, prin contractele de ipotecă mobiliară nr. 
14/GAJ/02/09.03.2011, nr. 14/GAJ/03/10.03.2011, nr. 
14/GAJ/04/11.05.2011, nr. 14/GAJ/05/12.05.2011, nr. 
14/GAJ/06/19.05.2011, nr. 14/GAJ/07/19.12.2012, asupra următoarelor 
bunuri mobile aparţinând debitoarei: 
 
1. trefilor multifilar MMH 101 cu 16 cai şi accesorii; 
2. maşină de liţat D801 cu 5 derulatoare dublu tangenţiale; 
3. măsurător diametru; 
4. maşină de liţat DTO630/400/BM-7000-2 bucăţi; 
5. maşină de liţat DTO630/400/BM – 3 bucăţi; 
6. maşină de liţat dublu tangenţială D631 – 2 bucăţi. 
 
- garanţie personală – contract de fideiusiune perfectat, în vederea 
garantării rambursării creditului şi accesoriilor cu Prosszer Zoltan, prin 
contractul de fideiusiune nr. 14/FID/01/02.03.2011; 
 
- garanţie emisă de FNGCIMM IFN SA până la concurenţa sumei de 
152.000 euro; 

 
 
Dobânzi restante 

 
 
1.590,42 euro 

 
Penalităţi 

 
359,99 euro 

 
 
Comisioane 
restante 

 
 
160,67 euro 
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Natura 
obligaţiei 

Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
- bilet la ordin emis de societate, cu scadenţa în alb. 

Din analizarea documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă de către creditor, coroborată cu verificarea 
Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare, administratorul judiciar constată că suma în cuantum de 142.694,72 euro, 
solicitată în baza Contractului de credit nr. 14/27.01.2011 este justificată, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei. 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,5194 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 142.694,72 
euro*4,5194 RON = 644.894,52 lei. 
Privitor la drepturile de preferinţă invocate de către creditoare, se impun următoarele menţiuni: 
Publicitatea ipotecii mobiliare constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente ale debitoarei, deschise la 
Banca Transilvania, prin contractul de ipotecă nr. 14/CES/01/27.01.2011 a fost asigurată prin înscrierea în Arhiva 
Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2011-0017911812544-WJH, astfel cum a fost modificată prin 
înscrierea 2011-00018451921674-XCM, valabilă până la data de 01 Februarie 2021. 
Publicitatea ipotecii mobiliare constituită, prin contractele de ipotecă mobiliară nr. 14/GAJ/02/09.03.2011, nr. 
14/GAJ/03/10.03.2011, nr. 14/GAJ/04/11.05.2011, nr. 14/GAJ/05/12.05.2011, nr. 14/GAJ/06/19.05.2011, nr. 
14/GAJ/07/19.12.2012, asupra următoarelor bunuri mobile aparţinând debitoarei a fost asigurată prin înscrierea în 
Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2011-00026630491975-TLJ, valabilă până la data de 27 
Decembrie 2017. 
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor garantate, cu titlu 
provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 644.894,52 lei, 
rezultată din Contractul de credit nr. 14/27.01.2011, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
2. Creanţa în cuantum total de 735.697,18 euro, rezultată din Contractul de credit nr. 42/22.07.2013, astfel cum a fost 
modificat prin actele adiţionale subsecvente, structurată după cum urmează: 

Natura 
obligaţiei 

Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
Debit principal 

 
 
724.066,84 euro 

- ipotecă mobiliară constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor 
curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 42/CES/01/22.07.2013; 
 
- ipotecă mobiliară asupra stocurilor de mărfuri ale debitoarei aflate la 
sediile/punctele de lucru din Tg. Mureş/Acăţari (în valoare de 425.000 
euro/raport de evaluare nr. 331/17.10.2016) şi asupra soldurilor creditoare 
ale conturilor curente ale debitoarei deschise la Banca Transilvania, 
conform contractului de ipotecă nr. 42/GAJ/01/22.07.2013; 
 
- scrisoare de garanţie bancară emisă de Banca de Import Export a 
României Eximbank SA, până la concurenţa sumei de 1.426.416 euro – 
scrisoare de garanţie E372/22.07.2013, cu valabilitate până la data de 
20.07.2018. 

 
 
Dobânzi restante 

 
 
9.015,08 euro 

 
Penalităţi 

 
1.761,91 euro 

 
Comisioane 
restante 

 
853,35 euro 

Din analizarea documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă de către creditor, coroborată cu verificarea 
Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare, administratorul judiciar constată că suma în cuantum de 735.697,18 euro, 
solicitată în baza Contractului de credit nr. 42/22.07.2013 este justificată, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei. 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,5194 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 735.697,18 
euro*4,5194 RON = 3.324.909,83 lei. 
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Privitor la drepturile de preferinţă invocate de către creditoare, se constată că publicitatea ipotecii mobiliare constituită 
asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 42/CES/01/22.07.2013, cât şi a ipotecii asupra stocului de marfuri ale debitoarei a fost asigurată prin 
înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2013-00030204021186-JVY valabilă până 
la data de 23 Iulie 2018. 
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor garantate, cu titlu 
provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 3.324.909,83 
lei, rezultată din Contractul de credit nr. 42/22.07.2013, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
3. Creanţa în cuantum total de 2.274.174,62 euro şi 3.898.846,50 lei, rezultată din Contractul de credit nr. 
125/22.07.2013, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente, structurată după cum urmează: 

Natura 
obligaţiei 

Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
 
Debit principal 

 
 
2.242.857,16 euro 

 
- ipotecă mobiliară constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor 
curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 125/CES/01/22.07.2013; 
 
- ipotecă mobiliară asupra stocurilor de mărfuri ale debitoarei aflate la 
sediile/punctele de lucru din Tg. Mureş/Acăţari (în valoare de 1.470.000 
euro/raport de evaluare nr. 331/17.10.2016) şi asupra soldurilor 
creditoare ale conturilor curente ale debitoarei deschise la Banca 
Transilvania, conform contractului de ipotecă nr. 
125/GAJ/01/22.07.2013, modificat prin actul adiţional nr. 1/09.07.2015; 
 
 
- ipotecă mobiliară asupra creanţelor prezente şi viitoare, reprezentând 
drepturi eventuale la despăgubire rezultate din asigurare de bunuri şi 
asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente ale debitoarei deschise 
la Banca Transilvania, conform contractului de ipotecă mobiliară nr. 
125/CES/02/07.08.2014 
 
- scrisoare de garanţie bancară emisă de Banca de Import Export a 
României Eximbank SA, până la concurenţa sumei de 2.335.952 euro – 
scrisoare de garanţie E369/22.07.2013, cu valabilitate până la data de 
07.06.2019. 

 
3.879.218,47 lei 

 
 
 
Dobânzi restante 

 
23.484,13 euro 
 
7.231,23 lei 
 
 

 
 
Penalităţi 

 
5.053,29 euro 
 
11.440,29 lei 

 
Comisioane 
restante 

 
2.780,04 euro 
 
956,51 lei 

Din analizarea documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă de către creditor, coroborată cu verificarea 
Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare, administratorul judiciar constată că suma în cuantum de 3.898.846,50 lei, 
solicitată în baza Contractului de credit nr. 125/22.07.2013 este justificată, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei. 
În ceea ce priveşte suma de 2.274.174,62 euro, menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea 
nr. 85/2014, „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, 
la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,5194 RON, astfel încât creanţa la care ar fi 
îndreptăţită creditoarea este următoarea: 2.274.174,62 euro*4,5194 RON = 10.277.904,77 lei. 
Prin urmare, creanţa izvorâtă din Contractul de credit nr. 125/22.07.2013 este în cuantum total de 14.176.751,27 lei. 
Privitor la drepturile de preferinţă invocate de către creditoare, se constată că publicitatea ipotecilor mobiliare sus 
menţionate a fost asigurată prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2013-
0003020411504-WBB. 
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor garantate, cu titlu 
provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 10.277.904,77 
lei, rezultată din Contractul de credit nr. 125/22.07.2013, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
4. Creanţa în cuantum total de 524.635,17 lei, rezultată din Contractul de credit nr. 126/22.07.2013, astfel cum a fost 
modificat prin actele adiţionale subsecvente, structurată după cum urmează: 

Natura 
obligaţiei 

Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
Debit principal 

 
 
521.889,46 lei 

- ipotecă mobiliară constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor 
curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 126/CES/01/22.07.2013; 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

82 

 
 
Dobânzi restante 

 
 
1.089,88 lei 

- ipotecă mobiliară asupra stocurilor de mărfuri ale debitoarei aflate la 
sediile/punctele de lucru din Tg. Mureş/Acăţari (în valoare de 700.000 
lei/raport de evaluare nr. 331/17.10.2016) şi asupra soldurilor creditoare 
ale conturilor curente ale debitoarei deschise la Banca Transilvania, 
conform contractului de ipotecă nr. 126/GAJ/01/22.07.2013; 
- garanţie personală – contract de fideiusiune perfectat cu Gombos Geza, 
în vederea garantării creditului şi accesoriilor, conform contractului de 
fideiusiune nr. 126/FID/01/22.07.2013; 
- garanţie personală – contract de fideiusiune perfectat cu persoana juridică 
Sadalbari SRL, în vederea garantării creditului şi accesoriilor, conform 
contractului de fideiusiune nr. 126/FID/02/22.07.2013; 
- scrisoare de garanţie bancară emisă de Banca de Import Export a 
României Eximbank SA, până la concurenţa sumei de 1.325.337,60 lei – 
scrisoare de garanţie E371/22.07.2013, cu valabilitate până la data de 
20.07.2018. 

 
Penalităţi 

 
1.525,36 lei 

 
 
Comisioane 
restante 

 
 
130,47 lei 

Din analizarea documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă de către creditor, coroborată cu verificarea 
Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare, administratorul judiciar constată că suma în cuantum de 524.635,17 lei, solicitată 
în baza Contractului de credit nr. 126/22.07.2013 este justificată, fiind calculată până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei debitoarei. 
Privitor la drepturile de preferinţă invocate de către creditoare, se constată că publicitatea ipotecii mobiliare constituită 
asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 126/CES/01/22.07.2013, cât şi a ipotecii asupra stocului de marfuri ale debitoarei a fost asigurată prin 
înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2013-0030204051135-HOT valabilă până 
la data de 23 Iulie 2018. 
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor garantate, cu titlu 
provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 524.635,17 lei, 
rezultată din Contractul de credit nr. 126/22.07.2013, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
5. Creanţa în cuantum total de 101.886,96 lei, rezultată din Contractul de credit nr. 38/11.05.2012, astfel cum a fost 
modificat prin actele adiţionale subsecvente, structurată după cum urmează: 

Natura 
obligaţiei 

Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
Debit principal 

 
 
101.353,72 lei 

- ipotecă mobiliară constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor 
curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 38/CES/01/11.05.2012; 
 
- ipotecă mobiliară asupra stocurilor de mărfuri ale debitoarei aflate la 
sediile/punctele de lucru din Tg. Mureş/Acăţari (în valoare de 478.220 
lei/raport de evaluare nr. 331/17.10.2016) şi asupra soldurilor creditoare 
ale conturilor curente ale debitoarei deschise la Banca Transilvania, 
conform contractului de ipotecă nr. 38/GAJ/01/11.05.2012; 
 
- scrisoare de garanţie bancară emisă de Banca de Import Export a 
României Eximbank SA, până la concurenţa sumei de 1.135.160 lei – 
scrisoare de garanţie E278/11.05.2012, cu valabilitate până la data de 
25.05.2017. 

 
 
Dobânzi restante 

 
 
211,66 lei 

 
Penalităţi 

 
296,24 lei 

 
Comisioane 
restante 

 
25,34 lei 

 
Din analizarea documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă de către creditor, coroborată cu verificarea 
Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare, administratorul judiciar constată că suma în cuantum de 101.886,96 lei, solicitată 
în baza Contractului de credit nr. 38/11.05.2012 este justificată, fiind calculată până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei debitoarei. 
Privitor la drepturile de preferinţă invocate de către creditoare, se constată că publicitatea ipotecilor mobiliare sus 
menţionate a fost asigurată prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2012-
00023971422314-FND, astfel cum a fost modificată prin înscrierea nr. 2013-00030050381956-RZO. 
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor garantate, cu titlu 
provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 524.635,17 lei, 
rezultată din Contractul de credit nr. 38/11.05.2012, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
6. Creanţa în cuantum total de 1.635.996,42 euro, rezultată din Contractul de credit nr. 378/18.12.2013, astfel cum a fost 
modificat prin actele adiţionale subsecvente, structurată după cum urmează: 
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Natura 

obligaţiei 
Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
Debit principal 

 
 
1.610.000 euro 

- ipotecă mobiliară constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor 
curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 378/CES/01/18.12.2013; 
 
- garanţie personală – contract de fideiusiune perfectat cu Prosszer Zoltan, 
în vederea garantării creditului şi accesoriilor, prin contractul de 
fideiusiune nr. 378/FID/01/18.12.2013; 
 
- scrisoare de garanţie bancară emisă de Banca de Import Export a 
României Eximbank SA, până la concurenţa sumei de 2.000.000 euro – 
scrisoare de garanţie E406/18.12.2013, cu valabilitate până la data de 
17.12.2018. 

 
 
Dobânzi restante 

 
 
19.886,67 euro 

 
Penalităţi 

 
4.148,70 euro 

 
Comisioane 
restante 

 
1.961,05 euro 

 
Din analizarea documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă de către creditor, coroborată cu verificarea 
Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare, administratorul judiciar constată că suma în cuantum de 1.635.996,42 euro, 
solicitată în baza Contractului de credit nr. 378/18.12.2013 este justificată, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei. 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,5194 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 1.635.996,42 
euro*4,5194 RON = 7.393.722,22 lei. 
Privitor la drepturile de preferinţă invocate de către creditoare, se constată că publicitatea ipotecii mobiliare sus 
menţionată a fost asigurată prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2013-
00028871182987-JKO. 
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor garantate, cu titlu 
provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 7.393.722,22 
lei, rezultată din Contractul de credit nr. 378/18.12.2013, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
7. Creanţa în cuantum total de 4.104.465,89 USD, rezultată din Contractul de credit nr. 360/28.11.2011, astfel cum a 
fost modificat prin actele adiţionale subsecvente, structurată după cum urmează: 
 
 

Natura 
obligaţiei 

Suma datorată Drepturi de preferinţă invocate 

 
 
 
Debit principal 

 
 
 
 
4.037.142,9 USD 

- ipotecă mobiliară constituită asupra soldurilor creditoare ale conturilor 
curente ale debitoarei, deschise la Banca Transilvania, prin contractul de 
ipotecă nr. 360/CES/01/28.11.2011, modificat prin actele adiţionale nr. 
1/11.05.2012 şi nr. 2/18.12.2014; 
 
- ipotecă mobiliară constituită asupra creanţelor prezente şi viitoare şi 
asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente ale debitoarei deschise 
la Banca Transilvania, conform contractului de ipotecă mobiliară nr. 
360/CES/02/18.12.2014; 
 
- ipotecă mobiliară constituită asupra totalităţii stocurilor de bunuri 
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Dobânzi restante 

 
 
53.130,15 USD 

reprezentând producţie în curs de execuţie, situate la punctele de lucru din 
Tg. Mureş şi Acăţari (în valoare de 3.067.033 USD/raport de evaluare nr. 
331/17.10.2016) şi asupra soldurilor conturilor curente ale debitoarei 
deschise la Banca Transilvania, conform contractului de ipotecă nr. 
360/GAJ/01/28.11.2011; 
 
- ipotecă mobiliară asupra bunurilor mobile individual determinate – 
utilaje şi echipamente, proprietatea debitoarei, prin contractul de ipotecă 
nr. 360/GAJ/02/18.12.2014, bunurile mobile constând în: 
 
1. trefilor Henrich, nr. inventar 54818; 
2. tamburi tehnologici 264 buc., nr. inventar 54921; 
3. set filiere cu diamant natural, 46 buc, nr. inventar 54922; 
4. compresor Atlas Copco seria A11365311, nr. inventar 54814; 
5. marcator Imaje S8, nr. inventar 61736; 
6. maşină de sertizat Basic Crimp, nr. inventar 61586; 
7. maşină de sertizat Kombi Pro Crimp, nr. inventar 61587; 
8. aplicator de talc electrostatic RSC 30-2E, nr. inventar 61737; 
9. linie semiautomată de înfăşurat cabluri, nr. inventar 54927. 
 
- scrisoare de garanţie bancară emisă de Banca de Import Export a 
României Eximbank SA, până la concurenţa sumei de 2.134.285,73 USD 
– scrisoare de garanţie E279/11.05.2012, cu valabilitate până la data de 
07.06.2019. 

 
 
Penalităţi 

 
 
9.188,76 USD 

 
 
 
 
Comisioane 
restante 

 
 
 
 
5.004,08 USD 

Din analizarea documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă de către creditor, coroborată cu verificarea 
Arhivei de Garanţii Reale Mobiliare, administratorul judiciar constată că suma în cuantum de 4.104.465,89 USD, 
solicitată în baza Contractului de credit nr. 360/28.11.2011 este justificată, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei. 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 USD = 4,2442 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 4.104.465,89 
USD*4,2442 RON = 17.420.174,13 lei. 
Privitor la drepturile de preferinţă invocate de către creditoare, se constată că publicitatea ipotecii mobiliare sus 
menţionată a fost asigurată prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, conform înscrierii nr. 2011-
00023134702466-BOL, astfel cum a fost modificată prin înscrierea nr. 2012-00023972282753-XFU. 
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor garantate, cu titlu 
provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 17.420.174,13 
lei, rezultată din Contractul de credit nr. 360/28.11.2011, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente. 
II. Creanţe certe lichide şi exigibile sau creanţe nescadente rezultate din alte contracte decât cele directe: 
II.1. Creanţe rezultate din calitatea de debitor cedat a Romcab SA 
1. Creanţa în valoare totală de 6.183.785,91 lei, rezultând din calitatea de debitor cedat a Romcab SA, ca urmare a 
dobândirii de către Banca Transilvania a drepturilor de creanţă pe care aderentul Paneuro International SRL le deţinea 
asupra Romcab SA şi pe care le-a transferat factorului Banca Transilvania în temeiul Contractului de factoring nr. 
169/10.06.2011, cu modificările ulterioare (actele adiţionale 1-15 la contractul de factoring) şi a contractelor de garanţie 
aferente/cesiune de creanţă. 
La data deschiderii procedurii insolvenţei, totalul valorii creanţei se defalcă în: 
- suma de 4.577.151,77 lei - creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 1.606.634,08 lei - creanţă nescadentă. 
Creanţa menţionată izvorăşte din următoarele facturi emise de către Paneuro International SRL către Romcab SA şi 
finanţate de către factorul Banca Transilvania: 

Factura 
Nr. 

Dată factură Suma Sold factură Sold finanţat Diferență 
factură - 
factoring 

Data 
scadenţă 

1017930 05.09.2016 8.020,62 6.097,80 4.092,64 2.005,16 04.12.2016 

1017931 05.09.2016 2.833,96 2.833,96 2.125,47 708,49 04.12.2016 

1017932 05.09.2016 6.149,15 6.149,15 4.611,86 1.537,29 04.12.2016 
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Factura 
Nr. 

Dată factură Suma Sold factură Sold finanţat Diferență 
factură - 
factoring 

Data 
scadenţă 

1017933 05.09.2016 9.624,74 9.624,74 7.218,56 2.406,18 04.12.2016 

1017934 05.09.2016 9.624,74 9.624,74 7.218,56 2.406,18 04.12.2016 

1017935 05.09.2016 8.020,62 8.020,62 6.015,47 2.005,15 04.12.2016 

1017936 05.09.2016 8.181,04 8.181,04 6.135,78 2.045,26 04.12.2016 

1017937 05.09.2016 8.181,04 8.181,04 6.135,78 2.045,26 04.12.2016 

1017938 05.09.2016 6.149,15 6.149,15 4.611,86 1.537,29 04.12.2016 

1017940 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 6.416,50 2.138,83 04.12.2016 

1017941 05.09.2016 3.154,78 3.154,78 2.366,09 788,69 04.12.2016 

1017942 05.09.2016 2.673,54 2.673,54 2.005,16 668,38 04.12.2016 

1017945 05.09.2016 6.149,15 6.149,15 4.611,86 1.537,29 04.12.2016 

1017946 05.09.2016 8.822,69 8.822,69 6.617,02 2.205,67 04.12.2016 

1017947 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 6.416,50 2.138,83 04.12.2016 

1017948 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 6.416,50 2.138,83 04.12.2016 

1017949 05.09.2016 8.020,62 8.020,62 6.015,47 2.005,15 04.12.2016 

1017950 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 6.416,50 2.138,83 04.12.2016 

1018090 22.09.2016 9.075,55 9.075,55 6.806,66 2.268,89 21.12.2016 

1018091 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 7.407,26 2.469,08 21.12.2016 

1018092 22.09.2016 4.270,85 4.270,85 3.203,14 1.067,71 21.12.2016 

1018093 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 6.005,88 2.001,96 21.12.2016 

1018095 22.09.2016 3.363,28 3.363,28 2.522,46 840,82 21.12.2016 

1018096 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 6.125,99 2.042,00 21.12.2016 

1018097 22.09.2016 7.580,76 7.580,76 5.685,57 1.895,19 21.12.2016 

1018098 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 6.125,99 2.042,00 21.12.2016 

1018099 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 6.125,99 2.042,00 21.12.2016 

1018100 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 6.125,99 2.042,00 21.12.2016 

1018101 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 7.407,26 2.469,08 21.12.2016 

1018102 22.09.2016 5.552,10 5.552,10 4.164,08 1.388,02 21.12.2016 

1018103 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 6.125,99 2.042,00 21.12.2016 

1018104 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 7.407,26 2.469,08 21.12.2016 

1018105 22.09.2016 5.552,10 5.552,10 4.164,08 1.388,02 21.12.2016 

1018019 18.09.2016 8.547,46 8.547,46 6.410,60 2.136,86 17.12.2016 

1018020 18.09.2016 8.547,46 8.547,46 6.410,60 2.136,86 17.12.2016 

1018024 18.09.2016 4.540,84 4.540,84 3.405,63 1.135,21 17.12.2016 

1018025 18.09.2016 4.540,84 4.540,84 3.405,63 1.135,21 17.12.2016 

1018026 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 6.130,13 2.043,37 17.12.2016 

1018027 18.09.2016 1.602,64 1.602,64 1.201,98 400,66 17.12.2016 
1018028 18.09.2016 8.013,24 8.013,24 6.009,93 2.003,31 17.12.2016 

1018029 18.09.2016 1.656,07 1.656,07 1.242,05 414,02 17.12.2016 

1018030 18.09.2016 1.869,76 1.869,76 1.402,32 467,44 17.12.2016 
1018031 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 6.130,13 2.043,37 17.12.2016 

1018032 18.09.2016 5.128,47 5.128,47 3.846,36 1.282,11 17.12.2016 

1018033 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 6.130,13 2.043,37 17.12.2016 

1018034 18.09.2016 4.060,05 4.060,05 3.045,04 1.015,01 17.12.2016 

1018035 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 6.130,13 2.043,37 17.12.2016 

1018036 18.09.2016 2.403,97 2.403,97 1.802,98 600,99 17.12.2016 

1018037 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 6.130,13 2.043,37 17.12.2016 
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Factura 
Nr. 

Dată factură Suma Sold factură Sold finanţat Diferență 
factură - 
factoring 

Data 
scadenţă 

1018038 18.09.2016 4.594,26 4.594,26 3.445,70 1.148,56 17.12.2016 

1018039 18.09.2016 8.013,24 8.013,24 6.009,93 2.003,31 17.12.2016 

1018040 18.09.2016 1.869,76 1.869,76 1.402,32 467,44 17.12.2016 

1018041 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 6.130,13 2.043,37 17.12.2016 

1018042 18.09.2016 4.060,05 4.060,05 3.045,04 1.015,01 17.12.2016 

1018043 18.09.2016 9.883,00 9.883,00 7.412,25 2.470,75 17.12.2016 

1018044 18.09.2016 5.475,72 5.475,72 4.106,79 1.368,93 17.12.2016 

1018045 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 6.130,13 2.043,37 17.12.2016 

1018046 18.09.2016 4.060,05 4.060,05 3.045,04 1.015,01 17.12.2016 

1018047 18.09.2016 9.883,00 9.883,00 7.412,25 2.470,75 17.12.2016 

1018048 18.09.2016 5.582,56 5.582,56 4.186,92 1.395,64 17.12.2016 

1018065 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 6.127,79 2.042,59 20.12.2016 

1018066 21.09.2016 1.815,64 1.815,64 1.361,73 453,91 20.12.2016 

1018067 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 6.127,79 2.042,59 20.12.2016 

1018068 21.09.2016 3.471,08 3.471,08 2.603,31 867,77 20.12.2016 

1018069 21.09.2016 10.413,24 10.413,24 7.809,93 2.603,31 20.12.2016 

1018070 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 6.127,79 2.042,59 20.12.2016 

1018071 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 6.127,79 2.042,59 20.12.2016 

1018072 21.09.2016 9.879,23 9.879,23 7.409,42 2.469,81 20.12.2016 

1018073 21.09.2016 1.655,44 1.655,44 1.241,58 413,86 20.12.2016 

1018074 21.09.2016 9.879,23 9.879,23 7.409,42 2.469,81 20.12.2016 

1018075 21.09.2016 4.752,71 4.752,71 3.564,53 1.188,18 20.12.2016 

1018076 21.09.2016 6.942,16 6.942,16 5.206,62 1.735,54 20.12.2016 

1018077 21.09.2016 6.942,16 6.942,16 5.206,62 1.735,54 20.12.2016 

1018078 21.09.2016 5.527,02 5.527,02 4.145,27 1.381,75 20.12.2016 

1018079 21.09.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 20.12.2016 

1018080 21.09.2016 3.552,00 3.552,00 2.664,00 888,00 20.12.2016 

1018081 21.09.2016 2.841,60 2.841,60 2.131,20 710,40 20.12.2016 

1018082 21.09.2016 798,72 798,72 599,04 199,68 20.12.2016 

1018083 21.09.2016 3.590,40 3.590,40 2.692,80 897,60 20.12.2016 

1018084 21.09.2016 307,20 307,20 230,40 76,80 20.12.2016 

1018085 21.09.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 20.12.2016 

1018086 21.09.2016 2.764,80 2.764,80 2.073,60 691,20 20.12.2016 

1018087 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 6.127,79 2.042,59 20.12.2016 

1018088 21.09.2016 3.604,58 3.604,58 2.703,44 901,14 20.12.2016 

1018106 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 6.406,27 2.135,43 21.12.2016 

1018107 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 6.406,28 2.135,42 21.12.2016 

1018108 22.09.2016 3.203,14 3.203,14 2.402,36 800,78 21.12.2016 

1018109 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 4.604,51 1.534,83 21.12.2016 

1018110 22.09.2016 1.281,25 1.281,25 960,94 320,31 21.12.2016 

1018111 22.09.2016 9.609,41 9.609,41 7.207,06 2.402,35 21.12.2016 

1018112 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 6.406,28 2.135,42 21.12.2016 

1018113 22.09.2016 5.525,41 5.525,41 4.144,06 1.381,35 21.12.2016 

1018114 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 6.005,88 2.001,96 21.12.2016 

1018115 22.09.2016 720,71 720,71 540,53 180,18 21.12.2016 

1018116 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 6.005,88 2.001,96 21.12.2016 

1018117 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 4.604,51 1.534,83 21.12.2016 

1018119 22.09.2016 8.274,77 8.274,77 6.206,08 2.068,69 21.12.2016 
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1018120 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 4.604,51 1.534,83 21.12.2016 

1018121 22.09.2016 7.580,76 7.580,76 5.685,57 1.895,19 21.12.2016 

1018122 22.09.2016 3.790,38 3.790,38 2.842,79 947,59 21.12.2016 

1018123 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 6.005,88 2.001,96 21.12.2016 

1018124 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 6.406,28 2.135,42 21.12.2016 

1018125 22.09.2016 1.868,50 1.868,50 1.401,38 467,12 21.12.2016 

1018126 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 4.604,51 1.534,83 21.12.2016 

1018127 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 7.407,26 2.469,08 21.12.2016 

1018129 23.09.2016 4.270,85 4.270,85 3.203,14 1.067,71 22.12.2016 

1018130 23.09.2016 2.775,92 2.775,92 2.081,94 693,98 22.12.2016 

1018131 23.09.2016 6.566,14 6.566,14 4.924,61 1.641,53 22.12.2016 

1018132 23.09.2016 6.139,07 6.139,07 4.604,30 1.534,77 22.12.2016 

1018133 23.09.2016 2.669,16 2.669,16 2.001,87 667,29 22.12.2016 

1018134 23.09.2016 9.608,98 9.608,98 7.206,74 2.402,24 22.12.2016 

1018135 23.09.2016 4.110,50 4.110,50 3.082,88 1.027,62 22.12.2016 

1018165 23.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 22.12.2016 

1018166 23.09.2016 11.525,06 11.525,06 8.643,80 2.881,26 22.12.2016 

1018167 23.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 22.12.2016 

1018168 23.09.2016 2.454,41 2.454,41 1.840,81 613,60 22.12.2016 

1018169 23.09.2016 8.163,59 8.163,59 6.122,69 2.040,90 22.12.2016 

1018170 23.09.2016 5.335,68 5.335,68 4.001,76 1.333,92 22.12.2016 

1018365 30.09.2016 844,80 844,80 633,60 211,20 29.12.2016 

1018366 30.09.2016 192,00 192,00 144,00 48,00 29.12.2016 

1018367 30.09.2016 307,20 307,20 230,40 76,80 29.12.2016 

1018368 30.09.2016 384,00 384,00 288,00 96,00 29.12.2016 

1018369 30.09.2016 875,52 875,52 656,64 218,88 29.12.2016 

1018370 30.09.2016 280,32 280,32 210,24 70,08 29.12.2016 

1018371 30.09.2016 9.347,94 9.347,94 7.010,96 2.336,98 29.12.2016 

1018372 30.09.2016 8.546,69 8.546,69 6.410,02 2.136,67 29.12.2016 

1018373 30.09.2016 5.341,68 5.341,68 4.006,26 1.335,42 29.12.2016 

1018374 30.09.2016 5.341,68 5.341,68 4.006,26 1.335,42 29.12.2016 

1018375 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 7.411,58 2.470,53 29.12.2016 

1018376 30.09.2016 5.662,18 5.662,18 4.246,64 1.415,54 29.12.2016 

1018377 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 7.411,58 2.470,53 29.12.2016 

1018378 30.09.2016 6.463,43 6.463,43 4.847,57 1.615,86 29.12.2016 

1018379 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 7.411,58 2.470,53 29.12.2016 

1018380 30.09.2016 6.303,18 6.303,18 4.727,39 1.575,79 29.12.2016 

1018381 30.09.2016 268,80 268,80 201,60 67,20 29.12.2016 

1018382 30.09.2016 3.899,42 3.899,42 2.924,57 974,85 29.12.2016 

1018383 30.09.2016 7.478,35 7.478,35 5.608,76 1.869,59 29.12.2016 

1018385 30.09.2016 8.813,77 8.813,77 6.610,33 2.203,44 29.12.2016 

1018387 30.09.2016 6.142,93 6.142,93 4.607,20 1.535,73 29.12.2016 

1018388 30.09.2016 9.347,94 9.347,94 7.010,96 2.336,98 29.12.2016 

1018389 30.09.2016 2.670,84 2.670,84 2.003,13 667,71 29.12.2016 

1018391 30.09.2016 2.670,84 2.670,84 2.003,13 667,71 29.12.2016 

1018171 26.09.2016 14.673,12 14.673,12 11.004,84 3.668,28 25.12.2016 

1018172 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018173 26.09.2016 5.575,78 5.575,78 4.181,84 1.393,94 25.12.2016 
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1018174 26.09.2016 9.604,22 9.604,22 7.203,17 2.401,05 25.12.2016 

1018175 26.09.2016 8.163,59 8.163,59 6.122,69 2.040,90 25.12.2016 

1018176 26.09.2016 6.402,82 6.402,82 4.802,12 1.600,70 25.12.2016 

1018177 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018178 26.09.2016 3.254,76 3.254,76 2.441,07 813,69 25.12.2016 

1018179 26.09.2016 8.163,59 8.163,59 6.122,69 2.040,90 25.12.2016 

1018180 26.09.2016 4.535,33 4.535,33 3.401,50 1.133,83 25.12.2016 

1018181 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018182 26.09.2016 3.254,76 3.254,76 2.441,07 813,69 25.12.2016 

1018183 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018184 26.09.2016 3.254,76 3.254,76 2.441,07 813,69 25.12.2016 

1018185 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018186 26.09.2016 4.775,43 4.775,43 3.581,57 1.193,86 25.12.2016 

1018187 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018188 26.09.2016 3.094,69 3.094,69 2.321,02 773,67 25.12.2016 

1018189 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018190 26.09.2016 3.975,08 3.975,08 2.981,31 993,77 25.12.2016 

1018191 26.09.2016 8.163,59 8.163,59 6.122,69 2.040,90 25.12.2016 

1018192 26.09.2016 2.721,19 2.721,19 2.040,89 680,30 25.12.2016 

1018193 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018194 26.09.2016 2.454,41 2.454,41 1.840,81 613,60 25.12.2016 

1018195 26.09.2016 2.667,84 2.667,84 2.000,88 666,96 25.12.2016 

1018196 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 7.403,26 2.467,75 25.12.2016 

1018197 26.09.2016 1.654,06 1.654,06 1.240,55 413,51 25.12.2016 

1018220 27.09.2016 8.010,72 8.010,72 6.008,04 2.002,68 26.12.2016 

1018221 27.09.2016 6.141,55 6.141,55 4.606,16 1.535,39 26.12.2016 

1018224 27.09.2016 8.544,77 8.544,77 6.408,58 2.136,19 26.12.2016 

1018225 27.09.2016 2.937,26 2.937,26 2.202,95 734,31 26.12.2016 

1018226 27.09.2016 2.937,60 2.937,60 2.203,20 734,40 26.12.2016 

1018227 27.09.2016 2.937,26 2.937,26 2.202,95 734,31 26.12.2016 

1018228 27.09.2016 2.937,26 2.937,26 2.202,95 734,31 26.12.2016 

1018230 27.09.2016 5.527,39 5.527,39 4.145,54 1.381,85 26.12.2016 

1018233 27.09.2016 8.010,72 8.010,72 6.008,04 2.002,68 26.12.2016 

1018235 27.09.2016 8.544,77 8.544,77 6.408,58 2.136,19 26.12.2016 

1018237 27.09.2016 2.670,24 2.670,24 2.002,68 667,56 26.12.2016 

1018238 27.09.2016 3.150,89 3.150,89 2.363,17 787,72 26.12.2016 

1018240 27.09.2016 3.150,89 3.150,89 2.363,17 787,72 26.12.2016 

1018251 28.09.2016 9.610,92 9.610,92 7.208,19 2.402,73 27.12.2016 

1018252 28.09.2016 6.060,23 6.060,23 4.545,17 1.515,06 27.12.2016 

1018253 28.09.2016 10.278,35 10.278,35 7.708,76 2.569,59 27.12.2016 

1018254 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 6.126,97 2.042,32 27.12.2016 

1018255 28.09.2016 7.421,78 7.421,78 5.566,34 1.855,44 27.12.2016 

1018256 28.09.2016 9.877,90 9.877,90 7.408,43 2.469,47 27.12.2016 

1018257 28.09.2016 1.655,22 1.655,22 1.241,42 413,80 27.12.2016 

1018258 28.09.2016 7.421,78 7.421,78 5.566,34 1.855,44 27.12.2016 

1018259 28.09.2016 2.669,70 2.669,70 2.002,28 667,42 27.12.2016 

1018260 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 4.605,24 1.535,08 27.12.2016 

1018261 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 6.126,97 2.042,32 27.12.2016 
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1018262 28.09.2016 7.528,56 7.528,56 5.646,42 1.882,14 27.12.2016 

1018263 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 4.605,24 1.535,08 27.12.2016 

1018264 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 4.605,24 1.535,08 27.12.2016 

1018265 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 6.126,97 2.042,32 27.12.2016 

1018266 28.09.2016 7.528,56 7.528,56 5.646,42 1.882,14 27.12.2016 

1018267 28.09.2016 5.873,34 5.873,34 4.405,01 1.468,33 27.12.2016 

1018268 28.09.2016 9.877,90 9.877,90 7.408,43 2.469,47 27.12.2016 

1018269 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 4.605,24 1.535,08 27.12.2016 

1018270 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 2.202,51 734,17 27.12.2016 

1018271 28.09.2016 2.496,00 2.496,00 1.872,00 624,00 27.12.2016 

1018272 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 2.202,51 734,17 27.12.2016 

1018392 30.09.2016 7.318,10 7.318,10 5.488,57 1.829,53 29.12.2016 

1018393 30.09.2016 4.273,34 4.273,34 3.205,01 1.068,33 29.12.2016 

1018394 30.09.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 29.12.2016 

1018273 28.09.2016 3.048,96 3.048,96 2.286,72 762,24 27.12.2016 

1018274 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 2.202,51 734,17 27.12.2016 

1018275 28.09.2016 2.461,44 2.461,44 1.846,08 615,36 27.12.2016 

1018281 28.09.2016 4.538,50 4.538,50 3.403,88 1.134,62 27.12.2016 

1018283 28.09.2016 8.543,04 8.543,04 6.407,28 2.135,76 27.12.2016 

1018284 28.09.2016 9.343,96 9.343,96 7.007,97 2.335,99 27.12.2016 

1018285 28.09.2016 5.125,84 5.125,84 3.844,38 1.281,46 27.12.2016 

1018286 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 2.202,51 734,17 27.12.2016 

1018287 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 4.605,24 1.535,08 27.12.2016 

1018288 28.09.2016 9.877,90 9.877,90 7.408,43 2.469,47 27.12.2016 

1018289 28.09.2016 3.977,86 3.977,86 2.983,40 994,46 27.12.2016 

1018291 28.09.2016 15.484,26 15.484,26 11.613,20 3.871,06 27.12.2016 

1018293 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 6.126,97 2.042,32 27.12.2016 

1018294 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 6.126,97 2.042,32 27.12.2016 

1018295 28.09.2016 2.402,74 2.402,74 1.802,06 600,68 27.12.2016 

1018298 28.09.2016 4.805,46 4.805,46 3.604,10 1.201,36 27.12.2016 

1018301 28.09.2016 3.150,25 3.150,25 2.362,69 787,56 27.12.2016 

1018304 28.09.2016 3.609,60 3.609,60 2.707,20 902,40 27.12.2016 

1018305 28.09.2016 2.810,88 2.810,88 2.108,16 702,72 27.12.2016 

1018306 28.09.2016 1.017,60 1.017,60 763,20 254,40 27.12.2016 

1018307 28.09.2016 230,40 230,40 172,80 57,60 27.12.2016 

1018308 28.09.2016 752,64 752,64 564,48 188,16 27.12.2016 

1018309 28.09.2016 3.671,04 3.671,04 2.753,28 917,76 27.12.2016 

1018310 28.09.2016 806,40 806,40 604,80 201,60 27.12.2016 

1018311 28.09.2016 1.113,60 1.113,60 835,20 278,40 27.12.2016 

1018312 28.09.2016 3.363,84 3.363,84 2.522,88 840,96 27.12.2016 

1018313 28.09.2016 3.160,32 3.160,32 2.370,24 790,08 27.12.2016 

1018315 28.09.2016 2.968,32 2.968,32 2.226,24 742,08 27.12.2016 

1018316 28.09.2016 1.728,00 1.728,00 1.296,00 432,00 27.12.2016 

1018317 28.09.2016 2.284,80 2.284,80 1.713,60 571,20 27.12.2016 

1018318 28.09.2016 3.264,00 3.264,00 2.448,00 816,00 27.12.2016 

1018319 28.09.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 27.12.2016 

1018321 28.09.2016 4.953,60 4.953,60 3.715,20 1.238,40 27.12.2016 

1018322 28.09.2016 1.121,28 1.121,28 840,96 280,32 27.12.2016 
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1018323 28.09.2016 2.572,80 2.572,80 1.929,60 643,20 27.12.2016 

1018324 28.09.2016 3.609,60 3.609,60 2.707,20 902,40 27.12.2016 

1018326 28.09.2016 2.979,84 2.979,84 2.234,88 744,96 27.12.2016 

1018327 28.09.2016 1.612,80 1.612,80 1.209,60 403,20 27.12.2016 

1018328 28.09.2016 3.072,00 3.072,00 2.304,00 768,00 27.12.2016 

1018330 29.09.2016 9.877,45 9.877,45 7.408,09 2.469,36 28.12.2016 

1018331 29.09.2016 6.673,96 6.673,96 5.005,47 1.668,49 28.12.2016 

1018332 29.09.2016 6.407,00 6.407,00 4.805,25 1.601,75 28.12.2016 

1018395 30.09.2016 179.771,04 179.771,04 134.828,28 44.942,76 29.12.2016 

1018396 30.09.2016 1.996,80 1.996,80 1.497,60 499,20 29.12.2016 

1018397 30.09.2016 2.108,16 2.108,16 1.581,12 527,04 29.12.2016 

1018401 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 2.403,76 801,25 29.12.2016 

1018402 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 1.362,14 454,04 29.12.2016 

1018403 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 2.403,76 801,25 29.12.2016 

1018404 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 1.362,14 454,04 29.12.2016 

1018405 30.09.2016 4.540,43 4.540,43 3.405,32 1.135,11 29.12.2016 

1018406 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 7.411,58 2.470,53 29.12.2016 

1018407 30.09.2016 5.822,43 5.822,43 4.366,82 1.455,61 29.12.2016 

1018408 30.09.2016 5.875,85 5.875,85 4.406,89 1.468,96 29.12.2016 

1018409 30.09.2016 8.172,77 8.172,77 6.129,58 2.043,19 29.12.2016 

1018410 30.09.2016 5.128,01 5.128,01 3.846,01 1.282,00 29.12.2016 

1018411 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 7.411,58 2.470,53 29.12.2016 

1018412 30.09.2016 5.582,05 5.582,05 4.186,54 1.395,51 29.12.2016 

1018413 30.09.2016 8.172,77 8.172,77 6.129,58 2.043,19 29.12.2016 

1018472 05.10.2016 8.023,68 8.023,68 6.017,76 2.005,92 03.01.2017 

1018473 05.10.2016 9.628,42 9.628,42 7.221,32 2.407,10 03.01.2017 

1018474 05.10.2016 6.097,99 6.097,99 4.573,49 1.524,50 03.01.2017 

1018477 05.10.2016 8.291,14 8.291,14 6.218,36 2.072,78 03.01.2017 

1018478 05.10.2016 8.558,59 8.558,59 6.418,94 2.139,65 03.01.2017 

1018414 30.09.2016 4.860,93 4.860,93 3.645,70 1.215,23 29.12.2016 

1018415 30.09.2016 8.546,69 8.546,69 6.410,02 2.136,67 29.12.2016 

1018416 30.09.2016 8.226,19 8.226,19 6.169,64 2.056,55 29.12.2016 

1018417 30.09.2016 5.181,44 5.181,44 3.886,08 1.295,36 29.12.2016 

1018420 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 7.411,58 2.470,53 29.12.2016 

1018421 30.09.2016 3.418,68 3.418,68 2.564,01 854,67 29.12.2016 

1018422 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 2.403,76 801,25 29.12.2016 

1018423 30.09.2016 2.243,51 2.243,51 1.682,63 560,88 29.12.2016 

1018424 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 2.403,76 801,25 29.12.2016 

1018425 30.09.2016 1.175,17 1.175,17 881,38 293,79 29.12.2016 

1018426 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 2.403,76 801,25 29.12.2016 

1018427 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 1.362,13 454,05 29.12.2016 

1018429 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 2.403,76 801,25 29.12.2016 

1018430 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 1.362,14 454,04 29.12.2016 

1018432 30.09.2016 5.875,85 5.875,85 4.406,89 1.468,96 29.12.2016 

1018433 30.09.2016 961,50 961,50 721,13 240,37 29.12.2016 

1018434 30.09.2016 4.273,34 4.273,34 3.205,01 1.068,33 29.12.2016 

1018459 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 1.402,19 467,40 29.12.2016 

1018460 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 1.402,19 467,40 29.12.2016 
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1018461 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 1.402,19 467,40 29.12.2016 

1018462 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 1.402,19 467,40 29.12.2016 

1018463 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 1.402,19 467,40 29.12.2016 

1018464 30.09.2016 1.666,56 1.666,56 1.249,92 416,64 29.12.2016 

1018465 30.09.2016 96,00 96,00 72,00 24,00 29.12.2016 

1018466 30.09.2016 3.264,00 3.264,00 2.448,00 816,00 29.12.2016 

1018467 30.09.2016 384,00 384,00 288,00 96,00 29.12.2016 

1018469 30.09.2016 4.540,43 4.540,43 3.405,32 1.135,11 29.12.2016 

1018470 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 1.362,14 454,04 29.12.2016 

1018479 05.10.2016 4.011,84 4.011,84 3.008,88 1.002,96 03.01.2017 

1018482 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 4.613,62 1.537,87 03.01.2017 

1018484 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 4.613,62 1.537,87 03.01.2017 

1018486 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 4.613,62 1.537,87 03.01.2017 

1018488 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 4.613,62 1.537,87 03.01.2017 

1018494 05.10.2016 9.895,87 9.895,87 7.421,90 2.473,97 03.01.2017 

1018495 05.10.2016 3.904,86 3.904,86 2.928,65 976,21 03.01.2017 

1018018 18.09.2016 6.303,74 6.303,74 1.612,59 4.691,15 17.12.2016 

1018498 07.10.2016 8.213,71 8.213,71 6.160,28 2.053,43 05.01.2017 

1018499 07.10.2016 8.106,35 8.106,35 6.079,77 2.026,58 05.01.2017 

1018500 07.10.2016 8.213,71 8.213,71 6.160,28 2.053,43 05.01.2017 

1018501 07.10.2016 8.374,78 8.374,78 6.281,09 2.093,69 05.01.2017 

1018502 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 4.630,28 1.543,43 05.01.2017 

1018504 07.10.2016 2.684,22 2.684,22 2.013,17 671,05 05.01.2017 

1018505 07.10.2016 6.334,76 6.334,76 4.751,07 1.583,69 05.01.2017 

1018506 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 4.630,28 1.543,43 05.01.2017 

1018507 07.10.2016 8.589,50 8.589,50 6.442,13 2.147,37 05.01.2017 

1018508 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 4.630,28 1.543,43 05.01.2017 

1018509 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 4.630,28 1.543,43 05.01.2017 

1018510 07.10.2016 8.052,66 8.052,66 6.039,50 2.013,16 05.01.2017 

1018512 07.10.2016 3.167,38 3.167,38 2.375,54 791,84 05.01.2017 

1018513 07.10.2016 8.750,56 8.750,56 6.562,92 2.187,64 05.01.2017 

1018515 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 4.630,28 1.543,43 05.01.2017 

1018516 07.10.2016 4.294,75 4.294,75 3.221,06 1.073,69 05.01.2017 

1018520 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 4.630,28 1.543,43 05.01.2017 

1018522 07.10.2016 5.368,44 5.368,44 4.026,33 1.342,11 05.01.2017 

1018527 07.10.2016 960,00 960,00 720,00 240,00 05.01.2017 

1018528 07.10.2016 1.766,40 1.766,40 1.324,80 441,60 05.01.2017 

1018529 07.10.2016 1.766,40 1.766,40 1.324,80 441,60 05.01.2017 

1018530 07.10.2016 3.133,44 3.133,44 2.350,08 783,36 05.01.2017 

1018531 07.10.2016 906,24 906,24 679,68 226,56 05.01.2017 

1018532 07.10.2016 3.686,40 3.686,40 2.764,80 921,60 05.01.2017 

1018534 07.10.2016 192,00 192,00 144,00 48,00 05.01.2017 

1018536 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 7.484,01 2.494,67 08.01.2017 

1018537 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 4.227,45 1.409,15 08.01.2017 

1018538 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 7.484,01 2.494,67 08.01.2017 

1018539 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 4.227,45 1.409,15 08.01.2017 

1018540 10.10.2016 6.202,97 6.202,97 4.652,23 1.550,74 08.01.2017 

1018541 10.10.2016 8.414,45 8.414,45 6.310,84 2.103,61 08.01.2017 
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1018542 10.10.2016 9.331,42 9.331,42 6.998,57 2.332,85 08.01.2017 

1018543 10.10.2016 2.427,25 2.427,25 1.820,44 606,81 08.01.2017 

1018544 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 7.484,01 2.494,67 08.01.2017 

1018545 10.10.2016 4.827,53 4.827,53 3.620,65 1.206,88 08.01.2017 

1018546 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 7.484,01 2.494,67 08.01.2017 

1018547 10.10.2016 4.827,53 4.827,53 3.620,65 1.206,88 08.01.2017 

1018548 10.10.2016 8.252,64 8.252,64 6.189,48 2.063,16 08.01.2017 

1018549 10.10.2016 4.045,42 4.045,42 3.034,07 1.011,35 08.01.2017 

1018550 10.10.2016 8.090,82 8.090,82 6.068,12 2.022,70 08.01.2017 

1018551 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 4.227,45 1.409,15 08.01.2017 

1018552 10.10.2016 4.369,04 4.369,04 3.276,78 1.092,26 08.01.2017 

1018553 10.10.2016 8.090,82 8.090,82 6.068,12 2.022,70 08.01.2017 

1018554 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 4.227,45 1.409,15 08.01.2017 

1018558 10.10.2016 3.559,97 3.559,97 2.669,98 889,99 08.01.2017 

1018561 10.10.2016 4.369,04 4.369,04 3.276,78 1.092,26 08.01.2017 

1018563 10.10.2016 6.202,97 6.202,97 4.652,23 1.550,74 08.01.2017 

1018564 10.10.2016 3.829,66 3.829,66 2.872,25 957,41 08.01.2017 

1018566 10.10.2016 9.708,98 9.708,98 7.281,74 2.427,24 08.01.2017 

1018567 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 2.224,98 741,66 08.01.2017 

1018569 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 2.224,98 741,66 08.01.2017 

1018570 10.10.2016 9.708,98 9.708,98 7.281,74 2.427,24 08.01.2017 

1018571 10.10.2016 6.202,97 6.202,97 4.652,23 1.550,74 08.01.2017 

1018573 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 2.224,98 741,66 08.01.2017 

1018574 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 2.224,98 741,66 08.01.2017 

1018629 11.10.2016 3.648,00 3.648,00 2.736,00 912,00 09.01.2017 

1018630 11.10.2016 3.106,56 3.106,56 2.329,92 776,64 09.01.2017 

1018631 11.10.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 09.01.2017 

1018632 11.10.2016 3.532,80 3.532,80 2.649,60 883,20 09.01.2017 

1018633 11.10.2016 3.571,20 3.571,20 2.678,40 892,80 09.01.2017 

1018634 12.10.2016 4.417,18 4.417,18 3.312,89 1.104,29 10.01.2017 

1018635 12.10.2016 1.536,00 1.536,00 1.152,00 384,00 10.01.2017 

1018636 12.10.2016 4.309,44 4.309,44 3.232,08 1.077,36 10.01.2017 

1018638 12.10.2016 8.080,20 8.080,20 6.060,15 2.020,05 10.01.2017 

1018639 12.10.2016 8.618,88 8.618,88 6.464,16 2.154,72 10.01.2017 

1018640 12.10.2016 8.080,20 8.080,20 6.060,15 2.020,05 10.01.2017 

1018641 12.10.2016 11.850,96 11.850,96 8.888,22 2.962,74 10.01.2017 

1018642 12.10.2016 6.194,82 6.194,82 4.646,12 1.548,70 10.01.2017 

1018646 12.10.2016 6.194,82 6.194,82 4.646,12 1.548,70 10.01.2017 

1018648 12.10.2016 6.194,82 6.194,82 4.646,12 1.548,70 10.01.2017 

1018649 12.10.2016 4.040,10 4.040,10 3.030,08 1.010,02 10.01.2017 

1018650 12.10.2016 9.696,24 9.696,24 7.272,18 2.424,06 10.01.2017 

1018653 12.10.2016 5.386,80 5.386,80 4.040,10 1.346,70 10.01.2017 

1018657 13.10.2016 9.172,04 9.172,04 6.879,03 2.293,01 11.01.2017 

1018658 13.10.2016 9.172,04 9.172,04 6.879,03 2.293,01 11.01.2017 

1018659 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018660 13.10.2016 1.834,40 1.834,40 1.375,80 458,60 11.01.2017 

1018661 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 1.416,28 472,09 11.01.2017 

1018662 13.10.2016 1.618,60 1.618,60 1.213,95 404,65 11.01.2017 
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1018663 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 1.416,28 472,09 11.01.2017 

1018664 13.10.2016 1.618,60 1.618,60 1.213,95 404,65 11.01.2017 

1018665 13.10.2016 8.254,84 8.254,84 6.191,13 2.063,71 11.01.2017 

1018666 13.10.2016 8.416,70 8.416,70 6.312,53 2.104,17 11.01.2017 

1018667 13.10.2016 404,65 404,65 303,49 101,16 11.01.2017 

1018668 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018669 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018670 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 1.416,28 472,09 11.01.2017 

1018671 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018672 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018673 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 1.416,28 472,09 11.01.2017 

1018674 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018675 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018676 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 1.416,28 472,09 11.01.2017 

1018677 13.10.2016 1.935,36 1.935,36 1.451,52 483,84 11.01.2017 

1018678 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 2.427,89 809,30 11.01.2017 

1018679 13.10.2016 1.834,40 1.834,40 1.375,80 458,60 11.01.2017 

1018680 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 1.416,28 472,09 11.01.2017 

1018681 13.10.2016 8.254,84 8.254,84 6.191,13 2.063,71 11.01.2017 

1018682 13.10.2016 7.337,64 7.337,64 5.503,23 1.834,41 11.01.2017 

1018683 13.10.2016 2.956,80 2.956,80 2.217,60 739,20 11.01.2017 

1018684 13.10.2016 9.441,82 9.441,82 7.081,37 2.360,45 11.01.2017 

1018685 13.10.2016 8.902,29 8.902,29 6.676,72 2.225,57 11.01.2017 

1018686 13.10.2016 2.876,16 2.876,16 2.157,12 719,04 11.01.2017 

1018687 13.10.2016 1.025,11 1.025,11 768,83 256,28 11.01.2017 

1018688 13.10.2016 2.967,43 2.967,43 2.225,57 741,86 11.01.2017 

1018689 13.10.2016 1.728,00 1.728,00 1.296,00 432,00 11.01.2017 

1018690 13.10.2016 2.967,43 2.967,43 2.225,57 741,86 11.01.2017 

1018691 13.10.2016 6.204,62 6.204,62 4.653,47 1.551,15 11.01.2017 

1018692 13.10.2016 6.204,62 6.204,62 4.653,47 1.551,15 11.01.2017 

1018693 13.10.2016 9.711,58 9.711,58 7.283,69 2.427,89 11.01.2017 

1018695 13.10.2016 6.744,16 6.744,16 5.058,12 1.686,04 11.01.2017 

1018696 13.10.2016 2.643,70 2.643,70 1.982,78 660,92 11.01.2017 

1018697 13.10.2016 6.744,16 6.744,16 5.058,12 1.686,04 11.01.2017 

1018698 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 1.416,28 472,09 11.01.2017 

1018707 17.10.2016 1.890,67 1.890,67 1.418,00 472,67 15.01.2017 

1018708 17.10.2016 1.890,67 1.890,67 1.418,00 472,67 15.01.2017 

1018709 17.10.2016 1.890,67 1.890,67 1.418,00 472,67 15.01.2017 

1018710 17.10.2016 162.376,32 162.376,32 121.782,24 40.594,08 15.01.2017 

1018711 17.10.2016 9.993,55 9.993,55 7.495,16 2.498,39 15.01.2017 

1018712 17.10.2016 8.535,03 8.535,03 6.401,27 2.133,76 15.01.2017 

1018713 17.10.2016 6.212,21 6.212,21 4.659,16 1.553,05 15.01.2017 

1018714 17.10.2016 7.508,67 7.508,67 5.631,50 1.877,17 15.01.2017 

1018716 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 6.198,70 2.066,24 15.01.2017 

1018717 17.10.2016 5.185,84 5.185,84 3.889,38 1.296,46 15.01.2017 

1018719 17.10.2016 9.993,55 9.993,55 7.495,16 2.498,39 15.01.2017 

1018720 17.10.2016 9.291,30 9.291,30 6.968,48 2.322,82 15.01.2017 

1018721 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 6.198,71 2.066,23 15.01.2017 
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1018722 17.10.2016 5.185,84 5.185,84 3.889,38 1.296,46 15.01.2017 

1018723 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 6.198,71 2.066,23 15.01.2017 

1018724 17.10.2016 4.375,56 4.375,56 3.281,67 1.093,89 15.01.2017 

1018725 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 6.198,71 2.066,23 15.01.2017 

1018726 17.10.2016 5.401,92 5.401,92 4.051,44 1.350,48 15.01.2017 

1018727 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 6.198,71 2.066,23 15.01.2017 

1018728 17.10.2016 3.565,27 3.565,27 2.673,95 891,32 15.01.2017 

1018729 17.10.2016 9.993,55 9.993,55 7.495,16 2.498,39 15.01.2017 

1018730 17.10.2016 4.024,43 4.024,43 3.018,32 1.006,11 15.01.2017 

1018753 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 4.666,40 1.555,47 17.01.2017 

1018755 19.10.2016 8.277,79 8.277,79 6.208,34 2.069,45 17.01.2017 

1018756 19.10.2016 6.005,46 6.005,46 4.504,10 1.501,36 17.01.2017 

1018757 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 4.666,40 1.555,47 17.01.2017 

1018758 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 2.840,42 946,80 17.01.2017 

1018759 19.10.2016 2.073,60 2.073,60 1.555,20 518,40 17.01.2017 

1018760 19.10.2016 5.951,35 5.951,35 4.463,51 1.487,84 17.01.2017 

1018761 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 4.666,40 1.555,47 17.01.2017 

1018763 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 2.840,42 946,80 17.01.2017 

1018764 19.10.2016 2.188,80 2.188,80 1.641,60 547,20 17.01.2017 

1018765 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 4.666,40 1.555,47 17.01.2017 

1018767 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 2.840,42 946,80 17.01.2017 

1018768 19.10.2016 4.869,29 4.869,29 3.651,97 1.217,32 17.01.2017 

1018769 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 4.666,40 1.555,47 17.01.2017 

1018771 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 4.666,40 1.555,47 17.01.2017 

1018772 19.10.2016 8.115,48 8.115,48 6.086,61 2.028,87 17.01.2017 

1018773 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 2.840,42 946,80 17.01.2017 

1018774 20.10.2016 1.363,20 1.363,20 1.022,40 340,80 18.01.2017 

1018775 20.10.2016 576,00 576,00 432,00 144,00 18.01.2017 

1018776 20.10.2016 936,96 936,96 702,72 234,24 18.01.2017 

1018777 20.10.2016 3.502,08 3.502,08 2.626,56 875,52 18.01.2017 

1018778 20.10.2016 1.689,60 1.689,60 1.267,20 422,40 18.01.2017 

1018780 20.10.2016 944,64 944,64 708,48 236,16 18.01.2017 

1018781 20.10.2016 3.494,40 3.494,40 2.620,80 873,60 18.01.2017 

1018785 25.10.2016 5.406,84 5.406,84 4.055,13 1.351,71 23.01.2017 

1018786 25.10.2016 1.838,33 1.838,33 1.378,75 459,58 23.01.2017 

1018787 25.10.2016 5.406,84 5.406,84 4.055,13 1.351,71 23.01.2017 

1018788 25.10.2016 1.838,33 1.838,33 1.378,75 459,58 23.01.2017 

1018789 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 6.204,35 2.068,11 23.01.2017 

1018790 25.10.2016 7.191,10 7.191,10 5.393,33 1.797,77 23.01.2017 

1018791 25.10.2016 9.461,98 9.461,98 7.096,49 2.365,49 23.01.2017 

1018792 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 6.204,35 2.068,11 23.01.2017 

1018793 25.10.2016 7.191,10 7.191,10 5.393,33 1.797,77 23.01.2017 

1018794 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 7.502,00 2.500,66 23.01.2017 

1018795 25.10.2016 5.650,15 5.650,15 4.237,61 1.412,54 23.01.2017 

1018796 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 7.502,00 2.500,66 23.01.2017 

1018797 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 6.204,35 2.068,11 23.01.2017 

1018798 25.10.2016 4.812,09 4.812,09 3.609,07 1.203,02 23.01.2017 

1018799 25.10.2016 8.650,95 8.650,95 6.488,21 2.162,74 23.01.2017 
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1018800 25.10.2016 9.191,63 9.191,63 6.893,72 2.297,91 23.01.2017 

1018801 25.10.2016 7.082,96 7.082,96 5.312,22 1.770,74 23.01.2017 

1018802 25.10.2016 3.838,86 3.838,86 2.879,15 959,71 23.01.2017 

1018803 25.10.2016 1.622,05 1.622,05 1.216,54 405,51 23.01.2017 

1018804 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 6.488,21 2.162,73 23.01.2017 

1018805 25.10.2016 2.273,28 2.273,28 1.704,96 568,32 23.01.2017 

1018806 25.10.2016 5.947,52 5.947,52 4.460,64 1.486,88 23.01.2017 

1018807 25.10.2016 3.757,76 3.757,76 2.818,32 939,44 23.01.2017 

1018808 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 6.488,21 2.162,73 23.01.2017 

1018809 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 7.502,00 2.500,66 23.01.2017 

1018810 25.10.2016 1.676,12 1.676,12 1.257,09 419,03 23.01.2017 

1018811 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 7.502,00 2.500,66 23.01.2017 

1018812 25.10.2016 4.028,10 4.028,10 3.021,08 1.007,02 23.01.2017 

1018813 25.10.2016 8.650,95 8.650,95 6.488,21 2.162,74 23.01.2017 

1018814 25.10.2016 9.191,63 9.191,63 6.893,72 2.297,91 23.01.2017 

1018815 25.10.2016 8.921,29 8.921,29 6.690,97 2.230,32 23.01.2017 

1018816 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 6.204,35 2.068,11 23.01.2017 

1018817 25.10.2016 3.460,38 3.460,38 2.595,29 865,09 23.01.2017 

1018818 25.10.2016 2.265,60 2.265,60 1.699,20 566,40 23.01.2017 

1018819 25.10.2016 5.947,52 5.947,52 4.460,64 1.486,88 23.01.2017 

1018820 25.10.2016 270,35 270,35 202,76 67,59 23.01.2017 

1018821 25.10.2016 7.028,89 7.028,89 5.271,67 1.757,22 23.01.2017 

1018822 25.10.2016 8.110,26 8.110,26 6.082,70 2.027,56 23.01.2017 

1018823 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 6.488,21 2.162,73 23.01.2017 

1018824 25.10.2016 8.110,26 8.110,26 6.082,70 2.027,56 23.01.2017 

1018825 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 6.488,21 2.162,73 23.01.2017 

1018826 25.10.2016 3.946,99 3.946,99 2.960,24 986,75 23.01.2017 

1018827 25.10.2016 8.110,26 8.110,26 6.082,70 2.027,56 23.01.2017 

1018828 25.10.2016 4.325,47 4.325,47 3.244,10 1.081,37 23.01.2017 

1018829 25.10.2016 3.244,10 3.244,10 2.433,08 811,02 23.01.2017 

1018830 25.10.2016 1.567,98 1.567,98 1.175,99 391,99 23.01.2017 

1018832 25.10.2016 8.921,29 8.921,29 6.690,97 2.230,32 23.01.2017 

1018837 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 7.502,00 2.500,66 23.01.2017 

1018838 25.10.2016 2.433,08 2.433,08 1.824,81 608,27 23.01.2017 

1018839 25.10.2016 1.382,40 1.382,40 1.036,80 345,60 23.01.2017 

1018840 25.10.2016 368,64 368,64 276,48 92,16 23.01.2017 

1018841 25.10.2016 460,80 460,80 345,60 115,20 23.01.2017 

1018842 25.10.2016 3.271,68 3.271,68 2.453,76 817,92 23.01.2017 

1018843 25.10.2016 960,00 960,00 720,00 240,00 23.01.2017 

1018844 25.10.2016 3.156,48 3.156,48 2.367,36 789,12 23.01.2017 

1018845 25.10.2016 2.265,60 2.265,60 1.699,20 566,40 23.01.2017 

1018846 25.10.2016 2.810,88 2.810,88 2.108,16 702,72 23.01.2017 

1018847 25.10.2016 894,72 894,72 671,04 223,68 23.01.2017 

1018848 25.10.2016 3.348,48 3.348,48 2.511,36 837,12 23.01.2017 

1018849 25.10.2016 1.920,00 1.920,00 1.440,00 480,00 23.01.2017 

1018878 27.10.2016 2.304,00 2.304,00 1.728,00 576,00 25.01.2017 

1018879 27.10.2016 1.843,20 1.843,20 1.382,40 460,80 25.01.2017 

1018880 27.10.2016 3.609,60 3.609,60 2.707,20 902,40 25.01.2017 
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1018881 27.10.2016 3.321,60 3.321,60 2.491,20 830,40 25.01.2017 

1018882 27.10.2016 921,60 921,60 691,20 230,40 25.01.2017 

1018883 27.10.2016 384,00 384,00 288,00 96,00 25.01.2017 

1018884 27.10.2016 1.152,00 1.152,00 864,00 288,00 25.01.2017 

1018885 27.10.2016 1.651,20 1.651,20 1.238,40 412,80 25.01.2017 

1018887 27.10.2016 1.632,00 1.632,00 1.224,00 408,00 25.01.2017 

1018889 28.10.2016 5.404,44 5.404,44 4.053,33 1.351,11 26.01.2017 

1018890 28.10.2016 22.698,65 22.698,65 17.023,99 5.674,66 26.01.2017 

1018891 28.10.2016 10.322,49 10.322,49 7.741,87 2.580,62 26.01.2017 

1018892 28.10.2016 7.025,77 7.025,77 5.269,33 1.756,44 26.01.2017 

1018893 28.10.2016 11.349,33 11.349,33 8.512,00 2.837,33 26.01.2017 

1018894 28.10.2016 13.294,92 13.294,92 9.971,19 3.323,73 26.01.2017 

1018895 28.10.2016 8.106,66 8.106,66 6.080,00 2.026,66 26.01.2017 

1018896 28.10.2016 6.485,34 6.485,34 4.864,01 1.621,33 26.01.2017 

1018898 28.10.2016 1.891,56 1.891,56 1.418,67 472,89 26.01.2017 

1018899 28.10.2016 2.702,22 2.702,22 2.026,67 675,55 26.01.2017 

1018901 28.10.2016 6.215,11 6.215,11 4.661,33 1.553,78 26.01.2017 

1018902 28.10.2016 4.864,00 4.864,00 3.648,00 1.216,00 26.01.2017 

1018904 28.10.2016 4.053,34 4.053,34 3.040,01 1.013,33 26.01.2017 

1018905 28.10.2016 756,62 756,62 567,47 189,15 26.01.2017 

1018907 28.10.2016 8.647,10 8.647,10 6.485,33 2.161,77 26.01.2017 

1018909 28.10.2016 7.025,77 7.025,77 5.269,33 1.756,44 26.01.2017 

1018910 28.10.2016 8.106,66 8.106,66 6.080,00 2.026,66 26.01.2017 

1018911 28.10.2016 3.188,62 3.188,62 2.391,47 797,15 26.01.2017 

1018912 28.10.2016 2.702,22 2.702,22 2.026,67 675,55 26.01.2017 

1018913 28.10.2016 4.053,34 4.053,34 3.040,01 1.013,33 26.01.2017 

1018914 28.10.2016 2.702,22 2.702,22 2.026,67 675,55 26.01.2017 

1018916 28.10.2016 7.025,77 7.025,77 5.269,33 1.756,44 26.01.2017 

1018940 31.10.2016 6.341,90 6.341,90 4.756,43 1.585,47 29.01.2017 

1018942 31.10.2016 8.257,96 8.257,96 6.193,47 2.064,49 29.01.2017 

1018943 31.10.2016 9.877,17 9.877,17 7.407,88 2.469,29 29.01.2017 

1018944 31.10.2016 1.612,80 1.612,80 1.209,60 403,20 29.01.2017 

1018946 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018947 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 2.428,82 809,60 29.01.2017 

1018948 31.10.2016 2.752,65 2.752,65 2.064,49 688,16 29.01.2017 

1018949 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018950 31.10.2016 1.619,20 1.619,20 1.214,40 404,80 29.01.2017 

1018951 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 2.428,82 809,60 29.01.2017 

1018952 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 2.428,82 809,60 29.01.2017 

1018954 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018955 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 2.428,82 809,60 29.01.2017 

1018956 31.10.2016 2.914,57 2.914,57 2.185,93 728,64 29.01.2017 

1018957 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 2.428,82 809,60 29.01.2017 

1018958 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 1.376,33 458,77 29.01.2017 

1018960 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018961 31.10.2016 3.886,10 3.886,10 2.914,58 971,52 29.01.2017 

1018962 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018963 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 2.428,82 809,60 29.01.2017 
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1018964 31.10.2016 2.914,57 2.914,57 2.185,93 728,64 29.01.2017 

1018965 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 2.428,82 809,60 29.01.2017 

1018966 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 1.376,33 458,77 29.01.2017 

1018967 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018970 31.10.2016 2.914,57 2.914,57 2.185,93 728,64 29.01.2017 

1018972 31.10.2016 2.698,68 2.698,68 2.024,01 674,67 29.01.2017 

1018973 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018974 31.10.2016 1.079,47 1.079,47 809,60 269,87 29.01.2017 

1018975 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1018976 31.10.2016 3.290,88 3.290,88 2.468,16 822,72 29.01.2017 

1018977 31.10.2016 1.248,00 1.248,00 936,00 312,00 29.01.2017 

1019042 31.10.2016 921,60 921,60 691,20 230,40 29.01.2017 

1019043 31.10.2016 3.744,00 3.744,00 2.808,00 936,00 29.01.2017 

1019044 31.10.2016 1.858,56 1.858,56 1.393,92 464,64 29.01.2017 

1019045 31.10.2016 1.858,56 1.858,56 1.393,92 464,64 29.01.2017 

1019046 31.10.2016 1.382,40 1.382,40 1.036,80 345,60 29.01.2017 

1019047 31.10.2016 1.896,96 1.896,96 1.422,72 474,24 29.01.2017 

1019048 31.10.2016 268,80 268,80 201,60 67,20 29.01.2017 

1019049 31.10.2016 407,04 407,04 305,28 101,76 29.01.2017 

1019050 31.10.2016 1.052,16 1.052,16 789,12 263,04 29.01.2017 

1019051 31.10.2016 422,40 422,40 316,80 105,60 29.01.2017 

1019052 31.10.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 29.01.2017 

1019053 31.10.2016 844,80 844,80 633,60 211,20 29.01.2017 

1019054 31.10.2016 165.826,08 165.826,08 124.369,58 41.456,50 29.01.2017 

1019076 31.10.2016 9.175,51 9.175,51 6.881,63 2.293,88 29.01.2017 

1019078 31.10.2016 9.607,29 9.607,29 7.205,47 2.401,82 29.01.2017 

1019081 31.10.2016 14.033,14 14.033,14 10.524,85 3.508,29 29.01.2017 

1019084 31.10.2016 2.428,81 2.428,81 1.821,61 607,20 29.01.2017 

1019085 31.10.2016 5.937,10 5.937,10 4.452,83 1.484,27 29.01.2017 

1019086 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 1.376,33 458,77 29.01.2017 

1019107 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1019108 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1019109 31.10.2016 7.016,57 7.016,57 5.262,43 1.754,14 29.01.2017 

1019110 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1019111 31.10.2016 8.257,96 8.257,96 6.193,47 2.064,49 29.01.2017 

1019112 31.10.2016 11.334,45 11.334,45 8.500,84 2.833,61 29.01.2017 

1019113 31.10.2016 576,00 576,00 432,00 144,00 29.01.2017 

1019115 31.10.2016 3.778,15 3.778,15 2.833,61 944,54 29.01.2017 

1019117 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1019118 31.10.2016 3.832,13 3.832,13 2.874,10 958,03 29.01.2017 

1019119 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1019121 31.10.2016 3.832,13 3.832,13 2.874,10 958,03 29.01.2017 

1019122 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1019123 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 1.416,81 472,27 29.01.2017 

1019124 31.10.2016 5.937,10 5.937,10 4.452,83 1.484,27 29.01.2017 

1019125 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 1.376,33 458,77 29.01.2017 

1019127 31.10.2016 3.778,15 3.778,15 2.833,61 944,54 29.01.2017 

1019129 31.10.2016 1.497,60 1.497,60 1.123,20 374,40 29.01.2017 
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1019130 31.10.2016 9.985,11 9.985,11 7.488,83 2.496,28 29.01.2017 

1019131 31.10.2016 18.243,07 18.243,07 13.682,30 4.560,77 29.01.2017 

1019135 03.11.2016 3.783,36 3.783,36 2.837,52 945,84 01.02.2017 

1019136 03.11.2016 1.900,80 1.900,80 1.425,60 475,20 01.02.2017 

1019137 03.11.2016 3.783,36 3.783,36 2.837,52 945,84 01.02.2017 

1019139 03.11.2016 3.783,36 3.783,36 2.837,52 945,84 01.02.2017 

1019142 04.11.2016 2.429,63 2.429,63 1.822,22 607,41 02.02.2017 

1019143 04.11.2016 16.629,41 16.629,41 12.472,06 4.157,35 02.02.2017 

1019144 04.11.2016 14.793,70 14.793,70 11.095,28 3.698,42 02.02.2017 

1019145 04.11.2016 14.307,78 14.307,78 10.730,84 3.576,94 02.02.2017 

1019147 04.11.2016 5.669,13 5.669,13 4.251,85 1.417,28 02.02.2017 

1019148 04.11.2016 14.037,82 14.037,82 10.528,37 3.509,45 02.02.2017 

1019149 04.11.2016 4.859,24 4.859,24 3.644,43 1.214,81 02.02.2017 

1019150 04.11.2016 3.185,51 3.185,51 2.389,13 796,38 02.02.2017 

1019151 04.11.2016 6.155,04 6.155,04 4.616,28 1.538,76 02.02.2017 

1019152 04.11.2016 9.718,49 9.718,49 7.288,87 2.429,62 02.02.2017 

1019153 04.11.2016 4.319,33 4.319,33 3.239,50 1.079,83 02.02.2017 

1019154 04.11.2016 4.319,33 4.319,33 3.239,50 1.079,83 02.02.2017 

1019155 04.11.2016 5.453,15 5.453,15 4.089,86 1.363,29 02.02.2017 

1019156 04.11.2016 5.453,15 5.453,15 4.089,86 1.363,29 02.02.2017 

1019157 04.11.2016 8.638,66 8.638,66 6.479,00 2.159,66 02.02.2017 

1019158 04.11.2016 6.209,04 6.209,04 4.656,78 1.552,26 02.02.2017 

1019159 04.11.2016 4.319,33 4.319,33 3.239,50 1.079,83 02.02.2017 

1019163 04.11.2016 960,00 960,00 720,00 240,00 02.02.2017 

1019164 04.11.2016 975,36 975,36 731,52 243,84 02.02.2017 

1019165 04.11.2016 506,88 506,88 380,16 126,72 02.02.2017 

1019166 04.11.2016 449,28 449,28 336,96 112,32 02.02.2017 

1019167 04.11.2016 2.012,16 2.012,16 1.509,12 503,04 02.02.2017 

1019168 04.11.2016 1.612,80 1.612,80 1.209,60 403,20 02.02.2017 

1019169 04.11.2016 576,00 576,00 432,00 144,00 02.02.2017 

1019183 07.11.2016 8.264,76 8.264,76 6.198,57 2.066,19 05.02.2017 

1019184 07.11.2016 16.097,36 16.097,36 12.073,02 4.024,34 05.02.2017 

1019185 07.11.2016 8.264,76 8.264,76 6.198,57 2.066,19 05.02.2017 

1019186 07.11.2016 3.349,12 3.349,12 2.511,84 837,28 05.02.2017 

1019187 08.11.2016 8.259,61 8.259,61 6.194,71 2.064,90 06.02.2017 

1019188 08.11.2016 3.347,03 3.347,03 2.510,27 836,76 06.02.2017 

1019211 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 4.667,85 1.555,95 08.02.2017 

1019212 10.11.2016 9.795,72 9.795,72 7.346,79 2.448,93 08.02.2017 

1019213 10.11.2016 5.412,00 5.412,00 4.059,00 1.353,00 08.02.2017 

1019214 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 

1019215 10.11.2016 4.437,84 4.437,84 3.328,38 1.109,46 08.02.2017 

1019216 10.11.2016 6.765,00 6.765,00 5.073,75 1.691,25 08.02.2017 

1019217 10.11.2016 7.089,72 7.089,72 5.317,29 1.772,43 08.02.2017 

1019218 10.11.2016 6.765,00 6.765,00 5.073,75 1.691,25 08.02.2017 

1019219 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 4.667,85 1.555,95 08.02.2017 

1019220 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 

1019221 10.11.2016 3.788,40 3.788,40 2.841,30 947,10 08.02.2017 

1019222 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 
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1019223 10.11.2016 6.332,04 6.332,04 4.749,03 1.583,01 08.02.2017 

1019224 10.11.2016 9.741,60 9.741,60 7.306,20 2.435,40 08.02.2017 

1019226 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 

1019227 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 

1019228 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 

1019229 10.11.2016 2.706,00 2.706,00 2.029,50 676,50 08.02.2017 

1019230 10.11.2016 2.706,00 2.706,00 2.029,50 676,50 08.02.2017 

1019231 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 

1019232 10.11.2016 1.728,00 1.728,00 1.296,00 432,00 08.02.2017 

1019233 10.11.2016 410,88 410,88 308,16 102,72 08.02.2017 

1019234 10.11.2016 192,00 192,00 144,00 48,00 08.02.2017 

1019235 10.11.2016 4.435,20 4.435,20 3.326,40 1.108,80 08.02.2017 

1019236 10.11.2016 1.728,00 1.728,00 1.296,00 432,00 08.02.2017 

1019237 10.11.2016 1.536,00 1.536,00 1.152,00 384,00 08.02.2017 

1019244 10.11.2016 1.894,20 1.894,20 1.420,65 473,55 08.02.2017 

1019245 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 1.217,70 405,90 08.02.2017 

1019247 10.11.2016 5.412,00 5.412,00 4.059,00 1.353,00 08.02.2017 

1019248 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 4.667,85 1.555,95 08.02.2017 

1019249 10.11.2016 8.713,32 8.713,32 6.534,99 2.178,33 08.02.2017 

1019250 10.11.2016 1.894,20 1.894,20 1.420,65 473,55 08.02.2017 

1019251 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 1.217,70 405,90 08.02.2017 

1019252 10.11.2016 5.412,00 5.412,00 4.059,00 1.353,00 08.02.2017 

1019253 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 4.667,85 1.555,95 08.02.2017 

1019254 10.11.2016 7.414,44 7.414,44 5.560,83 1.853,61 08.02.2017 

1019255 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 6.210,27 2.070,09 08.02.2017 

1019256 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 1.217,70 405,90 08.02.2017 

1019257 10.11.2016 6.765,00 6.765,00 5.073,75 1.691,25 08.02.2017 

1019258 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 1.217,70 405,90 08.02.2017 

1019260 10.11.2016 230,40 230,40 172,80 57,60 08.02.2017 

1019261 10.11.2016 422,40 422,40 316,80 105,60 08.02.2017 

1019262 10.11.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 08.02.2017 

1019263 10.11.2016 3.110,40 3.110,40 2.332,80 777,60 08.02.2017 

1019264 10.11.2016 1.843,20 1.843,20 1.382,40 460,80 08.02.2017 

1019265 10.11.2016 1.962,24 1.962,24 1.471,68 490,56 08.02.2017 

1019266 10.11.2016 1.881,60 1.881,60 1.411,20 470,40 08.02.2017 

1019267 10.11.2016 1.459,20 1.459,20 1.094,40 364,80 08.02.2017 

1019270 10.11.2016 1.894,20 1.894,20 1.420,65 473,55 08.02.2017 

1019271 10.11.2016 8.929,80 8.929,80 6.697,35 2.232,45 08.02.2017 

1019272 15.11.2016 2.073,60 2.073,60 1.555,20 518,40 13.02.2017 

1019273 15.11.2016 1.877,76 1.877,76 1.408,32 469,44 13.02.2017 

1019274 15.11.2016 1.497,60 1.497,60 1.123,20 374,40 13.02.2017 

1019289 15.11.2016 187.808,64 187.808,64 140.856,48 46.952,16 13.02.2017 

1019290 21.11.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 19.02.2017 

1019291 21.11.2016 3.398,40 3.398,40 2.548,80 849,60 19.02.2017 

1019292 21.11.2016 326,40 326,40 244,80 81,60 19.02.2017 

1019293 21.11.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 19.02.2017 

1019294 21.11.2016 3.851,52 3.851,52 2.888,64 962,88 19.02.2017 

1019295 21.11.2016 1.056,00 1.056,00 792,00 264,00 19.02.2017 
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1019296 21.11.2016 1.728,00 1.728,00 1.296,00 432,00 19.02.2017 

1019298 21.11.2016 10.022,20 10.022,20 7.516,65 2.505,55 19.02.2017 

1019299 21.11.2016 15.602,13 15.602,13 11.701,60 3.900,53 19.02.2017 

1019300 21.11.2016 13.543,52 13.543,52 10.157,64 3.385,88 19.02.2017 

1019302 21.11.2016 13.597,68 13.597,68 10.198,26 3.399,42 19.02.2017 

1019303 21.11.2016 10.022,20 10.022,20 7.516,65 2.505,55 19.02.2017 

1019304 21.11.2016 11.322,38 11.322,38 8.491,79 2.830,59 19.02.2017 

1019305 21.11.2016 998,40 998,40 748,80 249,60 19.02.2017 

1019306 21.11.2016 10.022,20 10.022,20 7.516,65 2.505,55 19.02.2017 

1019307 21.11.2016 10.509,76 10.509,76 7.882,32 2.627,44 19.02.2017 

1019308 21.11.2016 5.823,71 5.823,71 4.367,78 1.455,93 19.02.2017 

1019310 21.11.2016 1.152,00 1.152,00 864,00 288,00 19.02.2017 

1019314 21.11.2016 8.288,63 8.288,63 6.216,47 2.072,16 19.02.2017 

1019315 21.11.2016 8.288,63 8.288,63 6.216,47 2.072,16 19.02.2017 

1019316 21.11.2016 5.823,71 5.823,71 4.367,78 1.455,93 19.02.2017 

1019321 21.11.2016 2.708,70 2.708,70 2.031,53 677,17 19.02.2017 

1019322 21.11.2016 2.437,84 2.437,84 1.828,38 609,46 19.02.2017 

1019324 21.11.2016 2.708,70 2.708,70 2.031,53 677,17 19.02.2017 

1019325 21.11.2016 2.437,84 2.437,84 1.828,38 609,46 19.02.2017 

1019327 21.11.2016 7.855,24 7.855,24 5.891,43 1.963,81 19.02.2017 

1019328 21.11.2016 5.823,71 5.823,71 4.367,78 1.455,93 19.02.2017 

1019329 21.11.2016 5.146,54 5.146,54 3.859,91 1.286,63 19.02.2017 

1019331 21.11.2016 5.146,54 5.146,54 3.859,91 1.286,63 19.02.2017 

1019333 21.11.2016 5.146,54 5.146,54 3.859,91 1.286,63 19.02.2017 

1019400 24.11.2016 1.939,20 1.939,20 1.454,40 484,80 22.02.2017 

1019401 24.11.2016 10.023,30 10.023,30 7.517,48 2.505,82 22.02.2017 

1019402 24.11.2016 12.949,02 12.949,02 9.711,77 3.237,25 22.02.2017 

1019403 24.11.2016 10.023,30 10.023,30 7.517,48 2.505,82 22.02.2017 

1019404 24.11.2016 12.949,02 12.949,02 9.711,77 3.237,25 22.02.2017 

1019405 25.11.2016 5.952,28 5.952,28 4.464,21 1.488,07 23.02.2017 

1019407 25.11.2016 6.222,84 6.222,84 4.667,13 1.555,71 23.02.2017 

1019408 25.11.2016 3.192,59 3.192,59 2.394,44 798,15 23.02.2017 

1019409 25.11.2016 1.406,90 1.406,90 1.055,18 351,72 23.02.2017 

1019411 25.11.2016 5.952,28 5.952,28 4.464,21 1.488,07 23.02.2017 

1019413 25.11.2016 5.952,28 5.952,28 4.464,21 1.488,07 23.02.2017 

1019456 29.11.2016 614,40 614,40 460,80 153,60 27.02.2017 

1019462 29.11.2016 8.934,55 8.934,55 6.700,91 2.233,64 27.02.2017 

1019464 29.11.2016 2.757,12 2.757,12 2.067,84 689,28 27.02.2017 

1019465 29.11.2016 1.497,60 1.497,60 1.123,20 374,40 27.02.2017 

1019466 29.11.2016 1.497,60 1.497,60 1.123,20 374,40 27.02.2017 

1019467 29.11.2016 2.054,40 2.054,40 1.540,80 513,60 27.02.2017 

1019472 30.11.2016 152.261,28 152.261,28 114.195,96 38.065,32 28.02.2017 

1019429 28.11.2016 2.012,16 2.012,16 1.509,12 503,04 26.02.2017 

1019430 28.11.2016 1.536,00 1.536,00 1.152,00 384,00 26.02.2017 

1019431 28.11.2016 2.437,94 2.437,94 1.828,46 609,48 26.02.2017 

1019432 28.11.2016 3.413,11 3.413,11 2.559,83 853,28 26.02.2017 

1019433 28.11.2016 8.234,81 8.234,81 6.176,11 2.058,70 26.02.2017 

1019434 28.11.2016 8.343,17 8.343,17 6.257,38 2.085,79 26.02.2017 
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Factura 
Nr. 

Dată factură Suma Sold factură Sold finanţat Diferență 
factură - 
factoring 

Data 
scadenţă 

1019435 28.11.2016 9.318,35 9.318,35 6.988,76 2.329,59 26.02.2017 

1019439 28.11.2016 10.022,64 10.022,64 7.516,98 2.505,66 26.02.2017 

1019440 28.11.2016 15.440,28 15.440,28 11.580,21 3.860,07 26.02.2017 

1019490 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 7.519,47 2.506,49 28.02.2017 

1019491 30.11.2016 11.326,63 11.326,63 8.494,97 2.831,66 28.02.2017 

1019417 28.11.2016 1.708,80 1.708,80 1.281,60 427,20 26.02.2017 

1019418 28.11.2016 3.417,60 3.417,60 2.563,20 854,40 26.02.2017 

1019419 28.11.2016 1.152,00 1.152,00 864,00 288,00 26.02.2017 

1019420 28.11.2016 1.708,80 1.708,80 1.281,60 427,20 26.02.2017 

1019421 28.11.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 26.02.2017 

1019422 28.11.2016 3.271,68 3.271,68 2.453,76 817,92 26.02.2017 

1019423 28.11.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 26.02.2017 

1019424 28.11.2016 1.920,00 1.920,00 1.440,00 480,00 26.02.2017 

1019425 28.11.2016 2.288,64 2.288,64 1.716,48 572,16 26.02.2017 

1019426 28.11.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 26.02.2017 

1019427 28.11.2016 1.839,36 1.839,36 1.379,52 459,84 26.02.2017 

1019473 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 7.519,47 2.506,49 28.02.2017 

1019474 30.11.2016 15.391,21 15.391,21 11.543,41 3.847,80 28.02.2017 

1019475 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 7.519,47 2.506,49 28.02.2017 

1019476 30.11.2016 17.938,34 17.938,34 13.453,76 4.484,58 28.02.2017 

1019477 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 7.519,47 2.506,49 28.02.2017 

1019478 30.11.2016 10.676,29 10.676,29 8.007,22 2.669,07 28.02.2017 

1019479 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 7.519,47 2.506,49 28.02.2017 

1019480 30.11.2016 10.730,50 10.730,50 8.047,88 2.682,62 28.02.2017 

1019481 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 7.519,47 2.506,49 28.02.2017 

1019482 30.11.2016 7.207,86 7.207,86 5.405,90 1.801,96 28.02.2017 

1019483 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 7.519,47 2.506,49 28.02.2017 

1019484 30.11.2016 13.223,43 13.223,43 9.917,57 3.305,86 28.02.2017 

1019486 30.11.2016 10.838,88 10.838,88 8.129,16 2.709,72 28.02.2017 

1019487 30.11.2016 5.961,38 5.961,38 4.471,04 1.490,34 28.02.2017 

1019538 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019539 09.12.2016 19.556,69 19.556,69 14.667,52 4.889,17 09.03.2017 

1019540 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019541 09.12.2016 19.826,81 19.826,81 14.870,11 4.956,70 09.03.2017 

1019542 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019543 09.12.2016 19.826,81 19.826,81 14.870,11 4.956,70 09.03.2017 

1019544 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019545 09.12.2016 17.827,92 17.827,92 13.370,94 4.456,98 09.03.2017 

1019546 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019547 09.12.2016 17.017,56 17.017,56 12.763,17 4.254,39 09.03.2017 

1019548 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019549 09.12.2016 15.558,91 15.558,91 11.669,18 3.889,73 09.03.2017 

1019550 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019520 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 7.493,84 2.497,94 07.03.2017 

1019521 07.12.2016 17.985,20 17.985,20 13.488,90 4.496,30 07.03.2017 

1019522 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 7.493,84 2.497,94 07.03.2017 

1019523 07.12.2016 17.013,03 17.013,03 12.759,77 4.253,26 07.03.2017 

1019524 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 7.493,84 2.497,94 07.03.2017 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

102 

Factura 
Nr. 

Dată factură Suma Sold factură Sold finanţat Diferență 
factură - 
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scadenţă 

1019525 07.12.2016 17.985,20 17.985,20 13.488,90 4.496,30 07.03.2017 

1019526 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 7.493,83 2.497,95 07.03.2017 

1019527 07.12.2016 17.013,03 17.013,03 12.759,77 4.253,26 07.03.2017 

1019528 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 7.493,83 2.497,95 07.03.2017 

1019529 07.12.2016 17.985,20 17.985,20 13.488,90 4.496,30 07.03.2017 

1019530 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 7.493,84 2.497,94 07.03.2017 

1019531 07.12.2016 17.013,03 17.013,03 12.759,78 4.253,25 07.03.2017 

1019532 07.12.2016 1.804,80 1.804,80 1.353,60 451,20 07.03.2017 

1019533 07.12.2016 3.548,16 3.548,16 2.661,12 887,04 07.03.2017 

1019534 07.12.2016 844,80 844,80 633,60 211,20 07.03.2017 

1019535 07.12.2016 5.260,80 5.260,80 3.945,60 1.315,20 07.03.2017 

1019537 07.12.2016 10.801,92 10.801,92 8.101,44 2.700,48 07.03.2017 

1019566 09.12.2016 9.454,20 9.454,20 7.090,65 2.363,55 09.03.2017 

1019567 09.12.2016 20.583,14 20.583,14 15.437,36 5.145,78 09.03.2017 

1019569 09.12.2016 9.454,20 9.454,20 7.090,65 2.363,55 09.03.2017 

1019551 09.12.2016 15.558,91 15.558,91 11.669,18 3.889,73 09.03.2017 

1019552 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019553 09.12.2016 16.477,32 16.477,32 12.357,99 4.119,33 09.03.2017 

1019554 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019570 09.12.2016 15.288,79 15.288,79 11.466,59 3.822,20 09.03.2017 

1019571 09.12.2016 12.263,45 12.263,45 9.197,59 3.065,86 09.03.2017 

1019572 09.12.2016 9.454,20 9.454,20 7.090,65 2.363,55 09.03.2017 

1019573 09.12.2016 8.535,79 8.535,79 6.401,84 2.133,95 09.03.2017 

1019574 09.12.2016 10.912,85 10.912,85 8.184,64 2.728,21 09.03.2017 

1019581 09.12.2016 8.913,96 8.913,96 6.685,47 2.228,49 09.03.2017 

1019589 09.12.2016 10.804,80 10.804,80 8.103,60 2.701,20 09.03.2017 

1019590 09.12.2016 3.467,52 3.467,52 2.600,64 866,88 09.03.2017 

1019591 09.12.2016 768,00 768,00 576,00 192,00 09.03.2017 

1019592 09.12.2016 1.843,20 1.843,20 1.382,40 460,80 09.03.2017 

1019594 09.12.2016 3.271,68 3.271,68 2.453,76 817,92 09.03.2017 

1019595 09.12.2016 1.075,20 1.075,20 806,40 268,80 09.03.2017 

1019596 09.12.2016 3.628,80 3.628,80 2.721,60 907,20 09.03.2017 

1019555 09.12.2016 16.477,32 16.477,32 12.357,99 4.119,33 09.03.2017 

1019556 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019557 09.12.2016 16.477,32 16.477,32 12.357,99 4.119,33 09.03.2017 

1019558 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019559 09.12.2016 20.529,12 20.529,12 15.396,84 5.132,28 09.03.2017 

1019560 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019561 09.12.2016 20.529,12 20.529,12 15.396,84 5.132,28 09.03.2017 

1019562 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 7.495,83 2.498,61 09.03.2017 

1019563 09.12.2016 20.529,12 20.529,12 15.396,84 5.132,28 09.03.2017 

1019598 12.12.2016 22.348,56 22.348,56 16.761,42 5.587,14 12.03.2017 

1019599 12.12.2016 5.938,04 5.938,04 4.453,53 1.484,51 12.03.2017 

1019600 12.12.2016 4.966,34 4.966,34 3.724,76 1.241,58 12.03.2017 

1019610 13.12.2016 307,20 307,20 230,40 76,80 13.03.2017 

1019611 13.12.2016 2.833,92 2.833,92 2.125,44 708,48 13.03.2017 

1019614 13.12.2016 345,60 345,60 259,20 86,40 13.03.2017 

1019608 13.12.2016 5.948,84 5.948,84 4.461,63 1.487,21 13.03.2017 
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Nr. 

Dată factură Suma Sold factură Sold finanţat Diferență 
factură - 
factoring 

Data 
scadenţă 

1019609 13.12.2016 4.867,24 4.867,24 3.650,43 1.216,81 13.03.2017 

1019613 13.12.2016 1.939,20 1.939,20 1.454,40 484,80 13.03.2017 

1019647 15.12.2016 237.693,12 237.693,12 178.269,84 59.423,28 15.03.2017 

1019648 15.12.2016 10.027,08 10.027,08 7.520,31 2.506,77 15.03.2017 

1019649 15.12.2016 6.233,05 6.233,05 4.674,79 1.558,26 15.03.2017 

1019650 15.12.2016 10.027,08 10.027,08 7.520,31 2.506,77 15.03.2017 

1019651 15.12.2016 6.233,05 6.233,05 4.674,79 1.558,26 15.03.2017 

1019652 15.12.2016 5.420,04 5.420,04 4.065,03 1.355,01 15.03.2017 

1019654 15.12.2016 5.420,04 5.420,04 4.065,03 1.355,01 15.03.2017 

1019655 15.12.2016 5.420,04 5.420,04 4.065,03 1.355,01 15.03.2017 

1019666 15.12.2016 3.705,60 3.705,60 2.779,20 926,40 15.03.2017 

1019667 15.12.2016 3.052,80 3.052,80 2.289,60 763,20 15.03.2017 

1019669 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 7.527,47 2.509,15 19.03.2017 

1019670 19.12.2016 16.275,60 16.275,60 12.206,70 4.068,90 19.03.2017 

1019671 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 7.527,47 2.509,15 19.03.2017 

1019672 19.12.2016 17.089,38 17.089,38 12.817,04 4.272,34 19.03.2017 

1019673 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 7.527,47 2.509,15 19.03.2017 

1019674 19.12.2016 17.360,64 17.360,64 3.452,23 13.908,41 19.03.2017 

   6.183.785,91 4.624.676,23 1.559.109,68  

2. Creanţa în valoare totală de 11.973.591,22 lei, rezultând din calitatea de debitor cedat a Romcab SA, ca urmare a 
dobândirii de către Banca Transilvania a drepturilor de creanţă pe care aderentul A-Kemi SRL le deţinea asupra 
Romcab SA şi pe care le-a transferat factorului Banca Transilvania în temeiul Contractului de factoring nr. 
25/23.01.2014, cu modificările ulterioare (actele adiţionale 1-6 la contractul de factoring) şi a contractelor de garanţie 
aferente/cesiune de creanţă. 
La data deschiderii procedurii insolvenţei, creanţa indicată era, în totalitate, certă, lichidă şi exigibilă şi izvorăşte din 
următoarele facturi emise de către A-Kemi SRL către Romcab SA şi finanţate de către factorul Banca Transilvania: 

Nr. 
crt. 

Numărul facturii Data 
facturii 

Valoare 
factură 

Plati factoring Diferență fact - 
factoring 

Data plata 

1 878AKM 24.10.2016 668.152,90 lei 534.522,32 lei 133.630,58 lei 27.10.2016 

2 879AKM 24.10.2016 664.197,88 lei 531.358,30 lei 132.839,58 lei 28.10.2016 

3 880AKM 24.10.2016 654.078,48 lei 523.262,78 lei 130.815,70 lei 31.10.2016 

4 882AKM 28.10.2016 658.960,88 lei 527.168,70 lei 131.792,18 lei 01.11.2016 

5 883AKM 28.10.2016 663.925,12 lei 531.140,10 lei 132.785,02 lei 02.11.2016 

6 884AKM 28.10.2016 662.643,14 lei 530.114,51 lei 132.528,63 lei 03.11.2016 

7 890AKM 09.11.2016 665.970,82 lei 532.012,93 lei 133.957,89 lei 21.11.2016 

8 891AKM 09.11.2016 665.970,82 lei 1.065.553,32 lei - 399.582,50 lei 15.11.2016 

9 892AKM 09.11.2016 667.934,69 lei 534.347,75 lei 133.586,94 lei 16.11.2016 

10 895AKM 15.11.2016 664.525,19 lei 531.620,15 lei 132.905,04 lei 17.11.2016 

11 896AKM 15.11.2016 665.016,16 lei 532.798,47 lei 132.217,69 lei 21.11.2016 

12 897AKM 15.11.2016 665.998,09 lei 536.071,59 lei 129.926,50 lei 22.11.2016 

13 901AKM 18.11.2016 670.089,49 lei 368.152,68 lei 301.936,81 lei 23.11.2016 

14 902AKM 18.11.2016 671.316,91 lei 529.219,86 lei 142.097,05 lei 24.11.2016 

15 903AKM 18.11.2016 670.525,91 lei 530.703,68 lei 139.822,23 lei 28.11.2016 

16 910AKM 25.11.2016 662.179,45 lei 533.147,60 lei 129.031,85 lei 29.11.2016 

17 911AKM 25.11.2016 667.307,34 lei 528.805,26 lei 138.502,08 lei 02.12.2016 

18 912AKM 25.11.2016 664.797,95 lei - lei 664.797,95 lei  

Total  11.973.591,22 
lei 

9.400.000,00 lei 2.573.591,22 lei  
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3. Creanţa în valoare totală de 6.611.139,60 lei, rezultând din calitatea de debitor cedat a Romcab SA, ca urmare a 
dobândirii de către Banca Transilvania a drepturilor de creanţă pe care aderentul T&T Eurogroup SRL le deţinea asupra 
Romcab SA şi pe care le-a transferat factorului Banca Transilvania în temeiul Contractului de factoring nr. 
138/05.04.2016, astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1, şi a contractelor de garanţie aferente/cesiune de 
creanţă. 
La data deschiderii procedurii insolvenţei, creanţa indicată era, în totalitate, certă, lichidă şi exigibilă şi izvorăşte din 
următoarele facturi emise de către T&T Eurogroup SRL către Romcab SA şi finanţate de către factorul Banca 
Transilvania: 

Nr. Factură Dată factură Dată recepţie 
conform aviz de 
însoţire a mărfii 

Valoare produse 
conform factură 

Plată Rest 

7118 25.10.2016 24.10.2016 582.767,08 133.232,05 449.535,03 

7121 27.10.2016 27.10.2016 569.720,84  569.720,84 

7128 28.10.2016 28.10.2016 516.158,26  516.158,26 

7133 31.10.2016 28.10.2016 556.376,42  556.376,42 

7138 08.11.2016 07.11.2016 555.670,66  555.670,66 

7139 08.11.2016 07.11.2016 556.474,76  556.474,76 

7142 19.11.2016 10.11.2016 572.359,72  572.359,72 

7184 14.12.2016 14.12.2016 232.048,38  232.048,38 

7185 14.12.2016 14.12.2016 233.529,29  233.529,29 

7186 14.12.2016 14.12.2016 232.253,16  232.253,16 

7187 14.12.2016 14.12.2016 233.542,94  233.542,94 

7195 21.12.2016 16.12.2016 556.204,36  556.204,36 

7196 21.12.2016 16.12.2016 658.139,69  658.139,69 

7199 22.12.2016 22.12.2016 555.894,04  555.894,04 

Total 6.611.139,60 133.232,05 6.477.907,55 

II.2. Creanţe scadente/nescadente sub condiţie rezultate din contractele de factoring perfectate cu Romcab SA şi în 
raport cu care aceasta are calitatea de aderent/garant: 
1. Creanţa în valoare totală de 34.746.635,76 lei, rezultând din obligaţiile determinate de calitatea de aderent şi garant 
ipotecar a Romcab SA izvorâtă din Contractul de factoring nr. 119/16.05.2011, cu modificările ulterioare realizate prin 
actele adiţionale nr. 1/01.07.2011-36/28.12.2016 la contractul de factoring şi a contractelor de garanţie reală mobiliară 
aferente, defalcată după cum urmează: 
- suma de 14.104.506,27 lei - creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 20.642.129,49 lei - creanţă nescadentă. 
Creanţa menţionată izvorăşte din următoare facturi emise de către debitoare şi finanţate de către factorul Banca 
Transilvania: 

Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

1 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672649 145.476,03 71.437,29 41.518,60 115.557,34 

2 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672650 44.830,30 44.830,30 38.105,76 38.105,76 

3 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672653 - 1.632,24 - 1.632,24   

4 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672654 - 1.501,25 - 1.501,25   

5 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672655 - 9.526,22 - 9.526,22   

6 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672760 34.984,82 34.984,82 27.791,53 27.791,53 

7 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672783 - 2.288,90 - 2.288,90   

8 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672864 28.983,06 28.983,06 21.873,14 21.873,14 

9 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672897 - 3.249,96 - 3.249,96   
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Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

10 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672928 14.058,05 14.058,05 11.949,34 11.949,34 

11 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672937 169.241,80 169.241,80 127.725,16 127.725,16 

12 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672939 51.665,47 51.665,47 38.991,00 38.991,00 

13 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672941 15.137,23 15.137,23 11.423,66 11.423,66 

14 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672958 - 18.976,91 - 18.976,91   

15 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672959 - 5.793,70 - 5.793,70   

16 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672960 - 1.697,63 - 1.697,63   

17 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672981 46.861,29 46.861,29 35.365,78 35.365,78 

18 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672990 8.997,12 8.997,12 7.148,16 7.148,16 

19 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672991 153.426,67 153.426,67 115.790,43 115.790,43 

20 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672994 8.876,44 8.876,44 7.544,97 7.544,97 

21 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11672995 31.210,27 31.210,27 26.528,73 26.528,73 

22 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673027 - 5.254,49 - 5.254,49   

23 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673028 - 17.202,64 - 17.202,64   

24 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673037 49.183,20 49.183,20 41.805,72 41.805,72 

25 Elbi Electric &
Lighting 

RCABMS11673038 47.731,88 47.731,88 40.572,10 40.572,10 

26 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673039 140.104,80 140.104,80 119.089,08 119.089,08 

27 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673076 - 587,52 - 587,52   

28 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673089 64.199,95 64.199,95 48.455,55 48.455,55 

29 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673091 41.932,80 41.932,80 31.648,56 31.648,56 

30 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673092 29.497,73 29.497,73 22.261,42 22.261,42 

31 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673116 - 3.307,82 - 3.307,82   

32 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673117 - 7.193,42 - 7.193,42   

33 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673118 - 4.699,20 - 4.699,20   

34 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673120 6.610,76 6.610,76 5.619,15 5.619,15 

35 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673124 17.400,00 17.400,00 14.790,00 14.790,00 

36 Elbi Electric & 
Lighting Srl 

RCABMS11673126 206.109,03 206.109,03 149.477,97 149.477,97 

37 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673127 50.276,35 50.276,35   

38 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673128 63.832,61 63.832,61 54.257,72 54.257,72 
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Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

39 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673129 74.700,28 74.700,28 56.377,58 56.377,58 

40 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673132 56.029,83 56.029,83 42.286,87 42.286,87 

41 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673135 60.684,14 60.684,14 45.798,02 45.798,02 

42 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673136 - 23.091,60 - 23.091,60   

43 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673137 - 5.635,20 - 5.635,20   

44 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673138 - 7.161,00 - 7.161,00   

45 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673139 - 8.373,72 - 8.373,72   

46 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673140 49.154,36 49.154,36 41.781,21 41.781,21 

47 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673141 - 6.280,58 - 6.280,58   

48 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673142 43.674,00 43.674,00 37.122,90 37.122,90 

49 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673143 - 6.804,12 - 6.804,12   

50 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673144 41.932,81 41.932,81 31.648,57 31.648,57 

51 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673153 5.971,20 5.971,20 4.392,53 4.392,53 

52 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673156 - 4.699,20 - 4.699,20   

53 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673157 - 803,52 - 803,52   

54 Elbi Electric & 
Lighting 
 

RCABMS11673252 154.354,87 154.354,87 122.203,04 122.203,04 

55 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673253 86.538,34 86.538,34 68.763,40 68.763,40 

56 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673254 - 10.586,59 - 10.586,59   

57 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673255 - 5.640,22 - 5.640,22   

58 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673256 16.883,24 16.883,24 13.412,19 13.412,19 

59 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673257 33.566,62 33.566,62 26.664,13 26.664,13 

60 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673259 - 1.104,19 - 1.104,19   

61 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673260 - 2.197,06 - 2.197,06   

62 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673263 88.915,15 88.915,15 70.638,75 70.638,75 

63 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673264 46.210,80 46.210,80 39.279,18 39.279,18 

64 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673265 62.425,56 62.425,56 53.061,73 53.061,73 

65 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673266 48.851,50 48.851,50 41.523,78 41.523,78 

66 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673267 22.488,19 22.488,19 17.866,19 17.866,19 

67 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673269 - 5.810,74 - 5.810,74   
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Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

68 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673270 - 1.469,14 - 1.469,14   

69 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673291 170.033,58 170.033,58 135.073,18 135.073,18 

70 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673294 17.128,20 17.128,20 14.558,97 14.558,97 

71 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673295 - 11.123,96 - 11.123,96   

72 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673604 141.711,85 141.711,85 112.577,40 112.577,40 

73 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673624 27.336,00 27.336,00 21.721,92 21.721,92 

74 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673628 - 9.267,85 - 9.267,85   

75 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673629 - 1.780,80 - 1.780,80   

76 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673714 32.882,29 32.882,29 27.949,95 27.949,95 

77 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673715 216.935,00 216.935,00 172.347,16 172.347,16 

78 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673718 158.340,24 158.340,24 125.783,75 125.783,75 

79 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673724 - 14.173,64 - 14.173,64   

80 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673725 - 10.359,36 - 10.359,36   

81 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673746 94.925,10 94.925,10 75.411,42 75.411,42 

82 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673758 53.349,74 53.349,74 45.347,28 45.347,28 

83 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673759 206.051,69 206.051,69 175.143,94 175.143,94 

84 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673762 3.997,22 3.997,22 3.397,64 3.397,64 

85 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673769 - 6.205,78 - 6.205,78   

86 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673844 100.978,48 100.978,48 80.220,17 80.220,17 

87 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673870 - 6.601,81 - 6.601,81   

88 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673889 98.305,08 98.305,08 70.948,76 70.948,76 

89 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673902 35.706,00 35.706,00 30.350,10 30.350,10 

90 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673908 - 14.835,85 - 5.841,85   

91 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673936 25.712,14 25.712,14 21.855,32 21.855,32 

92 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673946 199.961,22 199.961,22 158.792,88 158.792,88 

93 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673948 7.500,00 7.500,00 6.375,00 6.375,00 

94 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673949 85.932,05 85.932,05 68.261,66 68.261,66 

95 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673952 - 13.146,07 - 13.146,07   

96 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673953 - 5.624,21 - 5.624,21   
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Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

97 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673954 53.129,94 53.129,94 42.186,09 42.186,09 

98 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673959 68.830,56 68.830,56 58.505,98 58.505,98 

99 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673961 310.208,88 310.208,88 246.097,75 246.097,75 

100 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673998 - 20.682,12 - 20.682,12   

101 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11673999 - 3.499,25 - 3.499,25   

102 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674000 271.059,85 271.059,85 218.880,83 218.880,83 

103 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674015 - 13.552,99 - 13.552,99   

104 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674038 97.849,61 97.849,61 77.670,04 77.670,04 

105 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674039 14.915,71 14.915,71 12.678,35 12.678,35 

106 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674042 19.696,22 19.696,22 15.635,38 15.635,38 

107 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674045 230.692,94 230.692,94 183.234,02 183.234,02 

108 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674047 8.917,20 8.917,20 7.068,60 7.068,60 

109 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674086 - 6.473,09 - 6.473,09   

110 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674087 - 1.301,66 - 1.301,66   

111 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674088 - 15.123,50 - 15.123,50   

112 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674089 - 601,20 - 601,20   

113 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674097 3.923,57 3.923,57 3.110,18 3.110,18 

114 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674112 6.754,01 6.754,01 4.867,30 4.867,30 

115 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674114 3.612,49 3.612,49 3.070,62 3.070,62 

116 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674116 65.695,94 65.695,94 55.841,55 55.841,55 

117 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674134 - 264,53 - 264,53   

118 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674135 - 1.027,78 - 1.027,78   

119 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674165 6.792,24 6.792,24 5.773,40 5.773,40 

120 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674166 18.827,58 18.827,58 16.003,44 16.003,44 

121 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674172 2.838,00 2.838,00 2.412,30 2.412,30 

122 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674173 116.400,95 116.400,95 92.378,65 92.378,65 

123 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674205 - 7.720,18 - 7.720,18   

124 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674211 25.477,80 25.477,80 20.203,65 20.203,65 

125 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674213 52.694,09 52.694,09 41.807,56 41.807,56 
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Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

126 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674218 274.481,30 274.481,30 217.765,21 217.765,21 

127 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674235 - 1.708,80 - 1.708,80   

128 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674236 - 3.508,73 - 3.508,73   

129 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674237 - 18.286,94 - 18.286,94   

130 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674242 416,14 416,14 329,87 329,87 

131 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674250 127.241,19 127.241,19 101.047,33 101.047,33 

132 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674252 98.348,22 98.348,22 83.595,99 83.595,99 

133 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674258 19.589,16 19.589,16 16.650,79 16.650,79 

134 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674259 103.710,46 103.710,46 82.388,66 82.388,66 

135 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674267 269.378,02 269.378,02 213.852,78 213.852,78 

136 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674289 - 28,06 - 28,06   

137 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674290 - 8.361,98 - 8.361,98   

138 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674291 - 6.782,62 - 6.782,62   

139 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674292 - 17.786,51 - 17.786,51   

140 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674309 70.023,02 70.023,02 55.513,30 55.513,30 

141 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674310 94.787,12 94.787,12 75.285,09 75.285,09 

142 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674311 71.200,80 71.200,80 60.520,68 60.520,68 

143 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674312 12.715,38 12.715,38 10.808,07 10.808,07 

144 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674317 132.922,13 132.922,13 105.432,30 105.432,30 

145 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674326 - 6.216,43 - 6.216,43   

146 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674327 - 4.713,26 - 4.713,28   

147 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674328 - 8.884,13 - 8.884,13   

148 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674348 60.743,31 60.743,31 48.185,83 48.185,83 

149 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674359 209.435,80 209.435,80 166.341,19 166.341,19 

150 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674404 - 4.054,10 - 4.054,10   

151 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674405 - 13.740,28 - 13.740,28   

152 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674512 155.590,80 155.590,80 132.252,18 132.252,18 

153 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674516 123.886,56 123.886,56 98.383,40 98.383,40 

154 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674520 46.531,92 46.531,92 39.552,13 39.552,13 
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Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

155 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674521 6.300,00 6.300,00 5.355,00 5.355,00 

156 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674543 - 8.141,38 - 8.141,38   

157 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674555 - 14.284,25 - 14.284,25   

158 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674562 140.939,00 140.939,00 111.932,50 111.932,50 

159 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674567 73.576,62 73.576,62 62.540,13 62.540,13 

160 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674573 285.685,00 285.685,00 230.690,64 230.690,64 

161 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674574 - 9.253,70 - 9.253,70   

162 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674781 27.896,40 27.896,40 22.160,52 22.160,52 

163 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674782 91.960,20 91.960,20 73.050,36 73.050,36 

164 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674783 34.349,57 34.349,57 27.290,34 27.290,34 

165 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674784 13.374,42 13.374,42 10.626,51 10.626,51 

166 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674786 257.655,17 257.655,17 204.672,92 204.672,92 

167 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674790 193.863,25 193.863,25 154.002,79 154.002,79 

168 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674791 8.303,04 8.303,04 7.057,58 7.057,58 

169 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674794 93.087,48 93.087,48 73.946,10 73.946,10 

170 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674825 - 1.825,20 - 1.825,20   

171 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674826 - 6.018,60 - 6.018,60   

172 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674827 - 2.243,28 - 2.243,28   

173 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674828 - 872,64 - 872,64   

174 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674829 - 16.863,50 - 16.863,50   

175 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674830 - 12.683,50 - 12.683,50   

176 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674831 - 6.092,06 - 6.092,06   

177 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674840 55.730,81 55.730,81 44.271,80 44.271,80 

178 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674850 215.620,50 215.620,50 171.286,48 171.286,48 

179 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674874 - 14.107,00 - 14.107,00   

180 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674875 - 3.646,34 - 3.646,34   

181 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674882 991,87 991,87 787,92 787,92 

182 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674885 3.196,08 3.196,08 2.538,98 2.538,98 

183 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674903 - 64,90 - 64,90   
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184 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674904 - 209,04 - 209,04   

185 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674916 86.712,10 86.712,10 55.278,97 55.278,97 

186 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674917 7.368,00 7.368,00 4.697,10 4.697,10 

187 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674918 25.666,23 25.666,23 16.362,22 16.362,22 

188 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674919 53.562,86 53.562,86 34.146,32 34.146,32 

189 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674921 140.049,36 140.049,36 89.281,47 89.281,47 

190 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674922 10.455,80 10.455,80 6.665,57 6.665,57 

191 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674923 26.661,98 26.661,98 16.997,01 16.997,01 

192 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674946 - 21.678,02 - 21.678,02   

193 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674947 - 1.842,00 - 1.842,00   

194 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674948 - 6.416,56 - 6.416,56   

195 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674949 - 13.390,72 - 13.390,72   

196 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674950 - 35.012,34 - 35.012,34   

197 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674951 - 2.613,95 - 2.613,95   

198 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11674952 - 6.665,50 - 6.665,50   

199 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675133 35.108,30 35.108,30 29.842,06 29.842,06 

200 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675137 304.006,70 304.006,70 241.501,02 241.501,02 

201 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675166 7.059,88 7.059,88 4.500,67 4.500,67 

202 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675168 - 19.887,85 - 19.887,85   

203 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675174 81.383,47 81.383,47 64.651,89 64.651,89 

204 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675200 - 1.764,97 - 1.764,97   

205 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675201 - 5.322,42 - 5.322,42   

206 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675218 52.122,18 52.122,18 41.408,52 41.408,52 

207 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675221 137.856,32 137.856,32 109.511,87 109.511,87 

208 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675228 20.185,69 20.185,69 16.034,47 16.034,47 

209 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675229 23.517,84 23.517,84 19.990,16 19.990,16 

210 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675231 26.301,14 26.301,14 22.355,97 22.355,97 

211 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675232 20.113,73 20.113,73 17.096,67 17.096,67 

212 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675233 15.571,44 15.571,44 12.370,97 12.370,97 
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213 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675234 25.758,72 25.758,72 20.462,83 20.462,83 

214 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675271 - 3.406,28 - 3.406,28   

215 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675273 - 9.018,83 - 9.018,83   

216 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675274 - 1.321,61 - 1.321,61   

217 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675275 - 1.017,36 - 1.017,36   

218 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675276 - 1.684,80 - 1.684,80   

219 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675374 3.736,80 3.736,80 3.176,28 3.176,28 

220 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675387 20.821,97 20.821,97 17.698,67 17.698,67 

221 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675391 68.087,58 68.087,58 53.872,72 53.872,72 

222 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675393 34.577,76 34.577,76 27.469,72 27.469,72 

223 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675407 - 252,48 - 252,48   

224 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675408 - 4.455,43 - 4.455,43   

225 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675409 - 2.260,44 - 2.260,44   

226 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675686 143.417,86 143.417,86 121.905,18 121.905,18 

227 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675695 11.300,45 11.300,45 9.605,38 9.605,38 

228 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675696 216.701,44 216.701,44 184.196,22 184.196,22 

229 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675698 21.625,24 21.625,24 6.318,44 6.318,44 

230 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675706 - 14.191,78 - 14.191,78   

231 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675769 171.023,05 171.023,05 135.853,43 135.853,43 

232 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675770 - 11.195,48 - 11.195,48   

233 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675866 9.496,08 9.496,08 7.543,51 7.543,51 

234 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675868 424.463,76 424.463,76 337.187,40 337.187,40 

235 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675871 288.833,40 288.833,40 229.451,41 229.451,41 

236 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675914 - 621,36 - 621,36   

237 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675915 - 27.772,70 - 27.772,70   

238 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675916 - 18.890,56 - 18.890,56   

239 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675958 23.616,00 23.616,00 20.073,60 20.073,60 

240 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675982 156.516,17 156.516,17 124.337,07 124.337,07 

241 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675986 242.640,85 242.640,85 192.767,75 192.767,75 
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242 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675988 256.838,40 256.838,40 204.033,21 204.033,21 

243 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675992 43.967,64 43.967,64 34.925,62 34.925,62 

244 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675994 64.319,29 64.319,29 51.084,97 51.084,97 

245 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11675995 170.489,73 170.489,73 135.450,25 135.450,25 

246 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676010 35.978,11 35.978,11 28.581,49 28.581,49 

247 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676016 - 10.237,26 - 10.237,26   

248 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676017 - 15.855,26 - 15.855,26   

249 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676018 - 16.799,33 - 16.799,33   

250 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676019 - 2.878,68 - 2.878,68   

251 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676020 - 4.219,33 - 4.219,33   

252 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676021 - 11.136,50 - 11.136,50   

253 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676022 - 2.352,82 - 2.352,82   

254 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676080 - 6.404,86 - 6.404,86   

255 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676081 - 3.122,06 - 3.122,06   

256 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676082 - 7.256,84 - 7.256,84   

257 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676106 111.005,52 111.005,52 88.186,38 88.186,38 

258 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676108 97.978,00 97.978,00 77.837,17 77.837,17 

259 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676109 47.587,82 47.587,82 37.795,90 37.795,90 

260 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676111 133.350,81 133.350,81 110.186,10 110.186,10 

261 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676115 122.419,54 122.419,54 97.253,35 97.253,35 

262 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676118 205.969,56 205.969,56 163.619,84 163.619,84 

263 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676124 171.449,83 171.449,83 136.205,28 136.205,28 

264 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676143 - 8.720,11 - 8.720,11   

265 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676144 - 8.003,94 - 8.003,94   

266 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676145 - 13.475,63 - 13.475,63   

267 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676146 - 11.208,32 - 11.208,32   

268 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676190 7.621,22 7.621,22 6.054,24 6.054,24 

269 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676191 11.587,33 11.587,33 9.198,57 9.198,57 

270 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676192 4.071,67 4.071,67 3.232,37 3.232,37 
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271 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676193 3.816,00 3.816,00 3.029,40 3.029,40 

272 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676194 47.555,65 47.555,65 37.761,70 37.761,70 

273 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676196 75.119,68 75.119,68 59.667,64 59.667,64 

274 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676200 346.264,29 346.264,29 274.954,55 274.954,55 

275 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676202 131.245,15 131.245,15 104.254,56 104.254,56 

276 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676203 88.976,61 88.976,61 70.639,40 70.639,40 

277 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676205 219.274,78 219.274,78 174.134,81 174.134,81 

278 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676207 139.372,94 139.372,94 110.695,93 110.695,93 

279 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676221 - 498,58 - 498,58   

280 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676222 - 765,48 - 765,48   

281 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676223 - 268,88 - 268,88   

282 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676224 - 252,00 - 252,00   

283 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676225 - 3.130,12 - 3.130,12   

284 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676226 - 4.922,46 - 4.922,46   

285 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676227 - 22.788,35 - 22.788,35   

286 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676228 - 8.592,73 - 8.592,73   

287 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676229 - 5.871,43 - 5.871,43   

288 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676230 - 14.410,30 - 14.410,30   

289 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676231 - 9.142,44 - 9.142,44   

290 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676512 287.647,64 287.647,64 228.388,83 228.388,83 

291 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676514 22.040,63 22.040,63 17.508,92 17.508,92 

292 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676515 5.827,20 5.827,20 4.953,12 4.953,12 

293 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676526 - 18.954,90 - 18.954,90   

294 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676527 - 1.441,90 - 1.441,90   

295 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676571 309.407,74 309.407,74 245.801,10 245.801,10 

296 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676605 - 20.229,97 - 20.229,97   

297 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676611 22.693,05 22.693,05 19.289,09 19.289,09 

298 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676617 216.863,14 216.863,14 172.283,41 172.283,41 

299 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676624 - 14.176,78 - 14.176,78   
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300 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676799 39.935,87 39.935,87 31.727,94 31.727,94 

301 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676820 - 2.608,88 - 2.608,88   

302 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676844 73.502,88 73.502,88 58.391,69 58.391,69 

303 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676848 69.388,89 69.388,89 55.118,90 55.118,90 

304 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676849 3.668,76 3.668,76 3.118,45 3.118,45 

305 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676850 71.268,71 71.268,71 56.604,26 56.604,26 

306 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676851 16.683,50 16.683,50 13.250,62 13.250,62 

307 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676855 85.286,85 85.286,85 67.754,77 67.754,77 

308 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676857 79.138,80 79.138,80 62.865,66 62.865,66 

309 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676873 37.664,01 37.664,01 32.014,41 32.014,41 

310 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676889 - 4.806,77 - 4.806,77   

311 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676890 - 4.543,13 - 4.543,13   

312 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676891 - 4.675,46 - 4.675,46   

313 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676892 - 1.094,54 - 1.094,54   

314 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676893 - 5.575,36 - 5.575,36   

315 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676894 - 5.179,20 - 5.179,20   

316 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676931 117.715,99 117.715,99 93.516,92 93.516,92 

317 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11676968 - 7.696,09 - 7.696,09   

318 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677003 114,12 114,12 90,67 90,67 

319 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677114 40.311,97 40.311,97 32.027,90 32.027,90 

320 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677158 91.879,92 91.879,92 72.990,37 72.990,37 

321 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677162 - 2.632,09 - 2.632,09   

322 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677163 - 6.008,90 - 6.008,90   

323 Elbi Electric &
Lighting 

RCABMS11677196 26.298,67 26.298,67 20.891,63 20.891,63 

324 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677200 105.729,01 105.729,01 89.869,66 89.869,66 

325 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677201 4.827,84 4.827,84 3.835,20 3.835,20 

326 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677202 24.764,10 24.764,10 21.049,49 21.049,49 

327 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677204 4.827,84 4.827,84 4.103,66 4.103,66 

328 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677210 6.379,45 6.379,45 5.067,79 5.067,79 
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329 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677213 18.769,41 18.769,41 14.910,56 14.910,56 

330 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677219 162.131,42 162.131,42 128.799,33 128.799,33 

331 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677220 25.421,76 25.421,76 20.490,17 20.490,17 

332 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677221 33.956,59 33.956,59 28.863,10 28.863,10 

333 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677222 12.321,00 12.321,00 10.472,85 10.472,85 

334 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677225 71.609,55 71.609,55 55.734,58 55.734,58 

335 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677228 6.941,30 6.941,30 5.514,12 5.514,12 

336 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677229 8.942,09 8.942,09 7.600,78 7.600,78 

337 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677248 - 1.720,28 - 1.720,28   

338 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677249 - 315,84 - 315,84   

339 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677250 - 315,84 - 315,84   

340 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677251 - 417,35 - 417,35   

341 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677252 - 1.227,58 - 1.227,58   

342 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677253 - 10.602,80 - 10.602,80   

343 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677254 - 1.351,68 - 1.351,68   

344 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677255 - 6.039,46 - 6.039,46   

345 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677256 - 454,10 - 454,10   

346 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677260 - 7,45 - 7,45   

347 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677278 85.070,37 85.070,37 67.583,51 67.583,51 

348 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677280 136.602,28 136.602,28 108.530,17 108.530,17 

349 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677282 - 5.560,36 - 5.560,36   

350 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677283 - 8.919,73 - 8.919,73   

351 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677287 51.396,65 51.396,65 40.829,51 40.829,51 

352 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677289 21.067,78 21.067,78 17.907,61 17.907,61 

353 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677308 - 3.361,93 - 3.361,93   

354 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677318 13.314,00 13.314,00 10.577,91 10.577,91 

355 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677319 - 869,40 - 869,40   

356 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677329 27.606,81 27.606,81 21.929,72 21.929,72 

357 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677347 - 1.807,14 - 1.807,14   
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358 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677455 69.476,71 69.476,71 55.186,45 55.186,45 

359 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677459 7.812,00 7.812,00 6.640,20 6.640,20 

360 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677463 35.127,90 35.127,90 27.905,47 27.905,47 

361 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677468 28.169,28 28.169,28 22.377,47 22.377,47 

362 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677494 - 4.551,47 - 4.551,47   

363 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677495 - 2.297,93 - 2.297,93   

364 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677496 - 1.842,85 - 1.842,85   

365 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677503 25.697,34 25.697,34 21.842,74 21.842,74 

366 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677577 169.427,83 169.427,83 133.939,07 133.939,07 

367 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677584 - 11.852,45 - 11.852,45   

368 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677590 7.006,39 7.006,39 5.539,32 5.539,32 

369 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677592 - 489,54 - 489,54   

370 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677634 305.187,97 305.187,97 241.544,65 241.544,65 

371 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677635 9.449,54 9.449,54 7.224,92 7.224,92 

372 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677637 - 21.017,80 - 21.017,80   

373 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677638 - 949,64 - 949,64   

374 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677666 248.944,97 248.944,97 196.789,81 196.789,81 

375 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11677676 - 17.427,55 - 17.427,55   

376 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678089 96.861,71 96.861,71 76.569,06 76.569,06 

377 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678099 - 6.780,46 - 6.780,46   

378 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678100 154.600,42 154.600,42 131.410,36 131.410,36 

379 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678199 32.522,46 32.522,46 25.709,06 25.709,06 

380 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678234 22.416,36 22.416,36 19.053,91 19.053,91 

381 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678247 246.510,42 246.510,42 194.863,92 194.863,92 

382 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678252 6.513,94 6.513,94 5.149,30 5.149,30 

383 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678253 114.058,85 114.058,85 96.950,02 96.950,02 

384 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678254 - 2.276,51 - 2.276,51   

385 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678256 - 17.258,75 - 17.258,75   

386 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678257 - 455,94 - 455,94   
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387 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678276 47.025,00 47.025,00 36.337,50 36.337,50 

388 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678293 302.053,37 302.053,37 238.765,62 238.765,62 

389 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678308 - 4.275,00 - 4.275,00   

390 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678309 - 21.152,64 - 21.152,64   

391 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678322 235.720,47 235.720,47 186.343,32 186.343,32 

392 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678343 18.745,52 18.745,52 14.492,44 14.492,44 

393 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678344 71.840,19 71.840,19 55.491,58 55.491,58 

394 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678346 53.324,04 53.324,04 41.215,79 41.215,79 

395 Elbi Electric &
Lighting 

RCABMS11678359 - 16.493,04 - 16.493,04   

396 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678361 - 1.695,59 - 1.695,59   

397 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678362 - 4.834,87 - 4.834,87   

398 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678363 - 6.555,98 - 6.555,98   

399 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678390 16.344,00 16.344,00 13.892,40 13.892,40 

400 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678421 1.179,36 1.179,36 1.002,46 1.002,46 

401 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678422 24.293,52 24.293,52 19.206,70 19.206,70 

402 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678428 63.082,88 63.082,88 49.867,07 49.867,07 

403 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678429 160.953,59 160.953,59 127.235,06 127.235,06 

404 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678430 1.571,76 1.571,76 1.213,23 1.213,23 

405 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678431 31.221,60 31.221,60 26.538,36 26.538,36 

406 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678432 8.591,04 8.591,04 6.791,36 6.791,36 

407 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678434 3.771,78 3.771,78 2.911,40 2.911,40 

408 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678435 281.935,42 281.935,42 239.645,11 239.645,11 

409 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678436 10.166,06 10.166,06 8.036,44 8.036,44 

410 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678471 - 601,20 - 601,20   

411 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678472 - 144,43 - 144,43   

412 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678473 - 11.265,28 - 11.265,28   

413 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678474 - 346,60 - 346,60   

414 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678475 - 1.697,40 - 1.697,40   

415 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678476 - 711,42 - 711,42   
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416 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678477 - 4.415,74 - 4.415,74   

417 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678501 42.892,42 42.892,42 33.906,62 33.906,62 

418 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678505 4.295,52 4.295,52 3.395,68 3.395,68 

419 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678506 14.833,15 14.833,15 11.727,88 11.727,88 

420 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678507 15.381,76 15.381,76 11.879,28 11.879,28 

421 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678515 185.559,41 185.559,41 146.676,65 146.676,65 

422 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678537 - 1.035,65 - 1.035,65   

423 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678539 - 300,60 - 300,60   

424 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678541 - 1.406,14 - 1.406,14   

425 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678542 - 3.002,28 - 3.002,28   

426 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678544 - 12.998,64 - 12.998,64   

427 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678575 32.932,32 32.932,32 26.034,68 26.034,68 

428 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678576 17.624,16 17.624,16 13.931,98 13.931,98 

429 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678579 109.384,25 109.384,25 86.470,24 86.470,24 

430 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678580 19.077,41 19.077,41 15.080,84 15.080,84 

431 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678581 13.011,48 13.011,48 10.551,03 10.551,03 

432 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678583 71.893,84 71.893,84 56.835,20 56.835,20 

433 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678585 44.294,66 44.294,66 35.016,16 35.016,16 

434 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678586 130.978,65 130.978,65 103.537,44 103.537,44 

435 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678591 87.666,28 87.666,28 69.300,81 69.300,81 

436 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678594 21.254,69 21.254,69 16.801,99 16.801,99 

437 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678595 16.765,06 16.765,06 13.252,84 13.252,84 

438 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678598 13.776,96 13.776,96 10.890,51 10.890,51 

439 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678605 107.084,88 107.084,88 82.735,06 82.735,06 

440 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678606 38.731,44 38.731,44 32.921,72 32.921,72 

441 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678607 4.494,72 4.494,72 3.462,34 3.462,34 

442 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678608 23.435,47 23.435,47 19.920,15 19.920,15 

443 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678617 17.214,91 17.214,91 14.632,67 14.632,67 

444 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678633 - 1.173,48 - 1.173,48   
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445 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678634 - 421,38 - 421,38   

446 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678635 - 2.303,28 - 2.303,28   

447 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678636 - 1.233,60 - 1.233,60   

448 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678637 - 7.654,56 - 7.654,56   

449 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678638 - 1.335,24 - 1.335,24   

450 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678639 - 5.028,90 - 5.028,90   

451 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678640 - 3.099,18 - 3.099,18   

452 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678641 - 9.169,90 - 9.169,90   

453 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678643 - 6.135,92 - 6.135,92   

454 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678644 - 1.487,64 - 1.487,64   

455 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678645 - 964,60 - 964,60   

456 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678646 - 9.749,51 - 9.749,51   

457 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678647 - 598,50 - 598,50   

458 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678680 4.892,40 4.892,40 4.158,54 4.158,54 

459 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678681 62.084,83 62.084,83 52.772,11 52.772,11 

460 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678689 184.987,29 184.987,29 146.229,30 146.229,30 

461 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678696 - 12.952,82 - 12.952,82   

462 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678726 21.198,74 21.198,74 18.018,93 18.018,93 

463 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678729 60.728,18 60.728,18 51.618,95 51.618,95 

464 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678735 59.260,08 59.260,08 46.848,87 46.848,87 

465 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678743 86.105,38 86.105,38 73.189,57 73.189,57 

466 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678744 108.804,67 108.804,67 92.483,97 92.483,97 

467 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678755 - 1.482,32 - 1.482,32   

468 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678756 - 4.251,05 - 4.251,05   

469 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678757 - 4.143,76 - 4.143,76   

470 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678758 - 7.828,82 - 7.828,82   

471 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678776 45.214,50 45.214,50 38.432,33 38.432,33 

472 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678788 63.631,58 63.631,58 54.086,84 54.086,84 

473 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678789 6.422,40 6.422,40 5.459,04 5.459,04 
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474 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678819 - 554,40 - 554,40   

475 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678820 54.652,65 54.652,65 46.454,75 46.454,75 

476 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678821 7.687,20 7.687,20 6.534,12 6.534,12 

477 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678829 24.792,26 24.792,26 21.073,42 21.073,42 

478 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678854 294.243,84 294.243,84 250.107,26 250.107,26 

479 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678855 320.214,01 320.214,01 272.181,91 272.181,91 

480 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678856 268.195,20 268.195,20 227.965,92 227.965,92 

481 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678857 395.732,90 395.732,90 336.372,97 336.372,97 

482 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678858 358.113,78 358.113,78 304.396,71 304.396,71 

483 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678859 331.813,26 331.813,26 282.041,27 282.041,27 

484 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678860 279.768,68 279.768,68 237.803,37 237.803,37 

485 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678861 204.419,95 204.419,95 173.756,96 173.756,96 

486 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678867 241.893,86 241.893,86 205.609,78 205.609,78 

487 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678868 305.752,75 305.752,75 259.889,84 259.889,84 

488 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678870 - 536,59 - 536,59   

489 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678871 - 3.825,48 - 3.825,48   

490 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678880 38.880,00 38.880,00 33.048,00 33.048,00 

491 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678941 355.838,81 355.838,81 302.462,99 302.462,99 

492 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678945 12.240,00 12.240,00 10.404,00 10.404,00 

493 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678946 10.944,00 10.944,00 2.298,74 2.298,74 

494 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678947 - 1.008,00 - 1.008,00   

495 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678960 14.023,26 14.023,26   

496 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678961 24.016,26 24.016,26   

497 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678962 14.598,76 14.598,76   

498 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678963 31.768,70 31.768,70   

499 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678970 - 1.276,63 - 1.276,63   

500 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11678979 8.412,00 8.412,00   

501 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679017 88.674,22 88.674,22   

502 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679018 36.604,26 36.604,26   
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503 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679019 7.687,68 7.687,68   

504 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679020 57.786,96 57.786,96   

505 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679021 5.292,48 5.292,48   

506 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679023 12.178,80 12.178,80   

507 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679024 79.874,15 79.874,15   

508 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679026 - 8.058,46 - 8.058,46   

509 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679027 - 5.253,36 - 5.253,36   

510 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679028 - 497,28 - 497,28   

511 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679029 - 7.993,42 - 7.993,42   

512 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679033 3.576,00 3.576,00   

513 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679034 10.374,00 10.374,00   

514 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679038 113.650,02 113.650,02   

515 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679039 14.224,90 14.224,90   

516 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679040 90.007,45 90.007,45   

517 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679041 13.801,75 13.801,75   

518 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679042 6.002,02 6.002,02   

519 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679043 3.576,00 3.576,00   

520 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679078 - 336,00 - 336,00   

521 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679079 - 942,00 - 942,00   

522 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679080 - 553,99 - 553,99   

523 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679081 - 336,00 - 336,00   

524 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679087 23.778,98 23.778,98   

525 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679088 3.440,16 3.440,16   

526 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679089 37.356,66 37.356,66   

527 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679090 4.842,72 4.842,72   

528 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679091 25.162,80 25.162,80   

529 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679092 10.956,00 10.956,00   

530 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679101 - 205,92 - 205,92   

531 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679102 - 1.884,00 - 1.884,00   
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532 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679104 - 990,00 - 990,00   

533 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679367 17.711,89 17.711,89   

534 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679404 171.709,39 171.709,39   

535 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679405 - 14.875,03 - 14.875,03   

536 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679406 218.155,72 218.155,72   

537 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679407 - 21.823,78 - 21.823,78   

538 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679409 13.761,17 13.761,17   

539 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679411 14.972,04 14.972,04   

540 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679414 9.224,28 9.224,28   

541 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679415 3.110,40 3.110,40   

542 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679416 2.359,80 2.359,80   

543 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679418 17.316,67 17.316,67   

544 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679419 42.829,99 42.829,99   

545 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679420 4.051,32 4.051,32   

546 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679423 4.414,80 4.414,80   

547 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679424 - 405,60 - 405,60   

548 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679425 - 1.251,96 - 1.251,96   

549 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679426 - 129,60 - 129,60   

550 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679427 - 235,80 - 235,80   

551 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679428 - 1.585,66 - 1.585,66   

552 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679429 - 4.284,79 - 4.284,79   

553 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679525 18.940,80 18.940,80   

554 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679526 12.265,44 12.265,44   

555 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679527 14.588,78 14.588,78   

556 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679528 22.204,70 22.204,70   

557 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679529 15.224,38 15.224,38   

558 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679538 6.832,38 6.832,38   

559 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679539 15.552,00 15.552,00   

560 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679541 28.273,54 28.273,54   
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561 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679542 6.407,71 6.407,71   

562 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679555 - 590,18 - 590,18   

563 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679556 - 1.368,00 - 1.368,00   

564 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679557 - 2.028,62 - 2.028,62   

565 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679558 - 1.725,60 - 1.725,60   

566 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679615 68.124,43 68.124,43   

567 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679650 26.058,22 26.058,22   

568 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679653 10.398,00 10.398,00   

569 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679659 42.184,08 42.184,08   

570 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679665 23.951,53 23.951,53   

571 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679671 - 4.221,24 - 4.221,24   

572 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11679689 26.482,58 26.482,58   

573 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680738 324.449,33 324.449,33 275.781,93 275.781,93 

574 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680739 389.136,61 389.136,61 281.144,95 281.144,95 

575 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680740 413.719,20 413.719,20 298.911,00 298.911,00 

576 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680741 352.854,60 352.854,60 254.938,80 254.938,80 

577 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680742 324.775,35 324.775,35 276.059,05 276.059,05 

578 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680744 367.364,86 367.364,86 265.412,67 265.412,67 

579 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680753 309.217,58 309.217,58 223.399,38 223.399,38 

580 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680755 - 48.668,63 - 48.668,63   

581 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680756 - 58.377,84 - 58.377,84   

582 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680757 - 62.059,20 - 62.059,20   

583 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680758 - 52.926,60 - 52.926,60   

584 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680759 - 48.733,34 - 48.733,34   

585 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680761 - 55.114,66 - 55.114,66   

586 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680770 - 46.394,78 - 46.394,78   

587 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680829 345.366,00 345.366,00 278.883,05 278.883,05 

588 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680833 - 17.268,30 - 17.268,30   

589 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680835 601.950,48 601.950,48 486.075,02 486.075,02 
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590 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680836 639.780,00 639.780,00 516.622,35 516.622,35 

591 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680837 496.771,20 496.771,20 422.255,52 422.255,52 

592 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680838 664.141,20 664.141,20 536.294,02 536.294,02 

593 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680839 244.579,20 244.579,20 197.497,70 197.497,70 

594 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680840 302.141,56 302.141,56 243.979,31 243.979,31 

595 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680841 377.323,06 377.323,06 304.688,37 304.688,37 

596 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680842 - 30.097,52 - 30.097,52   

597 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680843 - 31.989,00 - 31.989,00   

598 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680844 - 24.838,56 - 24.838,56   

599 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680845 - 33.207,06 - 33.207,06   

600 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680846 - 12.228,96 - 12.228,96   

601 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680847 - 15.107,08 - 15.107,08   

602 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680848 - 18.866,15 - 18.866,15   

603 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680849 276.867,65 276.867,65 200.027,06 200.027,06 

604 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680851 4.912,94 4.912,94 3.549,60 3.549,60 

605 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680852 153.286,42 153.286,42 110.747,52 110.747,52 

606 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680853 - 41.541,70 - 41.541,70   

607 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680854 - 736,94 - 736,94   

608 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680855 - 22.995,22 - 22.995,22   

609 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680889 277.923,97 277.923,97 179.524,09 179.524,09 

610 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680890 25.796,40 25.796,40   

611 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680891 - 3.263,40 - 3.263,40   

612 Elbi Electric & 
Lighting 

RCABMS11680892 - 27.803,76 - 27.803,76   

613 Tobimar SRL RCABMS11674524 167.591,56 102.357,46 77.218,73 142.452,83 

614 Tobimar SRL RCABMS11674544 6.636,00 6.636,00 5.640,60 5.640,60 

615 Tobimar SRL RCABMS11674556 - 5.226,83 - 784,02 - - 4.442,81 

616 Tobimar SRL RCABMS11674761 28.134,00 28.134,00 23.913,90 23.913,90 

617 Tobimar SRL RCABMS11674762 555.250,64 555.250,64 471.963,05 471.963,05 

618 Tobimar SRL RCABMS11674763 496.628,21 496.628,21 422.133,98 422.133,98 

619 Tobimar SRL RCABMS11674764 304.116,00 304.116,00 258.498,60 258.498,60 

620 Tobimar SRL RCABMS11674765 523.188,00 523.188,00 444.709,80 444.709,80 

621 Tobimar SRL RCABMS11678683 12.952,08 12.952,08 11.009,27 11.009,27 

622 Tobimar SRL RCABMS11678684 30.165,91 30.165,91 25.641,02 25.641,02 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

126 

Nr. 
crt. 

Debitor Cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

623 Tobimar SRL RCABMS11678686 87.711,48 87.711,48 74.554,76 74.554,76 

624 Tobimar SRL RCABMS11678687 13.931,32 13.931,32 11.841,62 11.841,62 

625 Tobimar SRL RCABMS11678810 119.219,71 119.219,71 101.336,75 101.336,75 

626 Tobimar SRL RCABMS11678967 - 61.171,13 - 61.171,13 - 51.995,46 -51.995,46 

627 Tobimar SRL RCABMS11678968 6.117,11 6.117,11 5.199,54 5.199,54 

628 Tobimar SRL RCABMS11678972 67.725,20 67.725,20 57.566,42 57.566,42 

629 Tobimar SRL RCABMS11678974 4.461,91 4.461,91 3.792,62 3.792,62 

630 Tobimar SRL RCABMS11679123 14.076,00 14.076,00 11.964,60 11.964,60 

631 Tobimar SRL RCABMS11679124 6.801,60 6.801,60 5.781,36 5.781,36 

632 Tobimar SRL RCABMS11679125 60.433,97 60.433,97 51.368,87 51.368,87 

633 Tobimar SRL RCABMS11679422 6.598,10 6.598,10 5.608,39 5.608,39 

634 Tobimar SRL RCABMS11679570 321.953,88 321.953,88 273.660,80 273.660,80 

635 Tobimar SRL RCABMS11679571 271.710,00 271.710,00 230.953,50 230.953,50 

636 Tobimar SRL RCABMS11679572 417.708,84 417.708,84 355.052,52 355.052,52 

637 Tobimar SRL RCABMS11679627 371.763,96 371.763,96 315.999,37 315.999,37 

638 Tobimar SRL RCABMS11679628 327.186,34 327.186,34 278.108,39 278.108,39 

639 Tobimar SRL RCABMS11679639 291.973,94 291.973,94 248.177,85 248.177,85 

640 Tobimar SRL RCABMS11679640 403.603,44 403.603,44 343.062,92 343.062,92 

641 Tobimar SRL RCABMS11679644 - 11.152,92 - 11.152,92 - 9.479,98 - 9.479,98 

642 Tobimar SRL RCABMS11679645 - 9.815,59 - 9.815,59 - 8.343,25 - 8.343,25 

643 Tobimar SRL RCABMS11679646 - 8.759,22 - 8.759,22 - 7.445,34 - 7.445,34 

644 Tobimar SRL RCABMS11679647 - 12.108,10 - 12.108,10 - 10.291,89 -10.291,89 

645 Tobimar SRL RCABMS11680518 150.420,00 150.420,00 127.857,00 127.857,00 

646 Tobimar SRL RCABMS11680519 110.112,00 110.112,00 93.595,20 93.595,20 

647 Tobimar SRL RCABMS11680520 85.649,88 85.649,88 72.802,40 72.802,40 

648 Tobimar SRL RCABMS11680521 56.580,39 56.580,39 48.093,33 48.093,33 

649 Tobimar SRL RCABMS11680610 18.197,09 18.197,09 15.467,53 15.467,53 

650 Tobimar SRL RCABMS11680611 233.443,04 233.443,04 198.426,58 198.426,58 

651 Tobimar SRL RCABMS11680612 394.339,39 394.339,39 335.188,48 335.188,48 

652 Tobimar SRL RCABMS11680613 337.683,85 337.683,85 287.031,27 287.031,27 

653 Tobimar SRL RCABMS11680614 468.250,52 468.250,52 398.012,93 398.012,93 

654 Tobimar SRL RCABMS11680639 - 545,92 - 545,92 - 464,03 - 464,03 

655 Tobimar SRL RCABMS11680640 - 7.003,30 - 7.003,30 - 5.952,81 - 5.952,81 

656 Tobimar SRL RCABMS11680641 - 11.830,18 - 11.830,18 - 10.055,65 -10.055,65 

657 Tobimar SRL RCABMS11680642 - 10.130,52 - 10.130,52 - 8.610,94 - 8.610,94 

658 Tobimar SRL RCABMS11680643 - 14.047,51 - 14.047,51 - 11.940,38 -11.940,38 

659 Tobimar SRL RCABMS11680725 135.210,00 135.210,00 114.928,50 114.928,50 

660 Tobimar SRL RCABMS11680726 58.048,58 58.048,58 49.341,29 49.341,29 

661 Tobimar SRL RCABMS11680727 400.735,92 400.735,92 340.625,53 340.625,53 

662 Tobimar SRL RCABMS11680728 112.290,00 112.290,00 95.446,50 95.446,50 

663 Tobimar SRL RCABMS11680801 211.705,29 211.705,29 179.949,49 179.949,49 

664 Tobimar SRL RCABMS11680802 279.544,66 279.544,66 237.612,96 237.612,96 

665 Tobimar SRL RCABMS11680806 288.335,33 288.335,33 225.787,11 225.787,11 

666 Tobimar SRL RCABMS11680807 314.741,02 314.741,02 267.529,87 267.529,87 

667 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11679841 383.535,36 383.535,36 326.005,06 326.005,06 

668 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11679842 333.528,00 333.528,00 283.498,80 283.498,80 

669 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11679843 283.498,80 283.498,80 240.973,98 240.973,98 
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670 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11679858 20.345,21 20.345,21 17.293,43 17.293,43 

671 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11680682 584.641,80 584.641,80 496.945,54 496.945,54 

672 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11680683 516.240,00 516.240,00 363.354,91 363.354,91 

673 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11680684 332.208,00 332.208,00 275.699,88 275.699,88 

674 Aam Com Grup 
SRL 

RCABMS11680685 348.504,00 348.504,00 296.228,40 296.228,40 

Astfel cum am menţionat şi anterior, suma totală solicitată de către creditoare aferentă acestui contract de factoring este 
de 34.746.635,76 lei. 
Din informaţiile suplimentare furnizate de către creditoare, coroborate cu analiza efectuată asupra documentelor anexate 
în probaţiune de către aceasta, cât şi asupra evidenţelor contabile ale debitoarei, apreciem că se impun următoarele 
menţiuni: 
- ulterior formulării cererii de actualizare a valorii creanţelor, debitorul cedat TOBIMAR SRL a efectuat două plăţi către 
factorul Banca Transilvania, respectiv: 
- la data de 11 Aprilie 2017: 78.307,36 lei; 
- la data de 14 Aprilie 2017: 61.410,64 lei. 
- diminuând suma solicitată în cuantum de 34.746.635,76 lei cu suma achitată de către TOBIMAR SRL în valoare de 
139.718,00 lei, rezultă un total de 34.606.917,76 lei. 
Totodată, creditoarea afirmă faptul că obligaţia debitoarei este una directă, de garanţie, dat fiind faptul că între părţi au 
fost încheiate contractele de ipotecă mobiliară nr. 119/GAJ/01/23.12.2016 şi nr. 119/GAJ/02/19.12.2016. 
Prin contractul de garanţie reală mobiliară nr. 119/GAJ/01/23.12.2016 au fost ipotecate următoarele bunuri aparţinând 
debitoarei: 
- linie de izolare a cablurilor auto Rosendhal nr. inv. 61887; 
- linie de izolare a cablurilor M1 cu extruder Bandera nr. inv. 62091; 
- linie de izolare a cablurilor M3 cu extruder Maillefer nr. inv. 62093; 
- linia tehnologică de ambalat şi măsurat colaci de cabluri electrice tip Skaltek 3, nr. inv. 32153. 
Prin contractul de garanţie reală mobiliară nr. 119/GAJ/02/19.12.2016 au fost ipotecate următoarele bunuri aparţinând 
debitoarei: 
- linie tehnologică de izolare a cablurilor electrice Electromureş D45, cu dulap de comandă, an fabricaţie 1990, serie de 
identificare 1365/90; 
- linie de cablat conductori electrici tip Magheru TS300 cu 24 de bobine, nr. de identificare 150105, nr. de inventar 
62170; 
- linie de izolat conductori electrici, monocolor, cu extruder Bander D120, nr. de inventar 62236. 
De asemenea, a fost instituită o ipotecă mobiliară asupra creanţelor prezente şi viitoare şi asupra soldului creditor al 
conturilor curente ale debitoarei deschise la Banca Transilvania, prin contractul de ipotecă mobiliară nr. 
119/CES/01/16.05.2011. 
2. Creanţa în valoare totală de 8.701.235,12 lei, rezultând din obligaţiile determinate de calitatea de aderent şi garant 
ipotecar a Romcab SA izvorâtă din Contractul de factoring nr. 528/22.12.2014, cu modificările ulterioare realizate prin 
actele adiţionale şi a contractelor de garanţie reală mobiliară aferente, defalcată după cum urmează: 
- suma de 5.122.158,42 lei - creanţă certă, lichidă şi exigibilă; 
- suma de 3.579.076,70 lei - creanţă nescadentă. 
Creanţa menţionată izvorăşte din următoare facturi emise de către debitoare şi finanţate de către factorul Banca 
Transilvania: 
Nr. 
crt. 

Debitor cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

1 Electroconat RCABMS11676439 17.488,46 17.488,46 14.865,19 14.865,19 

2 Electroconat RCABMS11676440 68.480,79 68.480,79 58.208,67 58.208,67 

3 Electroconat RCABMS11676442 47.273,10 47.273,10 40.182,14 40.182,14 

4 Electroconat RCABMS11676454 57.834,00 57.834,00 49.158,90 49.158,90 

5 Electroconat RCABMS11676455 81.000,00 81.000,00 68.850,00 68.850,00 

6 Electroconat RCABMS11676456 270.000,00 270.000,00 229.500,00 229.500,00 

7 Electroconat RCABMS11676523 54.129,17 54.129,17 46.009,79 46.009,79 
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8 Electroconat RCABMS11676734 248.554,73 248.554,73 211.271,52 211.271,52 

9 Electroconat RCABMS11676735 20.400,00 20.400,00 17.340,00 17.340,00 

10 Electroconat RCABMS11676736 162.039,89 162.039,89 137.733,91 137.733,91 

11 Electroconat RCABMS11676806 97.404,29 97.404,29 82.793,65 82.793,65 

12 Electroconat RCABMS11676913 193.972,73 193.972,73 164.876,82 164.876,82 

13 Electroconat RCABMS11677042 192.503,88 192.503,88 154.361,70 154.361,70 

14 Electroconat RCABMS11677043 75.416,88 75.416,88 60.475,80 60.475,80 

15 Electroconat RCABMS11677044 19.676,40 19.676,40 16.724,94 16.724,94 

16 Electroconat RCABMS11677045 - 4.268,88 - 4.268,88   

17 Electroconat RCABMS11677046 - 10.901,88 - 10.901,88   

18 Electroconat RCABMS11677070 23.985,07 23.985,07 20.387,31 20.387,31 

19 Electroconat RCABMS11677436 373.200,00 373.200,00 317.220,00 317.220,00 

20 Electroconat RCABMS11677437 191.700,00 191.700,00 162.945,00 162.945,00 

21 Electroconat RCABMS11677506 476.460,00 476.460,00 404.991,00 404.991,00 

22 Electroconat RCABMS11677696 46.976,33 46.976,33 39.929,88 39.929,88 

23 Electroconat RCABMS11677702 23.261,82 23.261,82 19.772,55 19.772,55 

24 Electroconat RCABMS11677705 133.390,86 133.390,86 113.382,23 113.382,23 

25 Electroconat RCABMS11678392 26.153,76 26.153,76 22.230,70 22.230,70 

26 Electroconat RCABMS11678397 193.920,00 193.920,00 164.832,00 164.832,00 

27 Electroconat RCABMS11678407 51.432,00 51.432,00 43.717,20 43.717,20 

28 Electroconat RCABMS11678410 17.422,56 17.422,56 14.809,18 14.809,18 

29 Electroconat RCABMS11678412 35.599,42 35.599,42 30.259,51 30.259,51 

30 Electroconat RCABMS11678415 92.969,66 92.969,66 79.024,21 79.024,21 

31 Electroconat RCABMS11678484 28.372,34 28.372,34 24.116,49 24.116,49 

32 Electroconat RCABMS11678485 37.588,55 37.588,55 31.950,27 31.950,27 

33 Electroconat RCABMS11678511 67.862,93 67.862,93 57.683,49 57.683,49 

34 Electroconat RCABMS11678513 27.510,46 27.510,46 23.383,89 23.383,89 

35 Electroconat RCABMS11678667 6.359,40 6.359,40 5.405,49 5.405,49 

36 Electroconat RCABMS11678717 30.175,84 30.175,84 25.649,46 25.649,46 

37 Electroconat RCABMS11678718 6.921,00 6.921,00 5.882,85 5.882,85 

38 Electroconat RCABMS11678745 37.323,00 37.323,00 31.724,55 31.724,55 

39 Electroconat RCABMS11678774 46.610,69 46.610,69 39.619,09 39.619,09 

40 Electroconat RCABMS11678838 124.592,00 124.592,00 105.903,20 105.903,20 

41 Electroconat RCABMS11678873 7.149,60 7.149,60 6.077,16 6.077,16 

42 Electroconat RCABMS11678884 15.609,60 15.609,60 13.268,16 13.268,16 

43 Electroconat RCABMS11678958 214.736,40 214.736,40 182.525,94 182.525,94 

44 Electroconat RCABMS11678959 389.585,70 389.585,70 331.147,85 331.147,85 

45 Electroconat RCABMS11679035 9.440,46 9.440,46 8.024,39 8.024,39 

46 Electroconat RCABMS11679036 177.344,21 177.344,21 150.742,58 150.742,58 
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47 Electroconat RCABMS11679037 373.937,95 373.937,95 317.847,26 317.847,26 

48 Electroconat RCABMS11679110 3.645,00 3.645,00 3.098,25 3.098,25 

49 Electroconat RCABMS11679111 20.140,20 20.140,20 17.119,17 17.119,17 

50 Electroconat RCABMS11679114 14.121,00 14.121,00 12.002,85 12.002,85 

51 Electroconat RCABMS11679115 16.608,00 16.608,00 14.116,80 14.116,80 

52 Electroconat RCABMS11679117 35.085,96 35.085,96 29.823,07 29.823,07 

53 Electroconat RCABMS11679118 20.829,31 20.829,31 17.704,91 17.704,91 

54 Electroconat RCABMS11679122 6.864,97 6.864,97 5.835,22 5.835,22 

55 Electroconat RCABMS11679126 25.516,20 25.516,20 21.688,77 21.688,77 

56 Electroconat RCABMS11679127 12.610,80 12.610,80 10.719,18 10.719,18 

57 Electroconat RCABMS11679129 43.720,80 43.720,80 37.162,68 37.162,68 

58 Electroconat RCABMS11679133 2.780,70 2.780,70 2.363,60 2.363,60 

59 Electroconat RCABMS11679134 4.140,00 4.140,00 3.519,00 3.519,00 

60 Electroconat RCABMS11679158 8.184,00 8.184,00 6.956,40 6.956,40 

61 Electroconat RCABMS11679159 14.386,18 14.386,18 12.228,25 12.228,25 

62 Electroconat RCABMS11679161 25.036,58 25.036,58 21.281,09 21.281,09 

63 Electroconat RCABMS11679162 11.274,00 11.274,00 9.582,90 9.582,90 

64 Electroconat RCABMS11679164 3.564,00 3.564,00 3.029,40 3.029,40 

65 Electroconat RCABMS11679431 77.471,21 77.471,21 65.850,53 65.850,53 

66 Electroconat RCABMS11679433 5.245,14 5.245,14 4.458,37 4.458,37 

67 Electroconat RCABMS11679600 16.608,00 16.608,00 14.116,80 14.116,80 

68 Electroconat RCABMS11679601 7.601,82 7.601,82 6.461,55 6.461,55 

69 Electroconat RCABMS11679604 4.092,00 4.092,00 3.478,20 3.478,20 

70 Electroconat RCABMS11679638 8.640,00 8.640,00 7.344,00 7.344,00 

71 Electroconat RCABMS11679694 43.992,00 43.992,00 37.393,20 37.393,20 

72 Electroconat RCABMS11679704 3.480,00 3.480,00 2.958,00 2.958,00 

73 Electroconat RCABMS11679717 15.692,40 15.692,40 13.338,54 13.338,54 

74 Electroconat RCABMS11679764 34.839,36 34.839,36 29.613,46 29.613,46 

75 Electroconat RCABMS11679765 12.102,38 12.102,38 10.287,02 10.287,02 

76 Electroconat RCABMS11679766 44.843,67 44.843,67 38.117,12 38.117,12 

77 Electroconat RCABMS11679821 32.798,40 32.798,40 27.878,64 27.878,64 

78 Electroconat RCABMS11679824 62.371,20 62.371,20 53.015,52 53.015,52 

79 Electroconat RCABMS11679825 29.338,12 29.338,12 24.937,40 24.937,40 

80 Electroconat RCABMS11679829 28.651,40 28.651,40 24.353,69 24.353,69 

81 Electroconat RCABMS11679833 18.766,73 18.766,73 15.951,72 15.951,72 

82 Electroconat RCABMS11679846 54.432,00 54.432,00 46.267,20 46.267,20 

83 Electroconat RCABMS11679872 378.000,00 378.000,00 321.300,00 321.300,00 

84 Electroconat RCABMS11680006 15.660,00 15.660,00 13.311,00 13.311,00 

85 Electroconat RCABMS11680011 41.567,40 41.567,40 35.332,29 35.332,29 
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Nr. 
crt. 

Debitor cedat Nr. Factură Suma Sold Factură Sold finanţat Suma 
finanţată 

86 Electroconat RCABMS11680228 25.988,99 25.988,99 22.090,64 22.090,64 

87 Electroconat RCABMS11680229 8.004,00 8.004,00 6.803,40 6.803,40 

88 Electroconat RCABMS11680254 52.758,00 52.758,00 44.844,30 44.844,30 

89 Electroconat RCABMS11680567 218.052,00 218.052,00 185.344,20 185.344,20 

90 Electroconat RCABMS11680568 182.111,58 182.111,58 154.794,84 154.794,84 

91 Electroconat RCABMS11680616 169.795,80 169.795,80 144.326,43 144.326,43 

92 Electroconat RCABMS11680617 15.360,00 15.360,00 13.056,00 13.056,00 

93 Electroconat RCABMS11680618 18.000,00 18.000,00 15.300,00 15.300,00 

94 Electroconat RCABMS11680619 74.467,20 74.467,20 63.297,12 63.297,12 

95 Electroconat RCABMS11680620 107.481,44 107.481,44 91.359,22 91.359,22 

96 Electroconat RCABMS11680621 21.600,00 21.600,00 18.360,00 18.360,00 

97 Electroconat RCABMS11680622 45.000,00 45.000,00 38.250,00 38.250,00 

98 Electroconat RCABMS11680623 48.423,86 48.423,86 41.160,28 41.160,28 

99 Electroconat RCABMS11680624 181.022,84 181.022,84 153.869,41 153.869,41 

100 Electroconat RCABMS11680625 2.102,40 2.102,40 1.787,04 1.787,04 

101 Electroconat RCABMS11680626 35.644,04 35.644,04 30.297,43 30.297,43 

102 Electroconat RCABMS11680628 613.661,65 613.661,65 521.612,40 521.612,40 

103 Electroconat RCABMS11680633 164.520,00 164.520,00 139.842,00 139.842,00 

104 Electroconat RCABMS11680634 286.788,00 286.788,00 243.769,80 243.769,80 

105 Electroconat RCABMS11680635 292.368,00 292.368,00 248.512,80 248.512,80 

106 Electroconat RCABMS11680636 168.096,00 168.096,00 142.881,60 142.881,60 

107 Electroconat RCABMS11680637 177.004,33 177.004,33 150.453,68 150.453,68 

108 Electroconat RCABMS11680638 110.567,37 110.567,37 93.982,26 93.982,26 

109 Electroconat RCABMS11680732 47.469,60 47.469,60 40.349,16 40.349,16 

110 Electroconat RCABMS11680733 68.376,00 68.376,00 58.119,60 58.119,60 

111 Electroconat RCABMS11680779 638.940,00 638.940,00 543.099,00 543.099,00 

112 Electroconat RCABMS11680798 315.816,00 315.816,00 268.443,60 268.443,60 

113 Electroconat RCABMS11680799 64.032,00 64.032,00 54.427,20 54.427,20 

114 Electroconat RCABMS11680902 81.000,00 81.000,00   

115 Electroconat RCABMS11680903 104.796,00 104.796,00   

116 Electroconat RCABMS11680904 322.200,00 322.200,00   

117 Electroconat RCABMS11680905 61.488,00 61.488,00   

Total  10.806.231,20 8.701.235,12  

Totodată, creditoarea afirmă faptul că obligaţia debitoarei este una directă, de garanţie, dat fiind faptul că între părţi a 
fost încheiat contractul de ipotecă mobiliară nr. 528/CES/01/22.12.2014, prin care a fost instituită ipotecă mobiliară 
asupra creanţelor prezente şi viitoare şi asupra soldului creditor al conturilor curente ale debitoarei Romcab SA deschise 
la Banca Transilvania. 
II.3. Creanţe sub condiţie rezultate din contracte de emitere a scrisorilor de garanţie bancară: 
1. Creanţa sub condiţie în valoare de 34.000 euro, ce are ca temei obligaţiile de plată rezultate din Contractul de emitere 
scrisoare de garanţie bancară cu ipotecă mobiliară asupra sumei din contul de garanţie nr. 517/14.12.2015, obligaţia 
izvorâtă din titlul executoriu menţionat fiind scadentă la data de 01.11.2021. 
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2. Creanţa sub condiţie în valoare de 396 euro, ce are ca temei obligaţiile de plată rezultate din Contractul de emitere 
scrisoare de garanţie bancară cu ipotecă mobiliară asupra sumei din contul de garanţie nr. 55/26.02.2016, obligaţia 
izvorâtă 
Sintetizând, sumele solicitate de către Banca Transilvania, respectiv sumele ce urmează a fi înscrise în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor Romcab SA se prezintă astfel: 

 Creanțe din contracte de credit Solicitat Acceptat Observații 

A1 Contract de credit nr. 14/27.01.2011 142.694,72 € 644.894,52 lei  

A2 Contract de credit nr. 42/22.07.2013 735.697,18 € 3.324.909,84 lei  
A3 Contract de credit nr. 125/22.07.2013 2.274.174,62 € 10.277.904,78 lei  

A3 Contract de credit nr. 125/22.07.2013 3.898.846,50 lei 3.898.846,50 lei  

A4 Contract de credit nr. 126/22.07.2013 524.635,17 lei 524.635,17 lei  

A5 Contract de credit nr. 38/11.05.2012 101.886,96 lei 101.886,96 lei  

A6 Contract de credit nr. 378/18.12.2013 1.635.996,42 € 7.393.722,22 lei  

A7 Contract de credit nr. 360/28.11.2011 $ 4.104.465,89 17.420.174,13 lei  

 
 
 

Total contracte credit 4.525.368,63 lei 43.586.974,11 lei  
4.788.562,94 € 
$ 4.104.465,89 

Creanțe din contracte de cesiune Romcab debitor cedat  
B1.1 Contract de Cesiune de Creanta nr. 

25/23.01.2014 
11.973.591,22 lei 11.973.591,22 lei  

B1.2 Contract de Cesiune de Creanta nr. 
138/05.04.2016 

6.611.139,60 lei 6.611.139,60 lei  

B1.3 Contract de Cesiune de Creanta nr. 
169/10.06.2011 

6.183.785,91 lei 6.183.785,91 lei Din care suma de 
1.606.634,08 
este nescadentă 

 Total din contractele de cesiune (debitor 
cedat) 

24.768.516,73 lei 24.768.516,73 lei  

 Creanțe din contracte de factoring    
B2.1 Contract de factoring 528 8.701.235,12 lei 8.701.235,12 lei  

 Total contract factoring 528 8.701.235,12 lei 8.701.235,12 lei  

B2.2 Contract de factoring 119 - scadent 14.104.506,27 lei 21.048.931,93 lei  

B2.2 Contract de factoring 119 - nescadent 20.642.129,49 lei 13.557.985,83 lei  

 Total contract factoring 119 34.746.635,76 lei 34.606.917,76 lei S-au încasat 2 
Bilete de ordin 
de la Tobimar în 
11.04.2017 și 
14.04.2017 care 
cumulează 
139.718 lei. 

 Total din contractele de factoring (Romcab - 
aderent) 

43.447.870,88 lei 43.308.152,88 lei Sub condiția 
rezolutorie a 
încasării de la 
debitorii cedați, 

B3.1 Scrisoare garanție bancară 
IMP/LG003921512 - Enel Distribuzione 

34.000,00 € 153.659,60 lei Sub condiția 
suspensivă a 
executării 
garanției. 
Scadent la 
01.11.2021 

B3.2 Scrisoare garanție bancară 2276/26.02.2016 
- Telekom 

396,00 € 1.789,68 lei Sub condiția 
suspensivă a 
executării 
garanției. 
Scadent la 
23.06.2017 

 Total din scrisori de garanție emise 34.396,00 € 155.449,28 lei  

Total general 4.822.958,94 € 111.819.093,00 lei  
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 Creanțe din contracte de credit Solicitat Acceptat Observații 

72.741.756,24 lei 

$ 4.104.465,89 

Prin urmare, Banca Transilvania va fi înscrisă în categoria creanţelor garantate, cu titlu provizoriu, până la identificarea, 
inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul garanţiei, conform 
dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, după cum urmează: 
- cu suma de 68.355.490,84 lei, creanţă pură şi simplă, din care suma de 1.606.634,08 lei ca şi creanţă nescadentă; 
- cu suma de 43.308.152,88 lei, creanţă afectată de condiţia rezolutorie a încasării acestor sume de la debitorii cedaţi, în 
conformitate cu prevederile din Contractele de factoring nr. 119/16.05.2011, respectiv nr. 528/22.12.2014; 
- cu suma de 155.449,28 lei, sub condiţia suspensivă a executării garanţiilor de către Enel Distribuzione S.p.A (Italia), 
respectiv de către Telekom Romania Communications SA; 
Totodată, creditoarea va fi înscrisă în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 200,00 lei, reprezentând taxă 
judiciară de timbru. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
4. Banca Comercială Română SA, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu creanţa garantată în sumă totală de 8.539.591,68 lei, 
parţial exigibilă, structurată după cum urmează: 

 EUR RON USD Echivalent RON 

Credit curent 1.878.726,23   8.490.715,32 lei 

Dobânzi restante 10.194,59   46.073,43 lei 

Creante credit restant 540,24   2.441,56 lei 

Comisioane restante în AEGRM  143  143,00 lei 

Comisioane restante cont curent 13,28   60,02 lei 

Comisioane restante cont curent  138,06  138,06 lei 

Comisioane restante cont curent   4,78 20,29 lei 

Total creanţe EUR 1.889.474,34   8.539.290,33 lei 

Total creanţe ROL  281,06  281,06 lei 

Total creanţe USD   4,78 20,29 lei 

Total creanţe RON / Echivalent RON    8.539.591,68 lei 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 29 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Contract de credit nr. 745/10 din data de 29.08.2013, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente; 
- Contract de credit modificat şi rescris din data de 15.09.2014; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al conturilor şi subconturilor curente nr. 745/10/B din 
29.08.2013, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra unor stocuri nr. 745/10/A din 29.08.2013, astfel cum a fost modificat prin actele 
adiţionale subsecvente; 
- Contract de cesiune de creanţă constituită cu titlu de garanţie şi ipotecă mobiliară pe depozit colateral nr. 745/10/C din 
25.09.2013 astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale subsecvente; 
- Convenţie de depozit colateral pentru sume încasate din cesiuni de creanţe nr. 1 din data de 25.09.2013; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra unui depozit colateral nr. 745/10 din data de 23.12.2015; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra unui depozit colateral nr. 745/10/R din data de 23.08.2016; 
- Convenţie de depozit colateral instituit în scopul garantării creditului şi/sau rambusării creditului pentru persoane 
juridice nr. 1 din data de 23.08.2016, astfel cum a fost modificată prin actul adiţional subsecvent; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra unui depozit colateral nr. 745/10 din data de 09.06.2016; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţei nr. 745/10 din data de 23.12.2015, astfel cum a fost modificat prin actele 
adiţionale subsecvente; 
- Convenţie de completare a biletelor la ordin nr. 745/10 din data de 30.01.2015, astfel cum a fost modificată prin actele 
adiţionale subsecvente; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
TOTAL: 8.539.591,68 lei 
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Între părţi, a fost încheiat Contractul de credit nr. 745/10 din 29.08.2013, rescris prin Actul Adiţional nr. 745/10/I din 
15.09.2014, cu modificările ulterioare, în baza căruia Banca Comercială Română a decis acordarea debitoarei a unei 
facilităţi de credit multi-devize. 
În susţinerea calităţii de creditor garantat, creditoarea a invocat următoarele drepturi de preferinţă: 
1. ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor bancare deschise de Împrumutat la Creditor, în conformitate cu termenii şi 
condiţiile contractului de garanţie – Contract de ipotecă asupra soldului creditor al conturilor şi subconturilor curente nr. 
745/10/B din 29.08.2013, cu modificările ulterioare. 
Din analizarea Contractului de ipotecă asupra soldului creditor al conturilor şi subconturilor curente nr. 745/10/B din 
29.08.2013, administratorul judiciar constată că părţile au convenit ca ipoteca mobiliară să fie constituită asupra 
conturilor curente şi/sau subconturilor curente în lei şi în valută deschise de garantul împrumutat la bancă, IBAN: 
R0RNCB0077015988290001, R074RNCB0077015988290004, RO31RNCB0077015988290002, 
RO16RNCB0193015988290001, RO86RNCB0193015988290002, precum şi asupra tuturor conturilor curente şi/sau 
subconturilor curente pe care garantul împrumutat le va deschide în viitor la bancă şi asupra soldurilor creditoare ale 
acestora. 
Ulterior, prin Actul adiţional nr. 1/28.01.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al conturilor şi 
subconturilor curente nr. 745/10/B din 29.08.2013, părţile au convenit că prevederile pct. 1 din Contract se va modifica 
şi va avea următorul cuprins: Garantul împrumutat, prin contractul de faţă, consituie în favoarea BCR o ipotecă 
mobiliară asupra soldului creditor al conturilor şi subconturilor curente în lei şi valută, în vederea garantării îndeplinirii 
obligaţiilor împrumutatului Romcab SA, în sumă de 6.000.000 EUR, plus dobânzile aferente (inclusiv dobânzile de 
întârziere sau penalizatoare, după caz), comisioane, alte speze şi cheltuieli de judecată şi de executare, obligaţii izvorâte 
din Contractul de Credit nr. 745/10 din 29.08.2013 (cu toate modificările şi completările ulterioare) încheiat între BCR 
şi Împrumutat în scopul finanţării capitalului de lucru. 
La data de 25.03.2014 a fost încheiat Actul adiţional nr. 2 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al 
conturilor şi subconturilor curente nr. 745/10/B din 29.08.2013, prin care părţile au convenit că prevederile pct. 1 din 
Contract se va modifica şi va avea următorul cuprins: Garantul împrumutat, prin contractul de faţă, consituie în favoarea 
BCR o ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al conturilor şi subconturilor curente în lei şi valută, în vederea 
garantării îndeplinirii obligaţiilor împrumutatului Romcab SA, în sumă de 12.000.000 EUR, plus dobânzile aferente 
(inclusiv dobânzile de întârziere sau penalizatoare, după caz), comisioane, alte speze şi cheltuieli de judecată şi de 
executare, obligaţii izvorâte din Contractul de Credit nr. 745/10 din 29.08.2013 (cu toate modificările şi completările 
ulterioare) încheiat între BCR şi Împrumutat în scopul finanţării capitalului de lucru. 
Prin Actul adiţional nr. 3/04.08.2014 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al conturilor şi 
subconturilor curente nr. 745/10/B din 29.08.2013, părţile au convenit că prevederile pct. 1 din Contract se va modifica 
şi va avea următorul cuprins: Garantul împrumutat, prin contractul de faţă, consituie în favoarea BCR o ipotecă 
mobiliară asupra soldului creditor al conturilor şi subconturilor curente în lei şi valută, în vederea garantării îndeplinirii 
obligaţiilor împrumutatului Romcab SA, în sumă de 14.000.000 EUR, plus dobânzile aferente (inclusiv dobânzile de 
întârziere sau penalizatoare, după caz), comisioane, alte speze şi cheltuieli de judecată şi de executare, obligaţii izvorâte 
din Contractul de Credit nr. 745/10 din 29.08.2013 (cu toate modificările şi completările ulterioare) încheiat între BCR 
şi Împrumutat în scopul finanţării capitalului de lucru. 
Prin Actul adiţional nr. 4/30.01.2015 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al conturilor şi 
subconturilor curente nr. 745/10/B din 29.08.2013, părţile au convenit că prevederile pct. 2 din Contractul de ipotecă 
anterior menţionat se modifică şi vor avea următorul cuprins: ipoteca mobiliară se constituie asupra conturilor curente 
şi/sau subconturilor deschise de garantul împrumutat la BCR IBAN RO74RNCB0077015988290004, 
RO58RNCB0077015988290001, RO31RNCB0077015988290002, RO86RNCB0193015988290002, 
RO54RNCB0193015988290093, RO16RNCB0193015988290001, precum şi asupra tuturor conturilor curente şi/sau 
subconturilor curente pe care Garantul Împrumutat le va deschide în viitor la BCR şi asupra soldurilor creditoare ale 
acestora. 
2. ipotecă mobiliară asupra stocurilor de materii prime, semifabricate şi produse finite, situate în depozitul din locaţia 
sat Acăţari nr. 267 DN 13-547005, jud. Mureş, conform Anexei 1 la contract, în conformitate cu termenii şi condiţiile 
contractului de garanţie – Contract de ipotecă mobiliară asupra unor stocuri nr. 745/10/A din 29.08.2013, cu 
modificările ulterioare. 
Din analizarea Contractului de ipotecă asupra unor stocuri nr. 745/10/A din 29.08.2013, administratorul judiciar 
constată faptul că părţile au convenit ca debitoarea să constituie în favoarea BCR o ipotecă mobiliară asupra stocurilor 
viitoare de materii prime, semifabricate, produse finite şi mărfuri din locaţia Acăţari – magazia BCR. 
Ipoteca mobiliară se extinde şi asupra bunului care înlocuieşte bunul ce constituie obiectul contractului, a bunului în 
care a trecut valoarea bunului ce formează obiectul contractului, precum şi asupra tuturor fructelor şi productelor 
bunului ipotecat, precum şi asupra tuturor bunurilor primite de Garantul împrumutat în urma unui act de administrare 
ori de dispoziţie cu privire la bunul ce constituie obiectul contractului. 
Ulterior, după o succesiune de acte adiţionale, prin ultimul Act adiţional, respectiv nr. 8/30.04.2015 la Contractul de 
ipotecă mobiliară asupra unor stocuri nr. 745/10/A din 29.08.2013, părţile au convenit ca ipoteca mobiliară să fie 
instituită asupra stocurilor de materii prime, semifabricate, produse finite şi mărfuri din locaţia Acăţari – magazia BCR, 
prevăzute în Anexa nr. 1. Anexa 1 (situaţia stocurilor) conţine situaţia stocurilor, proprietatea Garantului Împrumutat. 
Ulterior semnării prezentului contract şi până la momentul executării integrale de către Garantul Împrumutat a 
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obligaţiilor asumate prin Contractul de credit nr. 745/10/29.08.2013 cu toate modificările şi completările ulterioare, 
Garantul Împrumutat se obligă să transmită BCR lunar, în primele 5 zile lucrătoare după luna în care se face 
actualizarea, o listă actualizată a situaţiei stocurilor, conform Anexei 1. 
Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare listă astfel actualizată va fi considerată ca făcând parte din prezentului contract, 
noua listă înlocuind-o pe cea precedentă, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional între părţile contractuale în 
acest sens, care va produce efecte de la data semnării Anexei 1 actualizate de către reprezentanţii desemnaţi de către 
părţi. Noua situaţie a stocurilor din Anexa 1 actualizată va fi înregistrată la Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare, pe baza unui aviz, ipoteca mobiliară extinzându-se astfel asupra respectivelor stocuri. 
Astfel, pentru a putea stabili care sunt stocurile asupra cărora creditoarea deţine ipotecă mobiliară la data deschiderii 
procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA, administratorul judiciar a procedat la verificarea Arhivei Electronice de 
Garanţii Reale Mobiliare, ocazie cu care s-au constatat următoarele: 
- ultima înscriere în acest registru de publicitate a fost efectuată la data de 12 Ianuarie 2017 (înscrierea 2017-
00050915192585) şi vizează Anexa nr. 1 la actul adiţional din data de 12 Decembrie 2016; 
- conform acestei înscrieri, bunurile asupra cărora este instituită ipoteca mobiliară sunt următoarele: 
- stoc de produse finite: cablu, în baza Raportului SGS Inspection Report no. 02-0248/16MIN/07.12.2016; 
- stoc de produse în curs de execuţie: sârme, suvita, lita, vane, bara, toron, funie, cablat, granula etc, în baza Raportului 
SGS Inspection Report no. 03-0248/16MIN/07.12.2016; 
- stoc de materii prime: granula, banda, sârmă oţel zincată, în baza Raportului SGS Inspection Report no. 04-
0248/16MIN/07.12.2016. 
3. cesiunea cu titlu de garanţie a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare a bunurilor ce fac obiectul 
garanţiilor în favoarea Creditorului, în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de garanţie – Contract de 
cesiune de creanţă constituită cu titlu de garanţie şi ipotecă mobiliară pe depozit colateral nr. 745/10/C din 25.09.2013, 
cu modificările ulterioare, prin care a fost constituită o ipotecă mobiliară fără deposedare pe depozitul colateral IBAN 
RO19RNCBB0077015988290024, constituit conform convenţiei nr. 1 din 25.09.2013. 
În urma analizării Contractului de cesiune de creanţă constituită cu titlu de garanţie şi ipotecă mobiliară pe depozit 
colateral nr. 745/10/C din 25.09.2013, administratorul judiciar constată următoarele: 
- Romcab SA deţinea o creanţă împotriva debitorului UNIQA Asigurări SA, astfel încât şi-a exprimat intenţia de 
garantare a creditului în suma de 2.000.000 euro – Contractul de credit nr. 745/10 din 29.08.2013 – cu creanţa deţinută 
împotriva debitorului cedat şi toate accesoriile acesteia; 
- debitoarea s-a obligat să încaseze creanţa cedată în contul său de depozit colateral IBAN nr. 
RO19RNCB0077015988290024, deschis la BCR, constituit conform convenţiei nr. 1/25.09.2013; 
- astfel, debitoarea a constituit în favoarea BCR o ipotecă mobiliară fără deposedare pe depozitul colateral IBAN nr. 
RO19RNCB0077015988290024 deschis la BCR, în vederea garantării creditului în valoare de 2.000.000 euro plus 
dobânzile aferente (inclusiv dobânzile de întârziere sau penalizatoare, după caz) şi alte costuri şi comisioane, inclusiv 
cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate şi cheltuieli de judecată, precum şi cheltuieli legate 
de executarea silită. 
Prin ultimul act adiţional la acest contract – Actul adiţional nr. 4/04.08.2014 – părţile au convenit ca ipoteca mobiliară 
fără deposedare să fie în limita sumei de 14.000.000 euro, dar nu mai mult de valoarea sumelor datorate. 
4. 2 bilete la ordin în alb la sumă şi scadenţă, conţinând clauza fără protest, emise de Împrumutat şi avalizate de dl. 
Zoltan Prosszer; 
5. ipotecă mobiliară asupra următoarelor conturi de depozit colateral: 
- RO72RNCBB0077015988290137 – conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra unui depozit colateral nr. 
745/10 din 23.12.2015, constituit în favoarea BCR prin Convenţia de depozit colateral nr. 1/23.12.2015; 
- RO19RNCBB0077015988290024 – conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra unui depozit colateral nr. 
745/10 din 09.06.2016, constituit în favoarea BCR prin Convenţia de depozit colateral nr. 2/09.06.2016; 
- RO45RNCBB0077015988290138 – conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra unui depozit colateral nr. 
745/10 din 23.08.2016, constituit în favoarea BCR prin Convenţia de depozit colateral nr. 1/23.08.2016; 
6. ipotecă mobiliară asupra creanţelor decurgând din contractele comerciale încheiate de Împrumutat cu debitorii cedaţi: 
E.On Gazdasagi; Szolgaltato KFT; Consolight Com SRL; International ESI SRL; VLG RO SRL; Arctic SA şi Arcelik 
SA Istambul, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţei nr. 745/10 din 23.12.2015; 
Din analizarea Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţei nr. 745/10/23.12.2015, astfel cum a fost modificat prin 
actele adiţionale subsecvente, administratorul judiciar constată că acesta a fost încheiat în scopul stingerii tuturor 
obligaţiilor debitoarei decurgând din Contractul de credit nr. 745/10/29.08.2013, BCR fiind autorizată să efectueze 
transferul tuturor sumelor din factoring din contul curent în depozitul colateral având IBAN 
RO72RNCB0077015988290137 în vederea recuperării sumelor restante aferente acestui contract de credit, respectiv a 
rambursării anticipate a creditului. 
7. 6 bilete la ordin în alb la sumă şi scadenţă, conţinând clauza fără protest, emise de Împrumutat şi avalizate de dl. 
Zoltan Prosszer, fiecare având o scadenţă egală cu Data de Rambursare aferentă, plus 10 zile calendaristice. 
Conform art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014, creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care 
sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din 
Noul Cod civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor 
principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ 
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garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce priveşte 
bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se 
prevede altfel. 
În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
De asemenea, prevederile Noului Cod Civil, incidente în cauză, statuează: 
Art. 2.409 
(4) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
(5) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(6) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
Art. 2.413 
(2) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în 
tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
administratorul judiciar a constatat faptul că acestea au fost calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei (20 Februarie 2017), prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor 
în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi 
întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din 
Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 8.539.591,68 lei. 
În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
5. Banca Comercială Intesa Sao Paolo Bank România SA, prin Sucursala Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, str. 
Gheorghe Doja, nr. 23, jud. Mureş, solicită înscrierea în Tabelul Preliminar cu creanţa garantată în cuantum de 
782.759,64 euro şi 512,9 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost depusă în termenul stabilit de judecătorul sindic, la data de 29.03.2017. 
În probaţiune creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de credit nr. 1/19.01.2015; 
- Actul adiţional nr. 1/22.01.2015; 
- Actul adiţional nr. 2/08.05.2015; 
- Actul adiţional nr. 3/18.01.2015; 
- Actul adiţional nr. 4/26.07.2016; 
- Contractul de ipotecă mobiliară nr. 4/16.01.2015; 
- Contractul de ipotecă mobiliară nr. 5/19.01.2015; 
- Contractul de ipotecă mobiliară nr. 2/19.01.2015; 
- Contractul de cesiune de creanţă nr. 1.01.1/18.12.2015; 
- Contractul de cesiune de creanţă nr. 1.01.2/18.12.2015; 
- Extras CF nr. 6772/02.02.2016; 
- Avize AEGRM privind drepturile de garanţie mobiliară conform contractelor încheiate cu Romcab SA; 
- Extrase de cont Romcab SA; 
- Situaţia comisioanelor restante; 
Prin contractul de credit nr. 01/19.01.2015 Banca Comercială Intesa Sao Paolo Bank România SA a acordat Romcab 
SA un credit de tip revolving în cuantum de 2.500.000 euro pe perioadă nelimitată. 
Ulterior, prin actul adiţional nr. 3/18.12.2016 perioada de creditare a fost modificată, stipulându-se faptul că se acordă 
creditul în cuantum de 2.500.000 euro pentru o perioadă de 12 luni şi care va fi rambursat cel târziu până la data de 
16.12.2016. 
Prin actul adiţional nr. 4/26.07.2016 a fost modificat de către părţi tipul de credit în „credit pentru afaceri”. Valoarea 
maximă a creditului a fost stabilită la cuantumul de 1.070.052 euro. Prin acelaşi act adiţional a fost modificată durata 
creditului la o perioadă de 11 luni, acesta urmând a fi rambursat până cel târziu la data de 23.06.2017 De asemenea a 
fost modificată metoda de rambursare astfel: 
„Împrumutatul se obligă să ramburseze integral creditul cel târziu până la data scadenţei după cum urmează: 
- În 10 rate de principal, lunare, egale, în data de 25 ale lunii, începând cu luna august 2016, în valoare de 100.000 euro. 
- Diferenţa rămasă de plată la scadenţă conform graficului de rambursare anexat şi care este parte integrantă din 
contract; 
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- Dobânda se plăteşte lunar;” 
În ceea ce priveşte garanţiile deţinute de către creditor, conform documentelor anexate acestea sunt după cum urmează: 
- Ipotecă de rang 1 asupra imobilului situat în loc. Acăţari, jud. Mureş, reprezentând teren intravilan în suprafaţă totală 
de 73.800 mp, înscris în CF nr. 50546/Acăţari, nr. Cad 50546, aflat în proprietatea Romcab SA, pentru garantarea 
creditului în cuantum de 2.500.000 euro la care se adaugă dobânda şi comisioanele aferente. Garanţia este probată prin 
Contractul de ipotecă imobiliară nr. 4/16.01.2015 autentificat sub nr. 53/19.01.2015 de către notar public Dan Valentin 
Simion; 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente nr. RO88WBAN002724854925RO01, RO45WBAN002724854925EU01, 
RO05WBAN002724854925US01. Ipoteca este probată prin Contractul de ipotecă mobiliară nr. 5/10.01.2015 şi aviz 
AEGRM nr. 2015-00034232542722-LRZ; 
- Ipotecă mobiliară asupra bunurilor mobile conform anexei 1 şi 2 la contractul de ipotecă mobiliară nr. 2/19.01.2015 
(cabluri, materie primă pentru producţia de cabluri, produse semifabricate, produse finite situate în Târgu Mureş, str. 
Voinicenilor, nr. 35, Magazia Intesa în valoare de 1.250.000 euro conform anexei 1, respectiv cabluri, materie primă 
pentru producţia de cabluri, produse semifabricate, produse finite situate în Târgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, 
Magazia Intesa în valoare de 2.500.000 euro conform anexei 2). Garanţia a fost notată în AEGRM sub nr. 2015-
00034239652145- VFM din 20.01.2015 şi nr. 2015-00036203662071-CHU din 11.05.2015). 
- Cesiune de creanţă asupra creanţelor pe care Romcab SA le are de primit de la debitorul Leoni Slovakia Spol SRO în 
baza Contractului de vânzare nr. 132/14.10.2014, cu titlu de garanţie pentru garantarea creditului în suma de 2.500.000 
euro la care se adaugă dobânda şi comisioanele aferente. Garanţia este probată prin Contractul de cesiune de creanţă nr. 
1.01.1/18.12.2015. 
- Cesiune de creanţă asupra creanţelor pe care Romcab SA le are de primit de la asigurătorul său, Societatea Atradius 
Credit Insurance NV, în baza contractului de asigurare nr. 403934, cu titlu de garanţie pentru garantarea creditului în 
suma de 2.500.000 euro la care se adaugă dobânda şi comisioanele aferente. Garanţia este probată prin Contractul de 
cesiune de creanţă nr. 1.01.2/18.12.2015; 
Analizând documentele depuse în probaţiune, constatăm următoarele: 
În ceea ce priveşte debitul principal solicitat, în cuantum de 769.796,17 euro, reprezentând cuantum credit restant, 
constatăm că această solicitare este întemeiată, urmând a dispune înscrierea la masa credală a creanţei garantate în 
cuantum de 769.796,17 euro. 
În ceea ce priveşte dobânda restantă în cuantum de 4.977,08 euro calculată până la data de 20.02.2017, în baza 
documentelor anexate constatăm că aceasta este întemeiată, urmând a dispune înscrierea la masa credală a creanţei 
garantate în cuantum de 4.977,08 euro. 
În ceea ce priveşte dobânda de 7.973,13 euro, constatăm că aceasta este compusă din suma de 4.124,15 euro 
reprezentând dobânzi penalizatoare înregistrate şi suma de 3.848,98 euro reprezentând dobânda penalizatoare calculată 
şi neînregistrată. Verificând metoda de calcul am constatat următoarele: 
- Referitor la penalităţile de întârziere în cuantum de 4.124,15 euro: 
Conform documentelor anexate de către creditor am constatat că această sumă este compusă din penalităţile înregistrate 
până la data de 31.12.2016 în cuantum de 723,47 euro şi penalităţile aferente lunii ianuarie 2017 în cuantum de 
3.400,67 euro. 
Constatăm că dobânda penalizatoare în cuantum de 723,47 euro înregistrată până la data de 31.12.2016 constatăm că 
aceasta este conform extraselor anexate declaraţiei de creanţă.În ceea ce priveşte dobânda penalizatoare aferentă lunii 
ianuarie 2017, am constatat următoarele: 
În cadrul actului adiţional nr. 4/26.07.2016 a fost stabilită ca metodă de calcul a dobânzii penalizatoare următoarea 
formulă: rata dobânzii curente + 3% pe an. 
Conform Contractului de credit rata dobânzii curente se calculează astfel: Euribor 3M + Marjă. 
Tot în cadrul actului adiţional nr. 4/26.07.2017 la pct 2.6 este specificată marja dobânzii curente în cuantum de 4% pe 
an. 
Nu în ultimul rând, în cadrul Contractului de Credit, la art. XIV intitulat Obligatii, pct q) este stabilită o conditie de rulaj 
si penalizarea dobanzii curente cu 2% în cazul neindeplinirii conditiei de rulaj. 
Raportat la neîndeplinirea condiţiei de rulaj, constatăm că rata dobânzii curente a fost calculată astfel: Euribor 3M + 4% 
(Marjă) + 2% (Penalizare rulaj) rezultând o dobândă curente în cuantum de Euribor 3M + 6% pe an. 
Astfel dobânda penalizatoare a fost calculată după formula Euribor 3M + 6% (dobânda curentă) + 3% pe an, rezultând o 
dobândă penalizatoare în cuantum de Euribor 3M + 9%. 
Precizăm de asemenea că prin art. 2.11. din Actul Adiţional nr. 4 a fost modificat Art. VII intitulat dobânzi din 
Contractul de credit, stabilindu-se următoarele: „în situaţia în care, oricând pe perioada derulării contractului de credit, 
indicele de referinţă Euribor/Robot/Libot (rata anuală a dobânzii interbancare pentru depozitele la termen în 
EUR/LEI/USD) va înregistra cotaţii negative (mai mici de zero), Părţile agreează în mod expres şi va considera că, 
exclusiv pentru această perioadă, valoarea indicelui de referinţă din formula de calcul a dobânzii va fi 0 (zero).” 
Raportat la valoarea negativă a indicelui Euribor aferent lunilor ianuarie şi februarie 2017, rata dobânzii penalizatoare a 
fost calculată la valoarea indicelui 0. 
Astfel, pentru perioada 01 – 18.01.2017, având în vedere expunerea de 199.744,17 euro, dobânda penalizatoare a fost 
calculată astfel: 199.744,17 euro * 9%/360 de zile * 18 zile, rezultând o dobândă penalizatoare în cuantum de 898,84 
euro. 
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Pentru perioada 19 – 31.01.2017, având în vedere că expunerea a crescut la suma de 769.796,17 euro, dobânda 
penalizatoare a fost calculată astfel: 769.796,17 euro * 9%/360 de zile * 13 zile, rezultând o dobândă penalizatoare în 
cuantum de 2.501,83 euro. 
- Referitor la penalităţile în cuantum de 3.848,98 euro: 
Conform documentelor comunicate administratorului judiciar această sumă reprezintă penalităţi neînregistrate aferente 
lunii februarie 2017, calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă faţă de Romcab SA, 20.02.2017. 
În ceea ce priveşte formula de calcul facem referire la metoda de calcul a dobânzii penalizatoare expusă mai sus în 
cadrul prezentării dobânzilor penalizatoare aferente lunii ianuarie. 
Astfel, penalităţile au fost calculate după formula 769.796,17 euro * 9%/360 de zile *20 zile, rezultând o dobândă 
penalizatoare în cuantum de 3.848,98 euro aferentă lunii februarie. 
Concluzionând, constatăm că dobânda penalizatoare în cuantum de 7.973,13 euro a fost corect calculată, urmând a 
proceda la înscrierea la masa credală a creanţei garantate în cuantum de 7.973,13 euro. 
În ceea ce priveşte comisioanele restante în cuantum de 13,26 euro constatăm că acestea sunt conform documentelor 
anexate declaraţiei de creanţă, urmând să fie înscrise în Tabelul Preliminar. Referitor la creanţele exprimate în lei în 
cuantum de 140 lei reprezentând valori de recuperat, 179,2 lei reprezentând comisionare restante şi 200 de lei 
contravaloare taxă de timbru, constatăm că acestea sunt conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă, urmând a 
fi înscrise la masa credală. 
Concluzionând, va fi admisă înscrierea integrală la masa credală a creanţei solicitate de către Banca Comercială Intesa 
Sao Paolo Bank România SA în cuantum de 782.759,64 euro şi 512,9 lei. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Banca Comercială Intesa Sao Paolo Bank România SA a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în 
categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi 
întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din 
Legea nr. 85/2014, cu o creanţă în cuantum de 3.538.116,82 lei, compusă din 3.537.603,92 lei (echivalent 782.759,64 
euro la curs valutar BNR 1 euro = 4,5914 lei din data de 17.02.2017, valabil şi la data de 20.02.2017) şi 512,9 lei 
creanţă exprimată în lei. 
Înscrierea în categoria creanţelor beneficiare ale unor cauze de preferinţă se va efectua cu titlu provizoriu, până la 
stabilirea valorii garanţiilor de către un evaluator ANEVAR. 
6. BCR Leasing IFN SA cu sediul în Bucureşti, P-ţa. Alba Iulia, nr. 8, bl. 17, sector 3, reprezentată conventional prin 
Cabinet de Avocat Preotu Alexandru Cotiso, a depus Cerere de admitere a creanţei solicitând înscrierea la masa credală, 
în categoria creanţelor chirografare cu suma de 344.193,18 lei, reprezentând debit restant şi neachitat. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 30 martie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că debitoarea a încheiat cu creditoarea mai multe contracte de leasing financiar, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Număr contract 
de leasing 

Valoare 
facturi 

neachitate 

Cheltuieli efectuate 
de BCR Leasing 
IFN SA (Casco, 

RCA) 

Identificare bun 

1 82923/18.02.2013 71.003,97 lei 59,50 lei WBAFH610400B37866 

2 82917/18.02.2013 2.898,73 lei 59,50 lei CM041 

3 82914/18.02.2013 633,87 lei 59,50 lei 15513/2012 

4 82999/11,03,2013 19.915,80 lei 59,50 lei FN450144 

5 85860/29.04.2014 28.342,95 lei 0,00 lei 220.20-0385-L 

6 85857/29.04.2014 17.827,89 lei 0,00 lei B3011330/1408 

7 83706/09.08.2013 18.840,28 lei 59,50 lei 6055032 

8 85861/29.04.2014 2.397,07 lei 0,00 lei Baie de apă termostatată; capac 

9 83707/09.08.2013 17.259,99 lei 0,00 lei Compresor aer Ingresoll-rand R45i-7.5-AC TAS 

10 85858/29.04.2014 9.991,82 lei 0,00 lei Sţatie de testare 

11 85862/29.04.2014 1.327,68 lei 0,00 lei 95-101-Verificare iniţială (M) YBD-03KIT 

12 82920/18.02.2013 3.080,35 lei 59,50 lei 1305128 

13 85859/29.04.2014 5.565,62 lei 0,00 lei SN437011 
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Nr. 
crt. 

Număr contract 
de leasing 

Valoare 
facturi 

neachitate 

Cheltuieli efectuate 
de BCR Leasing 
IFN SA (Casco, 

RCA) 

Identificare bun 

14 85863/29.04.2014 1.143,35 lei 0,00 lei SN 4718026 

15 86521/14.07.2014 44.486,60 lei 0,00 lei XBAF3404X1 

16 86520/14.07.2014 24.785,42 lei 0,00 lei 288a-00006/14ev140008 

17 86519/14.07.2014 40.233,14 lei 0,00 lei 149059 

18 86518/14.07.2014 5.175,98 lei 0,00 lei 502941404/0011 

19 86517/14.07.2014 29.282,67 lei 0,00 lei XPSPE/800A ROM 

 Total 344.193,18 lei 357,00 lei  

 
Procedând la analizarea documentelor justificative depuse, administratorul judiciar a constatat că BCR Leasing IFN SA 
a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei şi cu valoarea facturilor emise în data de 01.03.2017 în valoare de 
61.693,18 lei, astfel cum sunt prezentate mai jos: 
 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Valoarea facturii 

1 2785057 01.03.2017 5.674,95 lei 
2 2785058 01.03.2017 923,69 lei 

3 2785059 01.03.2017 8.231,96 lei 
4 2785060 01.03.2017 4.193,98 lei 

5 2785061 01.03.2017 8.643,57 lei 

6 2783622 01.03.2017 509,51 lei 

7 2784642 01.03.2017 1.048,74 lei 

8 2784643 01.03.2017 5.567,78 lei 

9 2784644 01.03.2017 436,19 lei 

10 2784646 01.03.2017 187,47 lei 

11 2784645 01.03.2017 224,41 lei 

12 2784640 01.03.2017 3.593,62 lei 

13 2784641 01.03.2017 1.994,61 lei 

14 2783870 01.03.2017 3.074,19 lei 

15 2783871 01.03.2017 2.780,58 lei 

16 2783643 01.03.2017 3.294,07 lei 

17 2783620 01.03.2017 104,94 lei 

18 2783621 01.03.2017 574,50 lei 

19 2783623 01.03.2017 10.634,42 lei 

 Total 61.693,18 lei 

Astfel, conform prevederilor art. 102 pct. 6 din Legea nr. 85/2014 creanţele născute după data deschiderii procedurii, în 
perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, 
nefiind necesară înscrierea la masa credală”, valoarea facturilor emise în data de 01 martie 2017 (ulterior deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei) reprezintă creanţe curente fapt pentru care suma de 61.693,18 lei va fi dedusă din 
valoarea totală a creanţei solicitate. 
Totodată, conform prevederilor art. 105 alin. (4), „În cadrul contractului de leasing financiar în derulare la data 
deschiderii procedurii şi menţinut, în condiţiile art. 123, alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul de 
creanţe, fiind plătite la scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al creanţelor 
prevăzute la art. 159, alin. (1), pct. 3.” Menţionăm că aceste contracte de leasing au fost menţinute de administratorul 
judiciar. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul BCR Leasing IFN SA a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creanţelor beneficiare 
ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare 
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asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu o creanţă în 
cuantum de 282.500 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
7. BRD Sogelease IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, et. 12, Bloc Turn BRD, a formulat 
o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.004.010,67 euro, datorată în baza 
contractelor de leasing financiar nr. SGL109909/23.04.2015, SGL109910/23.04.2015 şi SGL110862/25.09.2015. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureș în data de 3 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
Contractul de leasing financiar SGL109909/23.04.2015: 

Factura Data emiterii Data scadenţă Valoare factură 

16126794 15.12.2016 22.12.2016 4.117,78 lei 

16126794 15.12.2016 22.12.2016 70,14 lei 

16126794 15.12.2016 22.12.2016 2.743,13 lei 

16126794 15.12.2016 22.12.2016 2.430,69 lei 

16126794 15.12.2016 22.12.2016 4.166,81 lei 

16126794 15.12.2016 22.12.2016 16,60 lei 

16128369 15.12.2016 22.12.2016 356,90 lei 

16128370 15.12.2016 22.12.2016 65.325,46 lei 

17003988 16.01.2017 23.01.2017 1.959,38 lei 

17003988 16.01.2017 23.01.2017 900,76 lei 

17003988 16.01.2017 23.01.2017 49,79 lei 

17003988 16.01.2017 23.01.2017 2.743,67 lei 

17003988 16.01.2017 23.01.2017 911,49 lei 

17005528 16.01.2017 23.01.2017 64.426,06 lei 

17005529 16.01.2017 23.01.2017 130,07 lei 

17005529 16.01.2017 23.01.2017 762,53 lei 

17015795 15.02.2017 22.02.2017 2.448,19 lei 

17015795 15.02.2017 22.02.2017 33,92 lei 

17015795 15.02.2017 22.02.2017 3.919,53 lei 

17017291 15.02.2017 22.02.2017 64.609,25 lei 

Total facturi în sold 222.122,15 lei 

Asigurări 1.672,06 lei 

Contractul de leasing financiar SGL109910/23.04.2015: 
Factura Data emiterii Data scadenţă Valoare factură 

16126795 15.12.2016 22.12.2016 1.912,59 lei 

16126795 15.12.2016 22.12.2016 1.274,10 lei 

16126795 15.12.2016 22.12.2016 38,15 lei 

16126795 15.12.2016 22.12.2016 1.935,36 lei 

16126795 15.12.2016 22.12.2016 1.258,13 lei 

16128371 15.12.2016 22.12.2016 315,93 lei 

16128372 15.12.2016 22.12.2016 30.341,80 lei 

17003989 16.01.2017 23.01.2017 910,07 lei 
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17003989 16.01.2017 23.01.2017 1.274,36 lei 

17003989 16.01.2017 23.01.2017 423,36 lei 

17003989 16.01.2017 23.01.2017 418,38 lei 

17003989 16.01.2017 23.01.2017 26,98 lei 

17005530 16.01.2017 23.01.2017 354,17 lei 

17005530 16.01.2017 23.01.2017 60,41 lei 

17005531 16.01.2017 23.01.2017 29.924,06 lei 

17015796 15.02.2017 22.02.2017 1.137,11 lei 

17015796 15.02.2017 22.02.2017 1.820,51 lei 

17017292 15.02.2017 22.02.2017 30.009,15 lei 

Total facturi în sold 103.434,62 lei 

Asigurări 905,89 lei 

Contractul de leasing financiar SGL110862/25.09.2015: 
Factura Data emiterii Data scadenţă Valoare factură 

16126860 15.12.2016 22.12.2016 2.321,52 lei 

16126860 15.12.2016 22.12.2016 1.546,52 lei 

16126860 15.12.2016 22.12.2016 2.349,16 lei 

16126860 15.12.2016 22.12.2016 186,26 lei 

16126860 15.12.2016 22.12.2016 1.527,12 lei 

16128752 15.12.2016 22.12.2016 383,48 lei 

16128753 15.12.2016 22.12.2016 36.829,15 lei 

17004051 16.01.2017 23.01.2017 1.546,82 lei 

17004051 16.01.2017 23.01.2017 507,83 lei 

17004051 16.01.2017 23.01.2017 513,88 lei 

17004051 16.01.2017 23.01.2017 1.104,66 lei 

17004051 16.01.2017 23.01.2017 40,75 lei 

17005910 16.01.2017 23.01.2017 36.322,10 lei 

17005911 16.01.2017 23.01.2017 429,90 lei 

17005911 16.01.2017 23.01.2017 73,33 lei 

17011663 25.01.2017 01.02.2017 2.947,38 lei 

17015860 15.02.2017 22.02.2017 58,95 lei 

17015860 15.02.2017 22.02.2017 1.380,24 lei 

17015860 15.02.2017 22.02.2017 2.209,75 lei 

17017668 15.02.2017 22.02.2017 36.425,36 lei 

Total facturi în sold 128.704,16 lei 

- taxă judiciară de timbru, în cuantum de 200 lei. 
Total sume solicitate: 1.004.010,67 euro 
În fapt, între BRD Sogelease IFN SA, în calitate de Finanţator şi Romcab SA, în calitate de Utilizator au fost încheiate 
următoarele Contracte de leasing financiar: 
1. Contractul de leasing financiar nr. SGL109909 al cărui obiect material l-a constituit transmiterea pe o perioadă 
nedeterminată a dreptului de folosinţă asupra unor echipamente. Suma totală datorată de debitoare conform acestui 
contract este de 474.487,52 euro, structurată după cum urmează: 
- 223.794,48 lei – datorii în sold până la data deschiderii procedurii insolvenţei; 
- 424.968,89 euro – sumă nefacturată şi datorată până la finalul contractului de leasing financiar. 
Conform Anexei C la Contractul de leasing menţionat, bunurile ce fac obiectul contractului sunt următoarele: 

Nr. Tip echipament Cantitate 
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crt. 
1 Derulator dublu D630 1 
2 Derulator dublu D630 1 
3 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
4 Derulator dublu D630 1 
5 Derulator dublu D630 1 
6 Derulator dublu D630 1 
7 Derulator dublu D630 1 
8 Derulator dublu D630 1 
9 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
10 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
11 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
12 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
13 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
14 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
15 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
16 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
17 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 
18 Maşină de liţat D631 cu 1 derulator dublu D630 1 

2. Contractul de leasing financiar nr. SGL109910 al cărui obiect material l-a constituit transmiterea pe o perioadă 
nedeterminată a dreptului de folosinţă asupra unor echipamente. Suma totală datorată de debitoare conform acestui 
contract este de 220.564,48 euro, structurată după cum urmează: 
- 104.340,50 lei – datorii în sold până la data deschiderii procedurii insolvenţei; 
- 197.459,24 euro – sumă nefacturată şi datorată până la finalul contractului de leasing financiar. 
Conform Anexei C la Contractul de leasing menţionat, bunurile ce fac obiectul contractului sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Tip echipament Cantitate 

1 Linie de măsurare pe tamburi Muller D500 1 
3. Contractul de leasing financiar nr. SGL110862 al cărui obiect material l-a constituit transmiterea pe o perioadă 
nedeterminată a dreptului de folosinţă asupra unor echipamente. Suma totală datorată de debitoare conform acestui 
contract este de 308.976,67 euro, structurată după cum urmează: 
- 128.904,16 lei – datorii în sold până la data deschiderii procedurii insolvenţei; 
- 280.454,26 euro – sumă nefacturată şi datorată până la finalul contractului de leasing financiar. 
Conform Anexei C la Contractul de leasing menţionat, bunurile ce fac obiectul contractului sunt următoarele: 

Nr. crt. Tip echipament Cantitate 
1 Maşină de tresat Niehoff an 2014 1 
2 Extruder 100/25D-ITAL an 2012 1 

În cuprinsul declaraţiei de creanţă, creditoarea justifică solicitarea întregii sume datorate de către debitoare până la 
finalizarea contractelor de leasing financiar, prin prisma faptului că aceasta nu a recepţionat notificarea 
administratorului judiciar prin care se exprimă intenţia menţinerii contractelor. 
În acest sens, menţionăm că prin Adresa nr. 2351/07.04.2017, administratorul judiciar a comunicat creditoarei faptul că 
opţiunea subscrisei este în sensul menţinerii tuturor contractelor de leasing. 
Pentru aceste considerente, verificarea declaraţiei de creanţă va fi efectuată prin prisma prevederilor art. 105 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Privitor la sumele solicitate, se impun următoarele menţiuni: 
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor 
fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,5194 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de creditoare este următoarea: 1.004.010,67 euro * 4,5194 
RON = 4.537.525,82 lei. 
În ceea ce priveşte solicitarea creditoarei de a fi înscrisă cu întreaga creanţă (deşi, astfel cum am menţionat anterior, 
doar o parte din aceasta era scadentă la data deschiderii procedurii), administratorul judiciar apreciază că o astfel de 
modalitate ar contraveni dispoziţiilor art. 105 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. 
Prin urmare, în Tabelul Preliminar al Creditorilor va fi înscrisă doar suma de 457.039,14 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor scadente la data deschiderii procedurii insolvenţei. 
În ceea ce priveşte natura creanţei deţinută de BRD Sogelease împotriva debitoarei, devin incidente următoarele 
prevederi legale: 
- art. 105 alin. (4) din Legea nr. 85/2014: în cadrul contractului de leasing financiar în derulare la data deschiderii 
procedurii şi menţinut, în condiţiile art. 123 alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul de creanţe, fiind 
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plătite la scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al creanţelor prevăzute la 
art. 159 alin. (1) pct. 3. (s.n. creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă) 
- art. 5 pct. 15 din acelaşi act normativ: creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt 
însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Noul 
Cod civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor 
principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ 
garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce priveşte 
bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se 
prevede altfel. 
- art. 78 din acelaşi act nromativ, potrivit cărora sunt creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea 
contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: 
ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel. 
- De asemenea, prevederile Noului Cod Civil, incidente în cauză, statuează: 
Art. 2.409 
(7) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
(8) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(9) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
Art. 2.413 
(3) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
- Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în 
tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
Astfel, din verificarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, se constată faptul că creditoarea a efectuat 
formalităţile de publicitate a drepturilor sale de preferinţă, după cum urmează: 
- Contractul de leasing financiar SGL109909/23.04.2015, prin înscrierea 2015-00036093332896-QBX; 
- Contractul de leasing financiar SGL109910/23.04.2015, prin înscrierea 2015-00036093402687-QSG; 
- Contractul de leasing financiar SGL110862/25.09.2015, prin înscrierea 2015-0040343532818-UXN. 
În ceea ce priveşte suma de 4.080.486,67 lei, devin incidente prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada 
de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data 
deschiderii procedurii de faliment”. 
Astfel, raportat la textul legal sus citat, suma de 4.080.486,67 lei nu va fi înscrisă la masa credală, urmând ca aceasta să 
fie achitată conform documentelor din care rezultă. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
administratorul judiciar a constatat faptul că acestea au fost calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei (20 Februarie 2017), prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor 
în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi 
întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din 
Legea nr. 85/2014 cu suma în cuantum de 457.039,14 lei. 
În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
8. CEC Bank SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 13, prin CEC Bank SA Sucursala Municipiului Bucureşti, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 75, sector 3, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Romcab SA cu 
următoarele creanţe: 
- Suma de 2.428.476,46 euro (din care credit – 2.310.239,07 euro, dobânzi – 62.221,91 euro, respectiv dobânzi 
penalizatoare – 44.015,48 euro şi 12.000 euro comisioane gestiune plafon), la care se adaugă 11.914,87 lei – achitarea 
poliţei de asigurare, 820 lei taxa judiciară de timbru şi 500 lei cheltuieli de executare, în temeiul Contractului facilitate 
de credit, sub forma de plafon în vederea deschiderii şi derulării acreditivelor la intern şi de import nr. 
PC1507009427/13.07.2015, modificat prin Actul adiţional nr. 1/24.03.2016, încheiate între CEC Bank SA prin CEC 
Bank – Sucursala Municipiului Bucureşti pe de o parte şi Romcab SA pe de altă parte, ca urmare a deschiderii şi 
derulării acreditivelor la intern şi de import – în categoria creanţelor garantate, ca şi creanţă pură şi simplă, născută 
anterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, scadentă integral; 
- Suma de 4.128.414,18 euro (din care credit – 4.038.998,69 euro, dobânzi – 54.966,55 euro, respectiv dobânzi 
penalizatoare – 23.248,94 euro şi 11.200 euro – comisioane gestiune plafon), la care se adaugă 640 lei taxă timbru, în 
temeiul Contractului facilitate de credit, sub formă de plafon în vederea deschiderii şi derulării acreditivelor la intern şi 
de import nr. PC1604057621/07.04.2016, modificat prin Actul adiţional nr. 1/07.06.2016, încheiate între CEC Bank SA 
prin CEC Bank – Sucursala Municipiului Bucureşti pe de o parte şi Romcab SA pe de altă parte, ca urmare a deschiderii 
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şi derulării acreditivelor la intern şi de import – în categoria creanţelor garantate, ca şi creanţă pură şi simplă, născută 
anterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, scadentă integral; 
- Suma de 4.972.163,34 lei, formată din 2.511.125,52 lei (din care 2.533.194,12 lei – principal şi 10.931,40 lei 
penalităţi), ca urmare a acordării facilităţii de factoring pentru facturile emise de EL&Cab Bizz SRL şi 2.427.983,82 lei 
(din care 2.407.261,30 lei – principal şi 20.722,52 lei penalităţi), ca urmare a acordării facilităţii de factoring pentru 
facturile emise de Proenerg SRL, în temeiul Contractului de Factoring nr. 15393 din data de 22.12.2015, modificat de 
Actul adiţional nr. 1/22.12.2015, încheiate între CEC Bank SA, în calitate de factor şi Romcab SA, în calitate de 
aderent, ca urmare a îndeplinirii condiţiei stipulate la art. 17.1, lit. r) din Contractul de factoring, în categoria creanţelor 
garantate, ca şi creanţă pură şi simplă, născută anterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă, scadentă integral. 
Astfel, creanţa solicitată de CEC Bank SA prin CEC Bank – Sucursala Municipiului Bucureşti este structurată astfel: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Suma 

  EUR  RON 
1 Contract facilitate de credit, 

sub formă de plafon în 
vederea deschiderii şi 
derulării acreditivelor la 
intern şi de import nr. 
PC1507009427/13.07.2015, 
modificat prin Actul adiţional 
nr. 1/24.03.2016, încheiate 
între CEC Bank SA prin 
CEC Bank SA - Sucursala 
Municipiului Bucureşti pe de 
o parte şi SC Romcab SA pe 
de altă parte 

2.428.476,46 €  13.234,87 lei 

credit 2.310.239,07 €  achitarea poliţei 
de asigurare 

11.914,87 lei 

dobânzi 62.221,91 €  taxa judiciară de 
timbru 

820,00 lei 

dobânzi 
penalizatoare 

44.015,48 €  cheltuieli de 
executare 

500,00 lei 

comisioane 
gestiune plafon 

12.000,00 €    

2 Contract facilitate de credit, 
sub formă de plafon în 
vederea deschiderii şi 
derulării acreditivelor la 
intern şi de import nr. 
PC1604057621/07.04.2016, 
modificat prin Actul adiţional 
nr. 1/07.06.2016, încheiate 
între CEC Bank SA prin 
CEC Bank SA - Sucursala 
Municipiului Bucureşti pe de 
o parte şi SC Romcab SA pe 
de altă parte 

4.128.414,18 €  640,00 lei 
credit 4.038.998,69 €  taxa de timbru 640,00 lei 

dobânzi 54.966,55 €    

 dobânzi 
penalizatoare 

23.248,94 €    

 comisioane 
gestiune plafon 

11.200,00 €    

Nr. 
Crt. 

Denumire Suma - RON 

3 Contract de factoring nr. 
15393 din data de 
22.12.2015, modificat prin 
Actul adiţional nr. 
1/22.12.2015, încheiate între 
CEC Bank SA în calitate de 
factor şi SC Romcab SA în 
calitate de aderent 

4.972.109,34 lei 
EL&Cab Bizz 
SRL 

  Proenerg SRL  

Total 2.544.125,52 
lei 

 Total 2.427.983,82 
lei 

principal 2.533.194,12 
lei 

 principal 2.407.261,30 
lei 

penalităţi 10.931,40 lei  penalităţi 20.722,52 lei 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 05.04.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În fapt, între CEC Bank SA prin CEC Bank – Sucursala Municipiului Bucureşti şi Romcab SA au fost încheiate 
următoarele contracte: 
A. Contractul facilitate de credit, sub forma de plafon în vederea deschiderii şi derulării acreditivelor la intern şi de 
import nr. PC1507009427/13.07.2015, modificat prin Actul adiţional nr. 1/24.03.2016. 
Creditoarea arată că la data deschiderii procedurii generale de insolvenţă, creanţa Băncii rezultată din acest contract era 
de 7.547.563,51 euro, iar ca urmare a plăţii în cuantum de 5.131.087,05 euro, efectuată de Eximbank SA, în calitate de 
garant, creanţa Băncii este în cuantum de 2.428.476,46 euro (din care credit – 2.310.239,07 euro, dobânzi – 62.221,91 
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euro, respectiv dobânzi penalizatoare – 44.015,48 euro şi 12.000 euro comisioane gestiune plafon), la care se adaugă 
11.914,87 lei – achitarea poliţei de asigurare, 820 lei, taxă judiciară de timbru şi 500 lei cheltuieli de executare – creanţă 
garantată, pură şi simplă, născută anterior deschiderii procedurii de insolvenţă şi scadentă integral conform situaţiei 
tabelare de mai jos, rezultată ca urmare a deschiderii şi derulării acreditivelor la intern şi de import. 
Creditoarea mai arată că în vederea rambursării acestui împrumut, debitoarea a constituit şi următoarele garanţii: 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 11423/13.07.2015, încheiat între CEC Bank SA prin CEC Bank SA 
– Sucursala Municipiului Bucureşti şi Romcab SA, înscrise în AEGRM cu nr. aviz iniţial – 2015-00037368022028-
LOY, modificat prin avizul nr. 2015-00037504442671-KQT, prin care se garanta Băncii cu ipoteca asupra creanţelor 
prezente şi viitoare născute din Contractul comercial încheiat în data de 14.02.2014 între Romcab SA şi Meinhart Kabel 
Osterreich GmbH, cu sediul în Austria, Florian Westbahnstrasse 5 A-4490, în calitate de debitor al creanţei ipotecate. 
- Garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente şi de depozit în lei şi valută, deschise de 
Romcab SA la CEC Bank SA, prin încheierea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 11429/13.07.2015, înscris în 
AEGRM cu nr. aviz iniţial- 2015-00037363212120-ADE, modificat prin avizul nr. 2015-00040854999658-UBV. 
- Garanţie reală mobiliară asupra stocului de cupru achiziţionat din credit, în valoare totală de 473.084,20 euro, în baza 
contractului de achiziţie nr. 75/21.12.2015 încheiat cu A-Kemi SRL, conform următoarelor facturi fiscale: factura 
fiscală nr. 793AKM/19.07.2016, în valoare de 529.591,72 lei (cv 118.461,00 euro), factura fiscală nr. 
808AKM/03.08.2016, în valoare de 237.627,69 lei (cv 53.344,33 euro), factura fiscală nr. 818AKM/08.08.2016, în 
valoare de 276.382,61 lei (cv 61.916,44 euro), factura fiscală nr. 824AKM/17.08.2016, în valoare de 547.644,98 lei (cv 
122.845,44 euro), factura fiscală nr. 845AKM/05.09.2016, în valoare de 519.174,68 lei (cv. 116.513,99 euro), precum şi 
diferenţa asupra stocului de cupru/produselor în curs de execuţie/produselor finite în valoare de 5.840.918,85 euro, 
conform facturilor de achiziţie menţionate în Actul Adiţional nr. 1/14.09.2015 şi diferenţa asupra stocului de 
cupru/produselor în curs de execuţie/produselor finite în valoare de 110.696,25 euro, conform facturilor de achiziţie 
menţionate în Actul Adiţional nr. 2/16.05.2016 şi diferenţa asupra stocului de cupru/produselor în curs de execuţie, 
produselor finite în valoare de 475.912,27 euro, conform facturilor de achiziţie menţionate în Actul Adiţional nr. 
3/24.06.2016 şi diferenţa asupra stocului de cupru/produselor în curs de execuţie/produselor finite în valoare de 
950.738,81 euro, conform facturilor de achiziţie menţionate în Actul Adiţional nr. 4/14.07.2016 proprietatea Garantului, 
depozitat în sediul din Târgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, Magazia CEC Bank, pentru garantarea plăţii 
şi îndeplinirii în întregime a obligaţiilor în baza Contractului de Credit nr. PC1507009427 din 13.07.2015, încheiat între 
Romcab SA, în calitate de împrumutat şi Banca, cu modificările ulterioare („Contractul de Credit”) până la concurenţa 
sumei principale împrumutate de 7.500.000 euro, plus dobânzile, dobânzile majorate, costurile şi spezele bancare 
aferente, precum şi a oricăror alte sume datorate sau potenţial datorate Băncii şi Cocreditorului în baza Contractului de 
Credit, prin încheierea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 11441/14.07.2015, modificat prin Actul adiţional nr. 
1/14.09.2015, Actul adiţional nr. 2/16.05.2016, Actul adiţional nr. 3/24.06.2016, Actul adiţional nr. 4/14.07.2016 şi 
Actul adiţional nr. 5/15.09.2016, înscris în AEGRM cu nr. aviz iniţial 2015-00037385052339-DZO, modificat prin aviz 
nr. 2016-00047644042731-BRN. 
- Garanţie reală mobiliară asupra stocurilor prezente de produse finite conform Raportului SGS din 01.02.2016, aflate în 
proprietatea Garantului, precum şi a tuturor bunurilor care înlocuiesc aceste bunuri, depozitate în sediul din Târgu 
Mureş, strada Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureş, Magazia CEC Bank, estimate la valoarea de 3.355.338 euro, conform 
datelor înregistrate în situaţiile financiare ale Garantului la data de 31.12.2015, pentru garantarea plăţii şi îndeplinirea în 
întregime a obligaţiilor în baza Contractului de Credit nr. PC1507009427 din 13.07.2015, încheiat între Romcab SA, în 
calitate de împrumutat şi Banca, cu modificările ulterioare („Contractul de Credit”) până la concurenţa sumei principale 
împrumutate de 7.500.000 euro, plus dobânzile, dobânzile majorate, costurile şi spezele bancare aferente, precum şi a 
oricăror alte sume datorate sau potenţial datorate Băncii şi Cocreditoruluiîn baza Contractului de Credit, prin încheierea 
Contractului de ipotecă mobiliară nr. 11430/13.07.2015, modificat prin Actul adiţional nr. 1/24.06.2016, înscris în 
AEGRM cu nr. aviz iniţial nr. 2016-00045472412496-RSB, modificat prin aviz nr. 2015-00040848779187-TUM. 
În urma analizei efectuate, prezentăm mai jos componenţa sumei solicitate de către creditor, astfel: 

Contract facilitate de credit, sub formă de plafon în vederea deschiderii şi derulării acreditivelor la intern şi de import 
nr. PC1507009427/13.07.2015 

Acreditive emise în 
baza plafonului nr. 

PC1507009427/13.07.
2015 

Creanţa 
20.02.2017/ 
deschidere 
procedură - 

Euro 

Sume 
încasate în 
urma plăţii 

garanţiei 
Eximbank 
- EURO 

 Creanţa 
04.04.201

7 

Credit 
restant - 

după plata 
garanţiei 

Eximbank 
- EURO 

Dobândă 
restantă - 
după plata 
garanţiei 

Eximbank 
- EURO 

Dobânzi 
penalizatoar

e - după 
plata 

garanţiei 
Eximbank - 

EURO 
RQ15076406764120/1
7.07.2015/AA1/24.06.
2016 

4.986.842,2
2 

3.441.654,2
0 

 1.545.188,
02 

1.474.994,6
6 

41.111,39 29.081,97 

RQ16036406811949/2
4.03.2016/AA1/24.06.
2016 

112.276,62 77.487,38  34.789,24 33.208,87 925,61 654,76 
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RQ16054025821125/0
4.05.2016/AA1/24.06.
2016 

112.789,35 0,00  112.789,3
5 

111.201,76 929,83 657,76 

RQ16054025825423/2
5.05.2016/AA1/24.06.
2016 

111.269,52 76.792,33  34.477,19 32.911,00 917,30 648,89 

RQ16056406826921/3
1.05.2016/AA1/24.06.
2016 

415.751,90 286.929,92  128.821,9
8 

122.969,97 3.427,45 2.424,56 

RQ16066406828160/0
8.06.2016/AA1/24.06.
2016 

131.855,99 91.000,00  40.855,99 39.000,00 1.087,03 768,96 

RQ16066406829303/1
5.06.2016/AA1/24.06.
2016 

496.753,66 342.833,05  153.920,6
1 

146.928,45 4.095,22 2.896,94 

RQ16066406830291/2
1.06.2016/AA1/24.06.
2016 

283.997,47 196.000,00  87.997,47 84.000,00 2.341,27 1.656,20 

RQ16066406831255/0
1.07.2016 

222.126,60 153.300,00  68.826,60 65.700,00 1.831,21 1.295,39 

RQ16076406832569/0
6.07.2016 

111.570,43 77.000,00  34.570,43 33.000,00 919,77 650,66 

RQ16074025834739/1
9.07.2016 

141.998,73 98.000,00  43.998,73 42.000,00 1.170,63 828,10 

RQ16084025837388/0
3.08.2016 

63.899,44 44.100,00  19.799,44 18.900,00 526,79 372,65 

RQ16086406838186/0
9.08.2016 

75.056,47 51.800,00  23.256,47 22.200,00 618,75 437,72 

RQ16084025839248/1
8.08.2016 

149.519,12 103.190,17  46.328,95 44.224,36 1.232,63 871,96 

RQ16094025842068/0
7.09.2016 

131.855,99 91.000,00  40.855,99 39.000,00 1.087,03 768,96 

Euro 7.547.563,5
1 

5.131.087,0
5 

 2.416.476,
46 

2.310.239,0
7 

62.221,91 44.015,48 

B. Contractul facilitate de credit, sub forma unui plafon în vederea deschiderii şi derulării acreditivelor la intern şi de 
import nr. PC1604057621/07.04.2016, modificat prin Actul adiţional nr. 1/07.06.2016, încheiate între CEC Bank SA 
prin CEC Bank SA – Sucursala Municipiului Bucureşti şi Romcab SA. Creditoarea precizează că faptul că creanţa 
Băncii născută din acest contract de credit este în cuantum 4.128.414,18 euro (din care credit – 4.038.998,69 euro, 
dobânzi – 54.966,55 euro, respectiv dobânzi penalizatoare – 23.248,94 euro şi 11.200 euro – comisioane gestiune 
plafon), la care se adaugă 640 lei taxă timbru – creanţă garantată, pură şi simplă, născută anterior deschiderii procedurii 
de insolvenţă, scadentă integral. 
Creditoarea mai arată că în vederea garantării rambursării acestui împrumut, creditoarea a constituit şi următoarele 
garanţii: 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 17570/07.04.2016, încheiat între CEC Bank SA prin CEC Bank – 
Sucursala Municipiului Bucureşti şi Romcab SA, înscrise în AEGRM cu nr. aviz iniţial 2016-00044117279573-NGN, 
prin care se garanta Băncii cu Ipotecă asupra creanţelor prezente şi viitoare născute din Contractul Comercial nr. 252, 
încheiat în data de 09.12.2015, Contractul de librare nr. 263, încheiar în data de 21.12.2015, Addendum-ului nr. 
1/29.,3.2016, încheiat între Romcab SA şi Lapp Holding AG – U.I. Lapp GmbH, cu sediul în Germania, SChulze – 
Delitzsch – Strasse 25, 70565, Stuttgart, în calitate de debitor al creanţei ipotecate. 
- Garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente şi de depozit în lei şi valută, deschise de 
Romcab SA la CEC Bank SA, prin încheierea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 17571/07.04.2016, înscris în 
AEGRM cu nr. aviz iniţial – 2016-00044115389759-XIP. 
- Garanţie reală mobiliară asupra utilajului Cableza Dubla Torsiune D1600, aflat în proprietatea Garantului conform 
Amendament nr. 1/04.11.2014, proces verbal de recepţie din 02.12.2014, conform Contract de ipotecă mobiliară nr. 
17575/07.04.22200016, înscris în AEGRM cu nr. aviz iniţial 2016-00044116699345. 
- Garanţie reală mobiliară asupra stocurilor prezente de produse finite conform Anexei la contractul de ipotecă 
mobiliară nr. 17576/07.04.2016, aflate în proprietatea Garantului, precum şi a tuturor bunurilor care înlocuiesc aceste 
bunuri, depozitate în sediul din Târgu Mureş, strada Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, Magazie CEC Bank, estimate la 
valoarea de 10.013.279 euro, conform datelor înregistrate în situaţiile financiare ale Garantului la data de 31.12.2015, 
pentru garantarea plăţii şi îndeplinirea în întregime a obligaţiilor în baza Contractului de Credit nr. PC1604057621 din 
07.04.2016 încheiat între Romcab SA, în calitate de împrumutat şi Bancă, cu modificările ulterioare („Contractul de 
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credit”) până la concurenţa sumei principale împrumutate de 7.000.000 euro, plus dobânzile aferente, precum şi a 
oricăror alte sume datorate sau potenţial datorate Băncii şi Cocreditorului în baza Contractului de Credit, prin încheierea 
Contractului de ipotecă mobiliară nr. 17576/07.04.2016, înscris în AEGRM cu nr. aviz iniţial nr. 2016-
00043134062843-NQK, modificat prin 2016-00044860892006-JVU. 
- Garanţie reală mobiliară asupra stocurilor de cupru achiziţionat din credit, în valoare totală de 5.257.947,11 euro, 
- în baza Contractului de achiziţie nr. 72/22.03.2016 încheiat cu Codelco Kupferhandel GmbH, conform următoarelor 
facturi fiscale: 
- Factura fiscală nr. 6221047/13.04.2016, în valoare de 39.558,72 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221048/13.04.2016, în valoare de 160.296,69 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221053/14.04.2016, în valoare de 20.751,76 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221131/25.04.2016, în valoare de 446.321,04 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221132/25.04.2016, în valoare de 463.647,98 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221166/29.04.2016, în valoare de 451.043,59 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221167/29.04.2016, în valoare de 28.996,53 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221168/29.04.2016, în valoare de 28.475,60 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221169/29.04.2016, în valoare de 28.068,43 euro; 
- Factura fiscală nr. 6221224/30.04.2016, în valoare de 499.905,88 euro. 
- în baza Contractului de achiziţie nr. 1/26.01.2016, încheiat cu MKM Mansfelder Kupfer UND Messing GmbH, 
conform următoarele facturi fiscale: 
- Factura fiscală nr. 90732161/21.04.2016, în valoare de 106.962,51 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732162/21.04.2016, în valoare de 107.086,48 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732163/21.04.2016, în valoare de 106.952,97 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732164/21.04.2016, în valoare de 106.805,15 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732165/21.04.2016, în valoare de 107.267,68 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732166/21.04.2016, în valoare de 110.338,75 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732167/21.04.2016, în valoare de 110.183,28 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732168/21.04.2016, în valoare de 110.165 euro; 
- Factura fiscală nr. 90732169/21.04.2016, în valoare de 110.320,45 euro. 
- în baza Contractului de achiziţie nr. 75/21.12.2015 încheiat cu A-Kemi SRL, conform următoarelor facturi comerciale: 
- Factura comercială nr. 649AKM/04.05.2016, în valoare de 678.811,40 lei (cv 151.267,16 euro); 
- Factura comercială nr. 650AKM/04.05.2016, în valoare de 678.837,89 lei (cv 151.267,16 euro); 
- Factura comercială nr. 651AKM/04.05.2016, în valoare de 676.798,62 lei (cv 150.818,63 euro); 
- Factura comercială nr. 652AKM/04.05.2016, în valoare de 678.414,14 lei (cv 151.178,64 euro); 
- Factura comercială nr. 663AKM/05.05.2016, în valoare de 633.020,57 lei (cv 140.924,90 euro); 
- Factura comercială nr. 666AKM/05.05.2016, în valoare de 633.391,34 lei (cv 141.007,44 euro); 
- Factura comercială nr. 667AKM/06.05.2016, în valoare de 565.486,37 lei (cv 125.605,02 euro); 
- Factura comercială nr. 668AKM/06.05.2016, în valoare de 565.592,30 lei (cv 125.628,55 euro); 
- Factura comercială nr. 669AKM/06.05.2016, în valoare de 565.062,62 lei (cv 125.510,90 euro); 
- Factura comercială nr. 670AKM/06.05.2016, în valoare de 566.413,31 lei (cv 125.810,91 euro); 
- Factura comercială nr. 678AKM/10.05.2016, în valoare de 602.934,74 lei (cv 134.376,68 euro); 
- Factura comercială nr. 679AKM/10.05.2016, în valoare de 603.199,58 lei (cv 134.435,71 euro); 
- Factura comercială nr. 680AKM/10.05.2016, în valoare de 603.067,16 lei (cv 134.406,20 euro); 
- Factura comercială nr. 681AKM/10.05.2016, în valoare de 482.485,51 lei (cv 107.532,04 euro); 
- Factura comercială nr. 682AKM/10.05.2016, în valoare de 482.670,90 lei (cv 107.573,36 euro); 
- Factura comercială nr. 683AKM/10.05.2016, în valoare de 482.114,74 lei (cv 107.449,41 euro), 
precum şi diferenţa asupra stocului de cupru /produselor în curs de execuţie/produselor finite în valoare de 1.797.265,78 
euro, conform facturilor de achiziţie menţionate în Actul adiţional nr. 1/06.05.2016, proprietatea Garantului, depozitat 
în sediul din Târgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, Magazia CEC Bank, pentru garantarea plăţii şi 
îndeplinirii în întregime a obligaţiilor în baza Contractului de Credit nr. PC1604057621 din 07.04.2016, încheiat între 
Romcab SA, în calitate de împrumutat şi Banca, cu modificările ulterioare („Contractul de credit”) până la concurenţa 
sumei principale împrumutate de 7.000.000 euro, plus dobânzile majorate, costurile şi spezele bancare aferente, precum 
şi a oricăror alte sume datorate sau potenţial datorate Băncii, în temeiul Contractului de ipotecă mobiliară nr. 17577 din 
data de 07.04.2016, modificat prin Actul adiţional nr. 1/06.05.2016 şi Actul adiţional nr. 2/07.06.2016 înscris în 
AEGRM cu nr. aviz iniţial nr. 2016-00044116699345-YIX. 
În urma analizei efectuate, prezentăm mai jos componenţa sumei solicitate de către creditor, astfel: 

Contract facilitate de credit, sub formă de plafon în vederea deschiderii şi derulării acreditivelor la intern şi de import 
nr. PC1604057621/07.04.2016 

Acreditive emise în baza 
plafonului nr. 

PC1604057621/07.04.2016 

Creanţa 
20.02.2017/deschidere 

procedură - EURO 

Credit 
restant 

 Dobânzi 
restante 

Dobânzi 
penalizatoare 
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RQ16044025816040/08.04.2016 1.138.815,58 1.116.778,56  15.608,72 6.428,30 

RQ16046406818009/18.04.2016 587.253,01 576.082,27  7.854,74 3.316,00 

RQ16046406819010/21.04.2016 280.727,32 275.317,57  3.824,99 1.584,76 

RQ16046406819022/22.04.2016 297.765,30 292.123,58  3.960,22 1.681,50 

RQ16046406819555/28.04.2016 284.574,14 279.112,02  3.855,52 1.606,60 

RQ16046406820675/29.04.2016 305.655,03 299.905,88  4.022,86 1.726,29 

RQ16054025841126/05.05.2016 305.468,20 299.721,60  4.021,36 1.725,24 

RQ16056406821199/09.05.2016 171.220,25 168.000,00  2.253,23 967,02 

RQ16056406821447/10.05.2016 305.750,45 300.000,00  4.023,60 1.726,84 

RQ16056406822167/13.05.2016 244.600,35 240.000,00  3.218,89 1.381,46 

RQ16056406822166/24.05.2016 195.384,55 191.957,21  2.322,41 1.104,93 

Euro 4.117.214,18 4.038.998,69  54.966,54 23.248,94 

C. Contractului de Factoring nr. 15393 din data de 22.12.2015, modificat de Actul adiţional nr. 1/22.12.2015, încheiate 
între CEC Bank SA prin CEC Bank SA – Sucursala Municipiului Bucureşti şi Romcab SA. Creditoarea precizează că 
creanţa Băncii născută din acest contract de credit este în cuantum de 4.972.163,34 lei, formată din 2.544.125,52 lei (din 
care 2.533.194,12 lei – principal şi 10.931,40 lei – penalităţi), ca urmare a acordării facilităţii de factoring pentru 
facturile emise de EL&Cab Bizz SRL şi 2.427.983,82 lei (din care 2.407.261,30 lei – principal şi 20.722,52 lei – 
penalităţi), ca urmare a acordării facilităţii de factoring pentru facturile emise de Proenerg SRL, respectiv ca urmare a 
îndeplinirii condiţiei stipulate la art. 17.1, litera r) din Contractul de factoring (debitorii cedaţi au invocat compensarea 
sumelor) – creanţă garantată, pură şi simplă, născută anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, scadentă integral. 
Creditoarea mai arată că în vederea garantării rambursării acestui împrumut, creditoarea a constituit şi următoarele 
garanţii: 
- Contract de cesiune de creanţe nr. 16829/08.03.2016, modificat prin Actul adiţional nr. 1/29.07.2016, încheiate între 
CEC Bank SA prin CEC Bank SA – Sucursala Municipiului Bucureşti şi Romcab SA, înscrise în AEGRM cu nr. aviz 
iniţial 2016-0004334842211-EYE, modificat prin aviz nr. 2016-00046368842534-XHG, prin care se cesionau Băncii 
toate creanţele decurgând din Contractul de vânzare cumpărare comercială cu executare succesivă nr. 0020, încheiat 
între Romcab SA şi debitorul cedat El&Cab Bizz SRL, cesiune acceptată de debitorul cedat. 
- Contract de cesiune de creanţe nr. 18432/13.05.2016, modificat prin Actul adiţional nr. 1/29.07.2016 încheiat între 
CEC Bank SA prin CEC Bank SA – Sucursala Municipiului Bucureşti şi Romcab SA, înscrise în AEGRM cu nr. aviz 
iniţial 2016-00044508179925-OZP, modificat prin aviz nr. 2016-00046367052282-FOH, prin care se cesionau Băncii 
toate creanţele decurgând din Contractul de vânzare cumpărare comercială cu executare succesivă nr. contractului nr. 
2/06.01.2010, modificat de actele adiţionale ulterioare, încheiat între Romcab SA şi debitorul cedat Proenerg SRL, 
cesiune acceptată de debitorul cedat. 
- Garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente şi de depozit în lei şi valută, deschise de 
Romcab SA la CEC Bank SA, prin încheierea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 15394/22.12.2015, modificat prin 
AA1/29.07.2016, înscrise în AEGRM cu nr. aviz iniţial 2015-00043023619380-EGB, modificat prin aviz nr. 2016-
00046371732493-OOA. 
În ceea ce priveşte sumele rezultate din Contractul de factoring, creditoarea menţionează că la clauza nr. 17.1 din 
cuprinsul acestuia sunt specificate expres situaţiile în care Banca are drept de regres împotriva aderentului, respectiv la 
litera r) este prevăzută situaţia în care debitorul cedat invocă compensarea unor sume de bani pentru a refuza plata 
facturilor. Aşadar, având în vedere regresul pe care Banca îl are împotriva debitoarei, aceasta apreciază că trebuie 
înscrisă în Tabelul Preliminar de Creanţe. 
În urma analizei efectuate, prezentăm mai jos componenţa sumei solicitate de către creditor, astfel: 

Proenerg SRL 

Nr. Facturii Sold credit restant Penalităţi  Total credit 

11676218 385.843,70 3.518,04  389.361,74 

11676216 299.479,46 2.730,59  302.210,05 

11676434 250.027,29 2.022,31  252.049,60 

11676436 443.728,19 3.589,02  447.317,21 

11676435 290.994,87 2.353,66  293.348,53 

11676217 241.047,89 2.197,82  243.245,71 

11676219 384.171,16 3.502,79  387.673,95 
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11676575 111.968,74 808,29  112.777,03 

Total 2.407.261,30 20.722,52  2.427.983,82 

EL & Cab Bizz SRL 

Nr. Facturii Sold credit restant Penalităţi  Total credit 

11675642 136.647,34 1.456,36  138.103,70 
11675643 112.320,92 1.197,09  113.518,01 
11675646 348.605,85 3.715,36  352.321,21 
11675864 47.694,04 451,18  48.145,22 
11676446 270.876,78 2.190,94  273.067,72 
11676451 22.803,43 184,44  22.987,87 
11676459 95.338,30 771,13  96.109,43 
11676460 5.552,76 44,92  5.597,68 
11676551 73.924,81 572,22  74.497,03 
11678487 71.675,95 36,44  71.712,39 
11678488 52.838,61 26,86  52.865,47 
11678489 189.210,74 96,18  189.306,92 
11679942 148.562,76 25,30  148.588,06 
11679943 317.106,86 54,00  317.160,86 
11679944 324.817,95 55,31  324.873,26 
11679945 154.948,60 26,38  154.974,98 
11680238 26.858,06 4,57  26.862,63 
11680242 133.410,36 22,72  133.433,08 
Total 2.533.194,12 10.931,40  2.544.125,52 

Pentru toate considerentele expuse mai sus, prezentăm în tabelul de mai jos sinteza concluziilor administratorului 
judiciar: 

Creanţă solicitată 

6.560.157,20 euro 29.647.974,45 lei 

4.972.163,34 lei 4.972.163,34 lei 

Total 34.620.137,79 lei 

Întrucât creditoarea a calculat în mod eronat cuantumul total al sumelor solicitate prin Cererea de înscriere la masa 
credală a Romcab SA (euro: 2.428.476,46 + 4.128.414,18 = 6.556.890,64; lei: 2.427.983,82 + 2.544.125,52 = 
4.972.109,34), administratorul judiciar a acceptat suma calculată în mod corect, astfel: 
Creanţă acceptată 

 lei  euro curs: 4,5194 lei/euro 

Contract factoring nr. 
15393/22.12.2015 
(Proenerg SRL şi 
EL&Cab Bizz SRL 

2.427.983,82 Contract facilitate de credit 
PC1507009427/13.07.2015 

2.428.476,46 10.975.256,51 lei 

2.544.125,52 Contract facilitate de credit 
PC1604057621/07.04.2016 

4.128.414,18 18.657.955,05 lei 

 4.972.109,34  6.556.890,64 29.633.211,56 lei 

Conform prevederilor art. 107, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 

Creanţă acceptată (lei) 

Contract de factoring nr. 15393/22.12.2015 4.972.109,34 
Contract facilitate de credit nr. PC1507009427/13.07.2015 şi 
PC1604057621/07.04.2016 

29.633.211,56 

Total 34.605.320,90 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul CEC Bank SA prin CEC Bank SA – Sucursala Municipiului Bucureşti a fost înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, 
inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform 
dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu o creanţă în cuantum de 34.605.320,90 lei, compusă din 29.633.211,56 
lei (echivalent 6.556.890,64 euro la curs valutar BNR 1 euro = 4,5914 lei din data de 17.02.2017, valabil şi la data de 
20.02.2017) şi 4.972.109,34 lei creanţă exprimată în lei. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
9. Codelco Kupferhandel GMBH1, cu sediul în Germania, Dusseldorf, str. Louise Dumont, nr. 25, cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la reprezentantul legal Rădulescu şi Muşoi SPARL, cu sediul în mun. Bucureşti, str. 
Grigore Mora, nr. 31, sector 1, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 7.865.674,71 Euro. 
Ulterior la data de 17.03.2017 a fost comunicată administratorului judiciar o precizare la declaraţia de creanţă prin care 
creditorul solicită înscrierea la masa credală cu suma totală în cuantum de 7.878.515,03 Euro. 
În ceea ce priveşte cerinţele de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei. Cererea a 
fost formulată în termen, fiind iniţial cerere de deschidere a procedurii, ulterior recalificată de către judecătorul-sindic în 
declaraţie de creanţă prin Încheierea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Precizarea la declaraţia de creanţă a fost 
de asemenea formulată în termenul stabilit de către judecătorul sindic. 
În probaţiune creditorul anexează comanda din data de 29.08.2016, comanda din data de 08.04.2016, Fişă cont client, 
Termeni generali standard şi condiţii de vânzare, Copie aviz AEGRM nr. 2017-00051405802574-VCG, dovada 
achitării taxei de timbre, facturile şi notele de debit aferente sumei solicitate, după cum urmează: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare Euro Valoare Lei 
1 6221167 29.04.2016 29.04.2016 28.996,53 € 131.046,92 lei 

2 6221016 11.04.2016 11.04.2016 1.269.409,96 € 5.736.971,37 lei 

3 2016370 13.12.2016 13.03.2017 10.910,52 € 49.309,00 lei 

4 6220817 31.03.2016 29.06.2016 336.661,02 € 1.521.505,81 lei 

5 6220842 01.04.2016 30.06.2016 40.202,01 € 181.688,96 lei 

6 6220843 01.04.2016 30.06.2016 71.493,31 € 323.106,87 lei 

7 6221022 11.04.2016 11.04.2016 527.855,82 € 2.385.591,59 lei 

8 6221048 13.04.2016 13.04.2016 160.296,69 € 724.444,86 lei 

9 6221047 13.04.2016 13.04.2016 39.558,72 € 178.781,68 lei 

10 6221053 14.04.2016 14.04.2016 20.751,76 € 93.785,50 lei 

11 6221131 25.04.2016 25.04.2016 446.321,04 € 2.017.103,31 lei 

12 6221132 25.04.2016 25.04.2016 463.647,98 € 2.095.410,68 lei 

13 6221168 29.04.2016 29.04.2016 28.475,60 € 128.692,63 lei 

14 6221169 29.04.2016 29.04.2016 28.068,43 € 126.852,46 lei 

15 6221126 29.04.2016 29.04.2016 451.043,59 € 2.038.446,40 lei 

16 6221224 30.04.2016 30.04.2016 499.905,88 € 2.259.274,63 lei 

17 6221244 06.05.2016 06.05.2016 111.201,76 € 502.565,23 lei 

18 6221541 14.06.2016 12.09.2016 50.150,09 € 226.648,32 lei 

19 6221542 14.06.2016 12.09.2016 61.501,63 € 277.950,47 lei 

20 6222002 02.08.2016 31.10.2016 580.794,72 € 2.624.843,66 lei 

21 6222018 03.08.2016 31.10.2016 212.360,00 € 959.739,78 lei 

22 6222017 03.08.2016 31.10.2016 11.840,53 € 53.512,09 lei 

23 6222155 24.08.2016 22.11.2016 115.357,43 € 521.346,37 lei 

24 6222180 26.08.2016 24.11.2016 320.628,01 € 1.449.046,23 lei 

25 6222179 26.08.2016 24.11.2016 139.922,56 € 632.366,02 lei 

26 6222281 02.09.2016 01.12.2016 325.987,90 € 1.473.269,72 lei 

27 6222292 05.09.2016 05.12.2016 107.797,74 € 487.181,11 lei 

28 6222348 13.09.2016 12.12.2016 321.002,52 € 1.450.738,79 lei 

29 6222514 29.09.2016 28.12.2016 43.045,33 € 194.539,06 lei 

30 6222513 29.09.2016 28.12.2016 66.337,26 € 299.804,61 lei 

                                                           
1 În continuare Codelco. 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare Euro Valoare Lei 
31 6222549 30.09.2016 29.12.2016 111.309,62 € 503.052,70 lei 

32 6222635 12.10.2016 10.01.2017 93.688,29 € 423.414,86 lei 

33 6222741 26.10.2016 24.01.2017 93.755,71 € 423.719,56 lei 

34 7220150 26.01.2017 25.04.2017 105.413,38 € 476.405,23 lei 

35 7220153 26.01.2017 26.04.2017 93.701,78 € 423.475,82 lei 

36 722017 31.01.2017 02.05.2017 187.826,00 € 848.860,82 lei 

37 722049 03.02.2017 03.05.2017 93.805,14 € 423.942,95 lei 

38 2016220 11.08.2016 09.11.2016 10.910,52 € 49.309,00 lei 

39 2016270 09.09.2016 08.12.2016 10.910,52 € 49.309,00 lei 

40 2016320 26.10.2016 24.01.2017 10.910,52 € 49.309,00 lei 

41 2016357 30.11.2016 28.02.2017 10.910,52 € 49.309,00 lei 

42 2016107 19.04.2016 18.07.2016 10.910,52 € 49.309,00 lei 

43 2016138 27.05.2016 25.08.2016 10.910,52 € 49.309,00 lei 

44 2016162 14.06.2016 12.09.2016 10.910,52 € 49.309,00 lei 

45 2016193 30.06.2016 28.09.2016 10.910,52 € 49.309,00 lei 

46 2017008 25.01.2017 25.04.2017 10.910,52 € 49.309,00 lei 

47 2016370 13.12.2016 13.03.2017 10.910,52 € 49.309,00 lei 

48 7220217 31.01.2017 02.05.2017 187.826,00 € 848.860,82 lei 

49 7220153 26.01.2017 26.04.2017 93.701,78 € 423.475,82 lei 

Total 8.061.659,24 € 36.433.862,77 lei 

 
 
 

Nr. Crt. Notă de debit Dată Valoare Euro Valoare lei 
1 2016096 31.03.2016 1.191,60 € 5.385,32 lei 

2 2016124 30.04.2016 2.104,30 € 9.510,17 lei 

3 2016156 31.05.2016 977,40 € 4.417,26 lei 

4 2016189 30.06.2016 1.503,35 € 6.794,24 lei 

5 2016217 29.07.2016 784,10 € 3.543,66 lei 

6 2016255 31.08.2016 2.185,15 € 9.875,57 lei 

7 2016397 30.09.2016 1.085,10 € 4.904,00 lei 

8 2016331 31.10.2016 766,50 € 3.464,12 lei 

9 2016359 30.11.2016 354,85 € 1.603,71 lei 

10 2016404 30.12.2016 975,90 € 4.410,48 lei 

11 2017024 31.01.2017 373,80 € 1.689,35 lei 

12 2016101 13.04.2016 10.780,52 € 48.721,48 lei 

13 2016108 20.04.2016 6.667,64 € 30.133,73 lei 

14 2016109 25.04.2016 3.710,08 € 16.767,34 lei 

15 2016126 10.05.2016 3.313,28 € 14.974,04 lei 

16 2016130 17.05.2016 7.145,22 € 32.292,11 lei 

17 2016170 24.06.2016 6.976,71 € 31.530,54 lei 

18 2016232 25.08.2016 3.331,26 € 15.055,30 lei 
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Nr. Crt. Notă de debit Dată Valoare Euro Valoare lei 
19 2016231 24.08.2016 2.178,99 € 9.847,73 lei 

20 2016227 18.08.2016 3.315,45 € 14.983,84 lei 

21 2016282 19.09.2016 3.320,41 € 15.006,26 lei 

22 2016271 13.09.2016 3.294,84 € 14.890,70 lei 

23 2016262 05.09.2016 3.331,42 € 15.056,02 lei 

24 2016253 01.09.2016 3.842,42 € 17.365,43 lei 

25 2016245 31.08.2016 3.341,28 € 15.100,58 lei 

26 2016225 15.08.2016 6.108,30 € 27.605,85 lei 

27 2016168 21.06.2016 9.176,91 € 41.474,13 lei 

28 2016167 17.06.2016 9.132,26 € 41.272,34 lei 

29 2016238 29.08.2016 12.177,62 € 55.035,54 lei 

30 2016283 19.09.2016 27.383,49 € 123.756,94 lei 

31 2016286 23.09.2016 15.273,16 € 69.025,52 lei 

32 2016312 10.10.2016 12.155,84 € 54.937,10 lei 

33 2016348 24.11.2016 9.199,05 € 41.574,19 lei 

34 2016361 30.11.2016 5.989,61 € 27.069,44 lei 

35 2016362 01.12.2016 10.717,48 € 48.436,58 lei 

36 2016365 05.12.2016 6.646,80 € 30.039,55 lei 

37 2016237 26.08.2016 6.108,55 € 27.606,98 lei 

38 2016233 25.08.2016 42.483,09 € 191.998,08 lei 

39 2016243 31.08.2016 12.131,98 € 54.829,27 lei 

40 2016254 01.09.2016 5.911,50 € 26.716,43 lei 

41 2016252 31.08.2016 18.170,91 € 82.121,61 lei 

42 2016264 05.09.2016 2.953,11 € 13.346,29 lei 

43 2016283 19.09.2016 27.383,49 € 123.756,94 lei 

44 2016286 23.09.2016 15.273,16 € 69.025,52 lei 

45 2016312 10.10.2016 12.155,84 € 54.937,10 lei 

46 2016348 24.11.2016 9.199,05 € 41.574,19 lei 

47 2016361 30.11.2016 5.989,61 € 27.069,44 lei 

48 2016362 01.12.2016 10.717,48 € 48.436,58 lei 

49 2016365 05.12.2016 6.646,80 € 30.039,55 lei 

  Total 375.936,66 € 1.699.008,14 lei 

 
Nr. Crt Notă de debit dobândă Dată Scadenţă Sumă euro Sumă lei 

1 201719 31.01.2017 02.05.2017 5.872,41 € 26.539,77 lei 

2 2016091 31.03.2016 29.06.2016 7.043,43 € 31.832,08 lei 

3 2016121 29.04.2016 28.07.2016 16.348,79 € 73.886,72 lei 

4 2016148 31.05.2016 31.08.2016 19.174,39 € 86.656,74 lei 

5 2016180 30.06.2016 28.09.2016 666,87 € 3.013,85 lei 

6 2016210 29.07.2016 27.10.2016 6.913,59 € 31.245,28 lei 

7 2016249 31.08.2016 29.11.2016 6.768,52 € 30.589,65 lei 
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8 2016301 30.09.2016 29.12.2016 8.097,13 € 36.594,17 lei 

9 2016338 31.10.2016 01.02.2017 1.997,59 € 9.027,91 lei 

  Total  72.882,72 € 329.386,16 lei 

Prin precizarea la declaraţia de creanţă, creditorul mai anexează Nota de debit nr. 2017041/28.02.2017, scadentă în data 
de 29.05.2017, prin care au fost calculate penalităţi în cuantum de 1.929,8 euro aferente facturilor neachitate şi Factura 
nr. 2017044/28.02.2017 în cuantum de 10.910,52 euro care reprezintă procentul pentru asigurare aferent lunii ianuarie 
2017. 
Totalul valorii aferente facturilor anexate este în cuantum de 8.523.318,94 euro. 
Conform situaţiei anexate de către creditor, au fost efectuate următoarele plăţi: 
- 115.000 euro la data de 31.01.2017; 
- 35.000 euro la data de 02.02.2017; 
- 115.000 euro la data de 03.02.2017; 
Totalul plăţilor efectuate de către debitoare se ridica la suma de 265.000 euro. 
De asemenea, conform situaţiei sumelor solicitate de către creditor, rezultă că au fost anexate următoarele facturi şi note 
de debit dar care nu au fost solicitate spre înscriere la masa credală: 

Facturi anexate dar nesolicitate 

2016283 19.09.2016 27.383,49 € 123.756,94 lei 

2016286 23.09.2016 15.273,16 € 69.025,52 lei 

2016312 10.10.2016 12.155,84 € 54.937,10 lei 

2016348 24.11.2016 9.199,05 € 41.574,19 lei 

2016361 30.11.2016 5.989,61 € 27.069,44 lei 

2016362 01.12.2016 10.717,48 € 48.436,58 lei 

2016365 05.12.2016 6.646,80 € 30.039,55 lei 

722017 31.01.2017 187.826,00 € 848.860,82 lei 

2016107 19.04.2016 10.910,52 € 49.309,00 lei 

7220153 26.01.2017 93.701,78 € 423.475,82 lei 

Total 379.803,73 € 1.716.484,98 lei 

Astfel, scăzând din totalul facturilor anexate în cuantum de 8.523.318,94 euro suma de 265.000 euro achitată de 
debitoare, şi suma de 379.803,73 euro reprezentând facturi care nu sunt solicitate spre înscriere, rezultă un total de 
7.878.515,21 euro. 
Creditorul arată că suma rezultă din raporturile comerciale întreţinute între debitoare şi acesta, în baza cărora au efectuat 
livrări de bare de cupru şi alte produse. Se mai arată în cadrul declaraţiei de creanţă că în bază de note de comandă 
transmise de debitoare, Codelco efectua livrări de produse şi emitea facturi aferente fiecărui transport. Termenul de 
plată al fiecărei facturi era stabilit de părţi la 90 de zile. 
Codelco arată în cadrul declaraţiei de creanţă că în baza art. 6 din Termenii generali şi condiţiile de livrare şi plată, 
creditoarea are un drept de retenţie asupra bunurilor livrate până la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de plată ale 
debitoarei, sens în care debitoarea este obligată să încheie o asigurare extinsă pentru bunurile respective, asigurare ale 
cărei drepturi şi creanţe sunt cesionate către creditoare. Clauza de rezervă a proprietăţii a fost publicată în AEGRM nr. 
2017-00051405802574-VCG. 
Conform prevederilor art. 2495 Cod Civil, dreptul de retenţie este definit astfel: „cel care este dator să remită sau să 
restituie un bun poate să îl reţină cât timp creditorul nu îşi execută obligaţia sa izvorâtă din acelaşi raport de drept sau, 
după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubeşte pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut pentru acel 
bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.” 
În cazul de faţă constatăm că bunurile au fost livrate către debitoare, astfel că nu e vorba de un drept de retenţie, ci de o 
rezervă a proprietăţii bunurilor livrate, stabilită prin contract. 
Conform prevederilor art. 2347 alin. (2) Cod Civil „Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, 
pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă încheiate în scop de garanţie.” 
Conform prevederilor art. 123 alin (6) din Legea nr. 85/2014, „dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de proprietate 
până la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă 
prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar/lichidatorului judiciar dacă au fost efectuate 
formalităţile de publicitate prevăzute de lege. Bunul cu privire la care vânzătorul a reţinut titlul de proprietate intră în 
averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de o cauză de preferinţă, potrivit art. 2.347 din Codul civil.” 
În consecinţă constatăm că o cauză de preferinţă constând din rezerva dreptului de proprietate nu este opozabilă 
administratorului judiciar în lipsa îndeplinirii demersurilor de înscriere în registrele de publicitate. 
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Raportat la caracterul bunurilor livrate, respectiv bunuri mobile, constatăm că demersurile de publicitate necesare sunt 
reprezentate de înscrierea dreptului de rezervă asupra proprietăţii bunurilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. 
Raportat la aceste prevederi, precum şi la Avizul AEGRM nr. 2017-00051405802574-VCG depus în probaţiune de 
către creditor, constatăm caracterul garantat al dreptului de creanţă invocat de către creditor. În conformitate cu avizul 
anexat, garanţia se întinde asupra 12.000 tone tije cupru turnate, marca „Rheinrod”, diametru 8 mm, produse la 
Deutsche Giessdraht. 
Creditorul mai arată că Romcab SA nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată din iunie 2016, dar că în ciuda întârzierilor la 
plată Codelco a continuat să efectueze livrări fără a se prevala de prevederile contractuale cu privire la suspendarea 
livrărilor sau recuperarea mărfii. 
Constatăm că în baza termenilor generali standard şi a condiţiilor de vânzare precum şi a comenzilor efectuate de 
Romcab SA, Codelco a procedat la livrarea produselor solicitate de către debitoare, emiţând facturi aferente livrărilor pe 
perioada 31.03.2016 – 03.02.2017 cu termen de plată la 90 de zile de la data emiterii facturii. 
De asemenea, raportat la costurile suplimentare aferente livrărilor efectuate, Codelco a emis un număr de note de debit 
prin care evidenţiază aceste costuri. În conformitate cu pct. 3 din Termenii generali standard şi condiţiile de vânzare, 
„cumpărătorul va fi responsabil pentru orice şi toate cheltuielile suplimentare, în special cu privire la ambalare 
suplimentară, costurile de transport şi asigurarea de transport.” În consecinţă, costurile conform notelor de debit 
urmează a fi imputate debitoarei Romcab SA. 
Ca urmare a întârzierilor la plată Codelco a emis un număr de note de debit aferente dobânzilor calculate, astfel cum au 
fost prezentate mai sus. Conform pct. 4 din Termenii generali şi condiţiile de vânzare, vânzatorul este îndreptăţit să 
calculeze dobânzi în cuantum de 9% p.a. întârziere peste rata de bază a dobânzii (Secţiunea 247 Cod Civil German) la 
preţul de achiziţie facturat. 
Raportat la facturile şi notele de debit anexate, constatăm că, la data emiterii prezentului raport, nu sunt scadente 
următoarele facturi şi note de debit: 

Nr. Factură/notă de debit Dată Emitere Dată Scadenţă Valoare Euro Valoare lei 

7220150 26.01.2017 25.04.2017 105.413,38 € 476.405,23 lei 

7220153 26.01.2017 26.04.2017 93.701,78 € 423.475,82 lei 

722049 03.02.2017 03.05.2017 93.805,14 € 423.942,95 lei 

7220217 31.01.2017 02.05.2017 187.826,00 € 848.860,82 lei 

201719 31.01.2017 02.05.2017 5.872,41 € 26.539,77 lei 

2017008 25.01.2017 25.04.2017 10.910,52 € 49.309,00 lei 

Total 497.529,23 € 2.248.533,60 lei 
În ceea ce priveşte factura nr. 2017044 solicitată prin precizarea la declaraţia de creanţă, constatăm că, deşi a fost emisă 
în data de 28.02.2017, prin aceasta este solicitată suma de 10.910,52 euro aferentă lunii Ianuarie 2017, astfel că, fiind 
vorba de sume anterioare deschiderii procedurii urmează a fi acceptată înscrierea sumei de 10.910,52 euro la masa 
credală. Raportat la data scadenţei, 29.05.2017, aceasta urmează a fi admisă ca nescadentă. 
În ceea ce priveşte nota de debit nr. 2017041, emisă din data de 28.02.2017, constatăm că prin aceasta sunt instituite 
penalităţi în cuantum de 1.929,8 euro aferente facturilor din luna februarie 2017. Având în vedere că în baza 
menţiunilor care se regăsesc pe factură, precum şi raportat la data emiterii facturii, nu reiese că sunt solicitate creanţe 
născute anterioare procedurii, vom respinge înscrierea la masa credală a sumei de 1.929,8 euro. 
Astfel totalul sumelor nescadente la data emiterii prezentului raport este în cuantum de 508.439,75 euro. 
În concluzie, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu suma de 7.876.585,23 euro, din care 7.368.145,48 euro 
scadent şi 508.439,75 euro nescadent, fiind respinsă înscrierea sumei de 1.929,8 euro aferentă notei de debit nr. 
2017041. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei” iar conform art. 102 din Legea nr. 85/2014 „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 prezentul titlu.” 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Codelco Kupferhandel GMBH a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creanţelor 
beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului 
de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu 
o creanţă în cuantum de 35.597.439,29 lei, din care 33.299.596,68 lei scadentă iar 2.297.842,61 lei nescadentă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
10. Compania de asigurări-reasigurări Exim România (Care România) SA, având sediul în Bucureşti, Bd. Aviatorilor, 
nr. 33, parter, ap. 1, sector 1, a formulat o cerere de înscriere sub condiţie suspensivă a creanţei, în categoria creanţelor 
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garantate, în cuantum de 34.609.698,23 lei, reprezentând contravaloarea despăgubirilor pe care Compania de Asigurări 
Reasigurări Exim România SA urmează să le achite în baza poliţelor de asigurare emise pentru următorii Asiguraţi: 
- Geserco SRL, cu despăgubiri în cuantum de 1.917.175,00 lei, în baza Poliţei de Asigurare nr. 014609/17.11.2015; 
- A-Kemi SRL, cu despăgubiri în cuantum de 10.177.552,54 lei, în baza Poliţei de Asigurare nr. 14946/24.02.2016; 
- Elbi Electric & Lightning SRL, cu despăgubiri în cuantum de 3.834.350,00 lei, în baza Poliţei de Asigurare nr. 
14751/18.12.2015; 
- Geserco SRL, cu despăgubiri în cuantum de 3.834.350,00 lei, în baza Poliţei de Asigurare nr. 14910/17.02.2016; 
- T&T Eurogroup SRL, cu despăgubiri în cuantum de 5.602.230,00 lei, în baza Poliţei de Asigurare nr. 
15062/18.03.2016; 
- Elephant Logistics SRL, cu despăgubiri în cuantum de 460.122,00 lei, în baza Poliţei de Asigurare nr. 
15276/25.05.2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 1809/30.04.2014 şi cele 4 Acte Adiţionale la Contract; 
- Poliţa de Asigurare nr. 14751/18.12.2015 şi Anexe; 
- Notificarea nr. 153/12.01.2017; 
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 4214/03.09.2012 şi 4 Acte Adiţionale; 
- Facturi Fiscale din data de 14.09.2016, 15.09.2016, 05.10.2016, 08.10.2016, 10.10.2016, ; 
- Avize de însoţire a mărfii; 
- 20 Procese Verbale de predare primire marfă; 
- Facturi Fiscale emise în baza relaţiilor contractuale dintre Asiguraţi şi societatea debitoare; 
- Notificarea nr. 1802/28.12.2016; 
- Notificarea nr. 80/10.01.2017; 
- Notificarea nr. 265/27.01.2017; 
- Poliţa de Asigurare nr. 15275/25.05.2016 şi Anexe; 
- Notificare nr. 477/21.02.2017; 
- Extras de cont nr. 1778/22.12.2016; 
- Poliţa de Asigurare nr. 15276/25.05.2016; 
- Contract de prestări servicii nr. 296/06.12.2012 şi Acte Adiţionale; 
- Facturi emise în baza contractului dintre Elephant Logistics şi Romcab; 
- Dovezi ale comenzilor de marfă; 
- Dovezi ale scrisorilor de transport care însoţeau marfa; 
- Adresă aprobare plan rescadenţare conform Poliţei nr. 15276/25.05.2016; 
- Împuternicire de colectare/recuperare Asigurat Elephant Logistics; 
- Poliţa de Asigurare nr. 14910/17.02.2016 + Anexe; 
- Contract de furnizare de produse nr. 203 în 23.09.2015 şi Act Adiţional nr. 1, 2, 3, 4; 
- Poliţa de Asigurare nr. 014609/17.11.2015 şi Anexe; 
- Poliţa de Asigurare nr. 14946/24.02.2016 şi Anexe; 
- Împuternicire de colectare/recuperare Asigurat T&T Eurogroup SRL; 
- Contract de furnizare de produse nr. 272/05.12.2014 plus 2 Acte Adiţionale. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
s-au reţinut următoarele aspecte: 
În fapt, între Care România, în calitate de Cesionar şi Romcab SA, în calitate de Cedent, s-a încheiat Contractul de 
ipotecă mobiliară nr. 1809/30.04.2014, în baza căruia Romcab SA a cedat în întregime în favoarea Cesionarului 
creanţele în valoare totală de 6.000.000 EURO, ce i se cuveneau Cedentului conform contractelor următoarelor societăţi 
comerciale: SC Dedeman SRL, SC Comat Trading SA Bistriţa, SC Adrem Invest SRL, SC Energobit SA, SC Imsat 
SRL şi SC Tempos Serv SRL 
Acest Contract a fost modificat ulterior prin încheierea a 4 Acte Adiţionale, după cum urmează: 
- Actul Adiţional nr. 1/10.06.2015 prin care Cedentul a cedat în întregime în favoarea Cesionarului creanţele în valoare 
totală de 6.000.000 EUR, conform contractelor încheiate cu societăţile SC Dedeman SRL şi SC Tempos Serv SRL, 
restul societăţilor fiind radiate; 
- Actul Adiţional nr. 2/08.09.2015 prin care Cedentul a cedat în întregime în favoarea Cesionarului creanţele în valoare 
totală de 14.000.000 EUR, conform contractelor societăţilor SC Tempos Serv SRL, Emka JSK, Fabryka Kabli Elpar sp 
z.o.o., celelalte societăţi fiind radiate; 
- Actul Adiţional nr. 3/08.07.2015 prin care Cedentul a cedat în întregime în favoarea Cesionarului creanţele ce i se 
cuvin de la societatea Allieed Conductors Ltd.; 
- Actul Adiţional nr. 4/31.08.2016 prin care Cedentul a cedat în întregime în favoarea Cesionarului creanţele ce i se 
cuvin de la societatea NK Smart Cables SRL. 
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Referitor la cauzele de preferinţă aferente creanţei, art. 2.327 din Noul Cod Civil menţionează expres că acestea sunt 
privilegiile, ipotecile (mobile şi imobile) şi gajul. 
Creanţele garantate în procedura insolvenţei sunt definite de art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014, care prevede 
următoarele: creanţele care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu 
şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de 
gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de 
persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. 
În ceea ce priveşte caracterul garantat al creanţei solicitate, conform dispoziţiilor art. 2.409 şi 2.413 Noul Cod Civil 
publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel şi 
înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare,…se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
Prin urmare, administratorul judiciar a procedat la verificarea înregistrării garanţiilor în registrul Arhivei Electronice de 
Garanţii Reale Mobiliare, unde se menţionează că ipoteca mobiliară a creditoarei este înregistrată şi activă, având ca 
identificator de înscriere codul 2014-00030015722756-KCO, modificată prin Actul Adiţional nr. 1 cu identificator de 
înscriere 2015-00041919889224-CJZ, căruia i se adaugă celelalte 3 Acte Adiţionale având următoarele identificatoare 
de înscriere: 2015-00041920269333-XRQ, 2016-00046445802209-HYV şi 2016-00048009902818-HFT. 
Toate garanţiile înscrise în favoarea creditoarei sunt incluse în categoria ipotecilor mobiliare, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2.389 lit. a) şi b) din Noul Cod Civil. 
De asemenea, menţionăm că raportat la prevederile art. 103 din Legea 85/2014, care dispun că „Creanţele beneficiare 
ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, 
dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor 
art. 61”, creanţa Care România SA urmează a fi admisă provizoriu în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de 
preferinţă, până la identificarea și evaluarea garanţiilor pe care le deţine asupra activelor debitoarei, detaliate în 
cuprinsul prezentei analize. 
Cu privire la suma solicitată a fi înscrisă sub condiţie suspensivă în Tabelul Preliminar al Creditorul, administratorul 
judiciar reţine următoarea stare de fapt: 
- În perioada noiembrie 2015-iulie 2016, Care România a emis 8 Poliţe de Asigurare de credite, având ca obiect 
acoperirea asigurării de credit pentru toate datoriile ce nu fac obiectul niciunei dispute, şi care rezultă din vânzări, în 
urma cărora li se aplică prevederile prezentului contract, cu condiţia ca livrarea sau expedierea bunurilor sau prestarea 
serviciilor să fie desfăşurată pe durata prezentului contract şi ca facturile corespunzătoare să fie trimise către cumpărător 
în perioada maximă de facturare. 
- În baza celor 8 Poliţe emise, s-a acordat câte o limită de credit într-un cuantum distinct pentru fiecare asigurat, 
conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Nr./dată poliţă Asigurat Valoare asigurată Procent 85% 
Asigurat 

1 014609/17.11.2015 Geserco SRL 2.255.500 1.917.175 

2 14910/17.12.2016 4.511.000 3.834.350 

3 14946/24.02.2016 A-Kemi SRL 11.973.591,22 10.177.552,54 

4 14751/18.12.2015 Elbi Electric & 
Lighting SRL 

4.511.000,00 3.834.350,00 

5 15275/25.05.2016 4.511.000,00 3.834.350,00 

6 15458/13.07.2016 Triplast SRL 5.823.021,93 4.949.568,64 

7 15062/18.03.2016 T&T EuroGroup SRL 6.590.858,88 5.602.230,05 

8 15276/25.05.2016 Elephant Logistics 
SRL 

541.320,00 460.122,00 

 Total 40.717.292 34.609.698,23 

- Conform prevederilor art. 3 din Condiţiile Generale aferente Poliţelor de Asigurare, creditoarea s-a obligat faţă de 
Asiguraţi să plătească procentul asigurat de 85% al datoriei nete sau al limitei de credit, în cazul în care datoria netă 
depăşeşte limita de credit. 
- Ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA în baza celor 8 Poliţe s-au constituit 8 
dosare de daună, care se află în procedura de analiză şi verificare a documentelor depuse, pentru a se constata 
îndeplinirea condiţiilor necesare acordării despăgubirilor. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Care România SA deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, în cuantum total de 34.609.698,23 lei. 
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Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Compania de asigurări-reasigurări Exim România (Care România) SA a fost înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, 
inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform 
dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu o creanţă în cuantum de 34.609.698,23 lei, sub condiţia suspensivă a 
achitării sumelor solicitate cu titlu de despăgubiri, doar ca urmare a constatării respectării condiţiilor generale şi 
speciale de asigurare. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
11. Euro Alloys LTD, având sediul profesional ales la Cabinet avocat Florin BULIERIS din Cluj Napoca, str. Anatole 
France nr. 59, jud. Cluj a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor 
garantate, cu suma în cuantum de 1.470.173,00 lei (echivalentul sumei de 324.943,22 euro la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii de insolvenţă, 1 euro = 4,5244 lei), reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neachitate, 
precum şi penalităţi de întârziere. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 09 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei 
judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. EA 92549/11.10.2016, în cuantum de 53.241,02 euro; 
- Factura Fiscală nr. EA 92560/12.10.2016, în cuantum de 54.341,02 euro; 
- Factura Fiscală nr. EA 92561/12.10.2016, în cuantum de 54.428,04 euro; 
- Factura Fiscală nr. EA 92625/28.11.2016, în cuantum de 52.884,90 euro; 
- Factura Fiscală nr. EA 92626/24.10.2016, în cuantum de 52.746,77 euro; 
- Factura Fiscală nr. EA 92627/24.10.2016, în cuantum de 52.089,84 euro. 
Total: 1.470.173,00 lei (echivalentul a 324.943,22 euro) 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,5194 RON. 
Între părţi, la data de 03.07.2015 a fost perfectat contractul nr. S7373, având ca obiect vânzarea către Romcab SA de 
produse constând în sârmă de aluminiu. De asemenea, Contractul este compus din Confirmarea Contractului de Vânzare 
(„Sales Contract Confirmation”) şi Termeni şi Condiţii de Vânzare („Terms and Conditions of Sale”). 
În susţinerea calităţii de creditor garantat, au fost invocate dispoziţiile art. 14.2 din Termene şi Condiţii Generale de 
Vânzare, conform căruia creditorul are retenţia dreptului de proprietate asupra bunurilor vândute până la data la care 
Romcab SA va achita în integralitate debitul restant. 
Din analizarea documentelor depuse în probaţiune, rezultă că bunurile asupra cărora creditorul invocă un drept de 
retenţie sunt un număr de 66 de colaci de sârmă de aluminiu, ce pot fi particularizate după cum urmează: 

Nr. crt. Număr bobină N/mm2 

1 95056442 90.875 

2 95058444 89.9918 

3 95056446 896974 

4 95056453 89.7956 

5 95056456 89.9918 

6 95056454 90.3843 

7 95056467 90.2862 

8 95056470 90.1881 

9 95056476 88.4216 

10 95056859 89.6974 

11 95051180 91.7583 

12 95056445 89.5992 

13 95056446 90.1881 

14 95056472 92.3471 

15 95056473 93.721 

16 95056474 90.6788 

17 95056809 87.4402 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

157 

Nr. crt. Număr bobină N/mm2 

18 95056810 91.2676 

19 95056813 91.3667 

20 95056818 88.6179 

21 95056820 92.2489 

22 95061623 90.181 

23 95056437 89.8937 

24 95056443 90.7769 

25 95056455 91.2676 

26 95056459 87.224 

27 95058463 89.9918 

28 95056469 91.2676 

29 95056475 90.5806 

30 95056482 91.6601 

31 95056485 90.5806 

32 95056860 91.1694 

33 95061632 91.6601 

34 95061115 89.1086 

35 95061122 88.2253 

36 95061124 92.1508 

37 95061189 90.7769 

38 95061170 93.5247 

39 95061173 89.6974 

40 95061174 89.1086 

41 95061177 92.0527 

42 95061178 89.5992 

43 9506152 89.5992 

44 95061642 89.6974 

45 95058449 91.1694 

46 95056450 92.4452 

47 95056452 90.5808 

48 95058458 89.2067 

49 95056465 90.7769 

50 95056471 90.3843 

51 95056477 86.3607 

52 95056811 93.9173 

53 95056812 91.6601 

54 95056819 94.3098 

55 95061651 90.0899 

56 95056153 88.716 

57 95056438 91.2676 

58 95056451 93.5247 

59 95058454 89.9918 

60 95056457 89.1086 

61 95056468 91.7583 

62 95058855 89.5011 

63 95058856 88.5197 

64 95058857 88.5197 
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Nr. crt. Număr bobină N/mm2 

65 95056858 91.3657 

66 95064191 89.6011 

Referitor la cauzele de preferinţă care afectează creanţa, prin trimiterea la dispoziţiile art. 2.327 din Noul Cod Civil, se 
înţelege că sunt acele garanţii, precizate expres de legiuitor, precum: ipotecă (mobiliară sau imobiliară), gaj, privilegiu 
şi drept de retenţie. 
În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (6) din acelaşi act normativ, dacă vânzătorul unui bun a reţinut 
titlul de proprietate până la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi 
nu va fi supusă prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar dacă au fost efectuate 
formalităţile de publicitate prevăzute de lege. 
De asemenea, prevederile Codului Civil incidente în cauză, statuează: 
Art. 2.409 
(1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
(2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(3) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
Art. 2.413 
(4) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
Referitor la sumele solicitate a fi înscrise la masa credală, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele 
precizări: 
Conform site-ului www.cursbnr.ro, „cursul BNR este comunicat către Banca Naţională a României în fiecare zi 
bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi 
făcute în ziua următoare”. 
În consecinţă, raportat la faptul că prin intermediul declaraţiei de creanţă, creditorul a procedat la conversia în lei a 
sumelor solicitate, fără a avea în vedere cursul BNR comunicat de către Banca Naţioanlă a României pentru data de 17 
Februarie 2017 (valabil pentru data de 20 Februarie 2017) administratorul judiciar a procedat la recalcularea sumei 
solicitate a fi înscrisă la masa credală. 
De asemenea, referitor la cuantumul penalităţilor de întârziere, administratorul judiciar apreciază că se impun 
următoarele menţiuni: 
Conform clauzelor contractuale, a fost stabilită următoarea modalitate de calcul a penalităţilor de întârziere: 
- Pentru primele 15 zile de întârziere: se va lua în considerare rata Libor calculată la 3 luni + 5% / an; 
- Pentru întârzierile mai mari de 15 zile: se va lua în considerare rata Libor calculată la 3 luni + 8% / an. 
În urma verificărilor efectuate de administratorul judiciar, am constatat faptul că acest creditor a calculat din eroare rata 
Libor lire şi nu pentru euro, în pofida faptului că valorile din cuprinsul facturilor fiscale emise între cele două părţi 
contractante erau stabilite în euro. 
Astfel, ca urmare a recalculării sumelor solicitate cu titlu de penalităţi de întârziere avându-se în vedere cursul BNR 
valabil la data deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi rata LIBOR calculată la 3 luni pentru euro, subscrisa am 
constatat că justificată a fi înscrisă la masa credală a debitoarei este suma de 3,985,84 euro, astfel cum este detaliată mai 
jos: 
Calculul penalități acceptat 
Factură Sumă Penalităţi 15 zile zilele din 15 până în 

20.02.2017 
Penalităţi la 
20.02.2017 

Total 
penalități 

EA 92549 53.241,02 € 116,77 € 58 706,56 € 823,33 € 
EA 92560 54.341,02 € 119,18 € 48 596,82 € 716,01 € 
EA 92561 54.428,04 € 119,38 € 48 597,78 € 717,15 € 
EA 92625 52.884,90 € 115,99 € 38 459,82 € 575,81 € 
EA 92627 52.746,77 € 115,69 € 39 470,69 € 586,38 € 
EA 92627 52.089,84 € 114,25 € 38 452,91 € 567,16 € 
TOTAL 319.731,59 € 701,26 €  3.284,58 € 3.985,84 € 
Ca urmare a recalculării sumelor cuvenite creditoarei, conform menţiunilor anterioare, se constată că suma cu care 
aceasta va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor poate fi evidenţiată după cum urmează: 
Factură Suma Euro Data Factura Termen de 

plată 
Curs 
Valutar 

Contravaloare în 
lei 

EA 92549 53.241,02 € 11.10.2016 10.12.2016 4,5194 240.617,47 lei 
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EA 92560 54.341,02 € 21.11.2016 20.12.2016 4,5194 245.588,81 lei 
EA 92561 54.428,04 € 21.11.2016 20.12.2016 4,5194 245.982,08 lei 
EA 92625 52.884,90 € 28.11.2016 30.12.2016 4,5194 239.008,02 lei 
EA 92627 52.746,77 € 28.11.2016 29.12.2016 4,5194 238.383,75 lei 
EA 92627 52.089,84 € 28.11.2016 30.12.2016 4,5194 235.414,82 lei 
Total debit 319.731,59 €    1.444.994,95 lei 
Penalități contractuale 3.985,84 €   4,5194 18.013,60 lei 
Total Debit+Penalități 323.717,43 €    1.463.008,55 lei 
De asemenea, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, creanţele garantate vor fi înscrise în tabelul 
creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, efectuată de un evaluator desemnat potrivit 
prevederilor art. 61. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
administratorul judiciar va înscrie acest creditor în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor beneficiare 
ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare 
asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu suma totală 
în cuantum de 1.463.008,55 lei (1.444.994,95 lei reprezentând debit principal, iar 18.013,60 lei reprezentând penalităţi 
de întârziere). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
12. Impuls Leasing România IFN SA cu sediul în Bucureşti, str. Luigi Galvani nr. 61 – 63, sector 2, cu sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Viitorului, nr. 110, et. 4, ap. 12, sector 2, fax 021 210 02 77, 
prin av. Mădălina Moianu solicita înscrierea la masa credală a Romcab SA cu suma de 309.573,42 lei reprezentând 
facturi neachitate şi penalităţile aferente facturilor neachitate conform contractului nr. 62963/24.06.2016. 
Sub aspectul îndeplinrii condiţilor de formă, cererea a fost înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 
16.03.2017, în termenul limită stabilit iar taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată. 
Creditorul depune în probaţiune contractul nr. 62923/24.06.2016, planul de eşalonare a ratelor de leasing, situaţia 
facturilor neachitate, situaţia ratelor şi următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată factură Dată scadenţă Obiect Sumă (lei) 

14520204 10.11.2016 24.11.2016 Rată leasing 52.340.57 

14524808 24.11.2016 08.12.2016 Taxă somaţie 109.98 

14540235 12.12.2016 27.12.2016 Rată leasing 75.166.19 

14551484 28.12.2016 11.01.2017 Taxă somaţie 110.51 

14558780 10.01.2017 25.01.2017 Rată Leasing 51.816.75 

14561484 11.01.2017 25.01.2017 Taxă somaţie 162.96 

14574255 30.01.2017 13.02.2017 Taxă somaţie 163.34 

14691762 10.02.2017 24.02.2017 Rată leasing 56285.45 

14583514 10.02.2017 24.02.2017 Asigurare CASCO 6030.04 

14584823 13.02.2017 27.02.2017 Taxă somaţie 163.08 

14585392 16.02.2017 02.03.2017 Penaliăţi 37092.1 

14586923 24.02.2017 10.03.2017 Taxă somaţie 163.74 

Total 279.604,71 

În fapt, între Impuls Leasing România SA, în calitate de finanţator, şi Romcab SA în calitate de utilizator, a fost încheiat 
contractul de leasing financiar nr. 62923/24.06.2016, pentru finanţarea unei linii tehnologice, urmând ca în schimbul 
folosinţei bunurilor finanţate, debitorul să achite ratele de leasing conform planului de eşalonare. 
Bunul care face obiectul contractului de leasing financiar încheiat între Romcab SA şi Impuls Leasing IFN SA este 
identificat la pct. A2 din contract astfel: „Aparat producere cabluri, versiune MKRD 1+6+12x 630, an fabricaţie 2011, 
nr. de km la bord 24.000 km, serie şasiu 160.201. 
Creditorul arată că Romcab SA nu a respectat planul de eşalonare, achitând doar parţial facturile evidenţiate mai sus, 
astfel că debitul principal solicitat este în cuantum de 269.441,07 lei. 
De asemenea, Impuls leasing România IFN SA solicită de asemea suma de 40.132,35 lei reprezentând penalităţi la 
facturi neachitate, calculate în conformitate cu prevederile art. 10.9.1 din contractul de leasing. Conform articolului 
invocat, creditorul are dreptul să încaseze penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere. Penalităţile 
solicitate sunt după cum urmează: 
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Nr. 
Crt. 

Nr. factură Data Valoare 
facturi 

Valoare 
neachitată 

Dată 
scadenţă 

Nr. zile 
întârzie
re 

Procent Valoare 
penalităţi 

1 14520204 10.11.2016 52.340,67 lei 42.340,67 lei 24.11.2016 88 0,50% 18.629,89 lei 

2 14524808 24.11.2016 109,98 lei 109,98 lei 08.12.2016 74 0,50% 40,69 lei 

3 14540235 12.12.2016 75.166,19 lei 75.166,19 lei 27.12.2016 55 0,50% 14.676,59 lei 

4 14551484 28.12.2016 110,51 lei 110,51 lei 11.01.2017 40 0,50% 22,10 lei 

5 14558780 10.01.2017 51.816,75 lei 51.816,75 lei 25.01.2017 26 0,50% 6.736,18 lei 

6 14561484 11.01.2017 162,96 lei 162,96 lei 25.01.2017 26 0,50% 21,18 lei 

7 14574255 30.01.2017 163,34 lei 163,34 lei 13.02.2017 7 0,50% 5,72 lei 

8 14581762 10.02.2017 56.285,45 lei 56.285,45 lei     

9 14583514 10.02.2017 6.030,04 lei 6.030,04 lei     

10 14584823 13.02.2017 163,08 lei 163,08 lei     

11 14585392 16.02.2017 37.092,10 lei 37.092,10 lei     

Total 279.441,07 lei 269.441,07 lei    40.132,36 lei 

În consecinţă creanţa totală solicitată este în cuantum de 309.573,42 lei. 
În ceea ce priveşte factura nr. 14586923/24.02.2017 constatăm că aceasta nu a fost solicitată spre înscriere la masa 
credală, fiind oricum emisă ulterior datei deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Constatăm de asemenea că sumele solicitate sunt întemeiate sens în care vom proceda la înscrierea integrală a creanţei 
solicitate de către creditor. 
Conform prevederilor art. 105 al. 4 din Legea nr. 85/2014 „În cadrul contractului de leasing financiar în derulare la data 
deschiderii procedurii şi menţinut, în condiţiile art. 123 alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul de 
creanţe, fiind plătite la scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al creanţelor 
prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3.” 
Creditorul arată că ratele viitoare urmează a fi plătite la scadenţă, conform articolului susmenţionat, sens în care 
considerăm îndeplinită condiţia prevăzută de art. 123 al. 12, respectiv acordul expres al finanţatorului de menţinere a 
contractului îndeplinită. 
De asemenea, precizăm că subscrisa am comunicat creditorului adresa nr. 2241/31.03.2017 arătând în mod expres că 
înţelegem să menţinem contractul de leasing financiar nr. 62923/24.06.2016. 
Conform art. 159 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, stabilind ordinea distribuirii sumelor obţinute din valorificarea 
bunurilor debitoarei, legiuitorul face referire la „creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, cuprinzând 
tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum şi cele corespunzătoare art. 
105 alin. (3) şi art. 123 alin. (11) lit. a).” 
În consecinţă, constatăm că în temeiul prevederilor art. 105 al. 4, coroborate cu art. 159 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 
85/2014 Impuls Leasing România IFN SA, în ceea ce priveşte creanţa reprezentând contravaloarea ratelor şi 
accesoriilor restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate, în 
temeiul contractului de leasing, deţine o ipotecă legală asupra bunurilor care fac obiectul contractului de leasing 
financiar, având rang egal cu cel al operaţiunii de leasing iniţiale, până la valoarea de piaţă a bunurilor, stabilită de către 
un evaluator independent. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Impuls Leasing România IFN SA a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creanţelor 
beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului 
de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu 
o creanţă în cuantum de 309.573,42 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
13. International Investment Bank, cu sediul în Moscova, str. Mashi Poryvaevoy, nr. 7, Rusia, reprezentată convenţional 
de Cabinet de Avocat Dumitru Tamaş, cu sediul profesional în Târgu Mureş, str. Belşugului, nr. 13, Jud. Mureş, a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea Romcab SA prin cererea introductivă depusă la dosarul 
cauzei la data de 15.02.2017. 
Prin Încheierea de deschidere a procedurii nr. 26/20.02.2017, judecătorul sindic a admis cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei formulată de debitoarea Romcab SA şi în temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014, a calificat 
această cerere introductivă a International Investment Bank drept declaraţie de creanţă. 
Ulterior, la data de 31.03.2017, în urma solicitării de informaţii şi documente suplimentare de către administratorul 
judiciar, creditorul a depus la dosarul cauzei Explicitări la cererea de admitere a creanţei. 
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Prin cererea de deschidere a procedurii, creditorul arată că, urmare a încheierii Contractului de Credit din data de 
16.09.2015, contract succesiv amendat şi modificat printr-o serie de acte adiţionale, debitoarea a primit un împrumut de 
15.000.000 Euro. Prin acest contract, debitoarea şi-a asumat o serie de obligaţii adiacente, astfel: 
- Plata ratelor şi a dobânzilor aferente; 
- Interdicţia de încetare sau suspendare în tot sau în parte a activităţii de către debitor; 
- Neapariţia vreunui caz de neîndeplinire a obligaţiilor sale sau de apariţie a unor litigii; 
- Comunicarea unor raportări şi informaţii; 
- Să permită băncii să verifice documentele afacerii, registrele contabile, evidenţe şi date tehnice; 
- Să respecte clauzele din contractele de ipotecă. 
În ciuda obligaţiilor asumate cu bună ştiinţă, debitoarea nu a înţeles să respecte mai multe din obligaţiile asumate, 
respectiv: 
- A avut repetate întârzieri la plată; 
- Şi-a redus activitatea comercială; 
- A fost implicată în multiple procese aflate pe rolul instanţelor de judecată; 
- A intrat în incidenţă de plată ca urmare a neonorării obligaţiilor asumate faţă de partenerii comerciali; 
- Nu a predat către bancă raportările, informaţiile şi evidenţele la care s-a obligat; 
- A împiedicat reprezentanţii băncii să verifice, în timpul programului de lucru, documentele proiectului, registrele 
contabile, evidenţele şi datele tehnice precum şi bunurile aduse în garanţie pentru creditul primit. 
Date fiind aspectele expuse, creditorul a hotărât solicitarea deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA. 
Mai arată creditorul că, creanţa sa în valoare de 15.000.000 Euro este garantată cu următoarele bunuri din patrimoniul 
Romcab SA, după cum urmează: 
a. Contract de Ipotecă Mobiliară asupra conturilor din 16.09.2015; 
b. Contract de Ipotecă Mobiliară asupra creanţelor din 16.09.2015; 
c. Contract de Ipotecă Mobiliară asupra anumitor active din 16.09.2015. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, se constată că cererea a fost depusă în termen (15.02.2017), iar taxa 
judiciară de timbru de 200 Lei a fost achitată. 
Procedând la verificarea creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat că între International Investment Bank, 
în calitate de împrumutător şi Romcab SA în calitate de împrumutat, a fost încheiat Contractul de Facilitate din data de 
16.09.2015. Prin acest contract, creditorul a acordat Romcab SA o facilitate de 15.000.000 Euro, sumă disponibilă pe o 
perioadă de 27 de luni de la data încheierii sale. Contractul prevede data de încetare a sa ca fiind după 36 de luni de la 
semnarea sa. 
Din contractul încheiat reiese faptul că banca a finanţat dobândirea de active de către Romcab SA pentru realizarea de 
către aceasta din urmă a unor produse destinate a fi vândute, cu condiţia ca dobândirea de active arătată să fie finanţată 
utilizând împrumuturile acordate în baza contractului de credit iar cel puţin 30% din împrumuturi, calculate o dată la 3 
luni, să fie utilizate pentru încheierea de contracte de achiziţie cu producători aprobaţi. În acest sens, în Secţiunea 2 a 
contractului de credit se arată că „împrumutatul va utiliza oricare şi toate sumele împrumutate de acesta în baza 
facilităţii pentru capitalul de lucru al împrumutatului, ce va fi utilizat pentru cumpărarea activelor în baza termenilor 
prezentului contract”. 
În continuare, în Secţiunea 3 a contractului de credit se arată că Romcab SA poate utiliza facilitatea prin predarea către 
bancă a unei solicitări de utilizare completate corespunzător nu mai târziu de ora 11.00 a.m. CET, cu 5 zile lucrătoare 
înainte de utilizarea propusă. De asemenea, utilizarea va fi efectuată în sume care nu pot fi mai mici de 2.000.000 Euro 
şi nici mai mari de 15.000.000 Euro. 
Din Secţiunea 6 a contractului de credit reiese faptul că Romcab SA trebuie să ramburseze fiecare împrumut efectuat în 
baza acestuia, printr-o tranşă constând dintr-o sumă unică a principalului din baza împrumutului respectiv, în termen de 
9 luni de la data utilizării, însă nu mai târziu de data încetării. 
Potrivit aceleiaşi Secţiuni, banca are dreptul de a denunţa unilateral contractul în orice moment, până la data încetării, 
cu notificarea prealabilă a Romcab SA, în cazul în care aceasta: 
- Are o performanţă financiară negativă, determinată în mod rezonabil la latitudinea exclusivă a băncii, pe baza 
examinării situaţiilor financiare anuale ale Romcab SA; 
- Nu predă situaţiile financiare în conformitate cu termenii contractului; 
- Încalcă orice angajamente financiare. 
Menţionăm că din cererea analizată şi documentele anexate, rezultă că banca nu a denunţat contractul de credit încheiat 
cu Romcab SA. 
Referitor la legea aplicabilă contractului, la Secţiunea 13 se arată că aceasta este cea din România. 
Mai departe, prin Anexa 4 la Contract este expus graficul de plată, astfel: 
- Până la 25.09.2015 suma de 10.500.000 Euro; 
- Până la 31.10.2015 suma de 4.500.000 Euro. 
Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 1 la Contract, semnat la data de 11.07.2016, a fost modificată parţial Secţiunea 3, în 
sensul că „utilizarea va fi efectuată în sume care nu pot fi mai mici de 500,000 Euro şi nici mai mari de 15.000.000 
Euro”. 
Între documentele anexate cererii de admitere a creanţei, a fost ataşată Notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor, 
comunicată de către creditor debitoarei, iar în copie, dlui. Zoltan Prosszer şi către Sadalbari SRL – acţionar majoritar al 
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Romcab SA. Prin această notificare, comunicată la data de 31.01.2017, banca expune multiplele încălcări ale condiţiilor 
de plată de către Romcab SA şi anume: 
- Romcab SA nu şi-a respectat obligaţiile de plată la datele scadente şi a înregistrat mai multe întârzieri la plată, iar 
acest lucru reprezintă o încălcare a condiţiilor de plată; 
- Romcab SA a informat creditorul că întreaga sa activitate a încetat începând cu data de 03.01.2017; 
- Romcab SA a informat creditorul prin adresa din data de 05.01.2017 că a fost înregistrat în Centrala Incidentelor de 
Plăţi; 
- Banca nu a primit documentele financiare şi certificatele de conformitate cerute prin contract; 
- Romcab SA nu a transmis raportul privind proiectul şi raportul lunar privind activele în data de 05.01.2017 şi nici 
raportul privind activele scadent pentru trimestrul 3 al anului 2016; 
- Romcab SA este implicat în numeroase procese aflate în diverse stadii procesuale înregistrate pe rolul diferitelor 
instanţe în calitate de pârât. Niciunul dintre aceste litigii nu a fost notificat băncii conform cerinţelor contractului de 
credit; 
- Romcab SA a refuzat accesul băncii şi inspectorului contractual agreat în spaţiul său şi în depozite, în timpul vizitei 
programate pentru data de 16.01.2017, astfel cum s-a înregistrat în procesul – verbal emis de BEJ Huruba, Giunca & 
Asociaţii, în dosar nr. 12/2017 din data de 16.01.2017, încălcând astfel prevederile contractuale; 
Prin această Notificare, banca a solicitat debitoarei remedierea imediată a situaţiei, blocând totodată conturile Romcab 
SA deschise la Exim Bank SA, interzicându-i acesteia retragerea sau transferul, fără acordul său prealabil, a sumelor de 
bani din oricare din conturi. În anexa Notificării, administratorul judiciar a identificat situaţia întârzierilor la plată, 
înregistrate de Romcab SA faţă de bancă la data de 31.01.2017, acestea fiind în cuantum de 11.995.043,79 lei (din care 
11.807.366,84 Euro debit şi 187.676,95 dobânzi). 
În continuare, prin Notificarea băncii din data de 01.02.2017 transmisă către Exim Bank SA, s-a solicitat blocarea 
conturilor deschise de Romcab SA la aceasta din urmă. 
Ataşate cererii formulate de creditor, au fost depuse următoarele contracte de ipotecă mobiliară, prin care se garantează 
restituirea sumei de 15.000.000 Euro: 
a. Contractul de ipotecă mobiliară asupra anumitor active din data de 16.09.2015 încheiat de bancă, în calitate de 
creditor ipotecar cu Romcab SA în calitate de debitor ipotecar, prin care a fost instituită ipoteca de prim rang în 
favoarea băncii asupra tuturor produselor din Anexa A pe care o vom expune mai jos, precum şi asupra oricăror alte 
materii prime, lucrări în curs sau bunuri finite, situate în depozitul Voiniceni şi Acăţari IIB, care vor fi incluse în lista 
produselor menţionată în Anexa A, produse de Romcab SA, din aluminiu şi cupru. 
În scopuri de claritate, produsele includ orice şi toate stocurile de produse, inventar, marfă, bunuri şi orice alte bunuri 
mobile accesorii sau în legătură cu produsele, destinate vânzării în baza contractelor de vânzare, care pot fi materii 
prime, lucrări în curs, bunuri finite, bunuri returnate, furnituri sau materiale de orice tip, natură sau descriere care sunt 
folosite, sunt destinate utilizării sau consumate în procesarea, producţia, ambalarea, promovarea, livrarea sau transportul 
produselor, inclusiv toate furniturile şi software-ul încorporat, în prezent deţinute şi periodic achiziţionate de către 
Romcab SA 
Anexa A este redată în cele ce urmează: 
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Ulterior, prin Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra anumitor active (încheiat la data de 
29.10.2016), părţile au hotărât înlocuirea Anexei A la acest contract, cu Anexa 1, astfel: 
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b. Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra conturilor încheiat la data de 16.09.2015 între bancă, în calitate de creditor 
ipotecar şi Romcab SA în calitate de debitor ipotecar, prin care a fost instituită ipoteca de prim rang în favoarea băncii 
asupra conturilor deţinute de Romcab SA la banca creditoare şi anume: cont în RON nr. 
RO66EXIM103000014928R017, cont în Euro nr. RO28EXIM103000014928EU24, în vederea garantării restituirii 
împrumutului de 15.000.000 Euro. 
c. Contract de Ipotecă asupra creanţelor încheiat la data de 16.09.2015 între bancă, în calitate de creditor ipotecar şi 
Romcab SA în calitate de debitor ipotecar, prin care a fost instituită ipoteca de prim rang în favoarea băncii asupra 
tuturor Acordurilor (toate contractele de vânzare şi bunurile afectate garanţiei din Anexele A şi B la contract) şi 
Creanţelor obiect al garanţiei, astfel: 
Anexa A, Contracte de vânzări: 
Contract nr. 185/29.08.2013 încheiat cu Verex Elto, Slovacia; 
Contract nr. 145/17.06.2015 încheiat cu Elektronabava, Slovenia; 
Contract nr. 1/07.01.2014 încheiat cu Hagard Hal, Slovacia; 
Contract nr. 42/06.03.2014 încheiat cu Argos Elektro, Republica Cehă; 
Contract nr. 185/25.08.2015 încheiat cu Elektro SMS, Republica Cehă. 
Anexa B, Lista Bunurilor afectate garanţiei: 

Denumirea Societăţii Garanţie Valoarea Garanţiei 
(Euro) 

Verex Elto Poliţa de Asigurare nr. 403934/01.12.2014 încheiată cu 
Atradius Credit Insurance NV 

5.000.000 
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Denumirea Societăţii Garanţie Valoarea Garanţiei 
(Euro) 

Elektronabava Poliţa de Asigurare nr. 403934/01.12.2014 încheiată cu 
Atradius Credit Insurance NV 

6.000.000 

Hagard Hal Poliţa de Asigurare nr. 403934/01.12.2014 încheiată cu 
Atradius Credit Insurance NV 

5.000.000 

Argos Elektro Poliţa de Asigurare nr. 403934/01.12.2014 încheiată cu 
Atradius Credit Insurance NV 

2.000.000 

Elektro SMS Poliţa de Asigurare nr. 403934/01.12.2014 încheiată cu 
Atradius Credit Insurance NV 

3.000.000 

Prin Explicitările formulate ulterior, creditorul a arătat că înţelege să solicite înscrierea la masa credală a debitoarei cu o 
creanţă garantată în cuantum de 15.157.959,40 euro (echivalentul 168.504.881,71 lei), reprezentând valoarea principală 
de 14.999.155,82 euro şi dobânda contractuală de 158.803,58 euro. 
Potrivit analizei administratorului judiciar, situaţia creditului acordat la data deschiderii procedurii, era conform celor 2 
tabele de mai jos: 

Tipul plăţii Suma contractuală (EURO) Data scadenţă 
contractuală 

Valoare creditare 

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 12.298.413,46 

Plată Comision Iniţial 150.000 EURO 29.09.2015  

Rambursarea Costurilor consultanţilor 
legali 

clauza 16 clauza 16  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 2.701.586,54 

Rambursarea Costurilor consultanţilor 
legali 

clauza 16 clauza 16  

Plata dobânzii 149.359,48 16.12.2015  

Plata Comisionului de Angajament 1.166,67 16.12.2015  

Plata dobânzii 187.687,50 16.03.2016  

Plata dobânzii 189.750,00 16.06.2016  

Rambursarea datoriei principale 287.574,39 29.06.2016  

Rambursarea datoriei principale 204.000,00 29.06.2016  

Rambursarea datoriei principale 109.425,61 29.06.2016  

Rambursarea datoriei principale 550.000,00 29.06.2016  

Rambursarea datoriei principale 675.000,00 29.06.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 1.500.000,00 

Rambursarea datoriei principale 1.199.930,00 29.06.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 1.085.798,90 

Rambursarea datoriei principale 1.715.000,00 29.06.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 2.000.000,00 

Rambursarea datoriei principale 2.135.000,00 29.06.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 2.150.000,00 

Rambursarea datoriei principale 2.650.000,00 29.06.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 1.050.000,00 

Rambursarea datoriei principale 2.772.483,46 19.06.2016  

Plata dobânzii de întârziere clauza 8,3 clauza 8,3  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 2.932.001,43 

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 1.580.613,13 

Plata dobânzii de întârziere clauza 8,3 clauza 8,3  

Rambursarea datoriei principale 527,77 29.07.2016  
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Tipul plăţii Suma contractuală (EURO) Data scadenţă 
contractuală 

Valoare creditare 

Rambursarea datoriei principale 799.930,00 29.07.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 800.000,00 

Rambursarea datoriei principale 630.386,41 29.07.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 580.000,00 

Rambursarea datoriei principale 870.000,00 29.07.2016  

Rambursarea datoriei principale 400.742,36 29.07.2016  

Plată clauza 2,1 clauza 4,3, clauza 5, 1-5, 
3 

clauza 4,3 1.321.000,00 

Rambursarea datoriei principale 257,64 12.04.2017  

Plata dobânzii 160.503,73 16.09.2016  

Plata dobânzii 25.641,95 16.12.2016  

Plata dobânzii de întârziere clauza 8,3 clauza 8,3  

Plata dobânzii 162.035,00 16.12.2016  

Plata dobânzii clauza 8,2 clauza 8,2  

Total 29.999.413,46 

 
Restituiri debit principal Sold principal credit Accesorii 

achitate 
Data efectivă Zile restante 

 12.298.413,46  29.09.2015  

 12.298.413,46 150.000,00 29.09.2015  

 12.298.413,46 31.861,63 13.10.2015  

 15.000.000,00  30.10.2015  

 15.000.000,00 1.200,00 12.12.2015  

 15.000.000,00 149.359,48 18.12.2015 2 

 15.000.000,00 1.166,67 18.12.2015 2 

 15.000.000,00 187.687,50 17.03.2016 1 

 15.000.000,00 189.750,00 16.06.2016 0 

287.574,39 14.712.425,61  30.06.2016 1 

204.000,00 14.508.425,61  01.07.2016 2 

109.425,61 14.399.000,00  04.07.2016 5 

550.000,00 13.849.000,00  08.07.2016 9 

675.000,00 13.174.000,00  11.07.2016 12 

 14.674.000,00  12.07.2016  

1.199.930,00 13.474.070,00  13.07.2016 14 

 14.559.868,90  13.07.2016  

1.715.000,00 12.844.868,90  14.07.2016 15 

 14.844.868,90  14.07.2016  

2.135.000,00 12.709.868,90  15.07.2016 16 

 14.859.868,90  15.07.2016  

2.650.000,00 12.209.868,90  18.07.2016 19 

 13.259.868,90  18.07.2016  

2.772.483,46 10.487.385,44  19.07.2016 20 

 10.487.385,44 2.516,54 19.07.2016  

 13.419.386,87  19.07.2016  

 15.000.000,00  20.07.2016  

 15.000.000,00 35.472,23 21.07.2016  

527,77 14.999.472,23  21.07.2016 0 

799.930,00 14.199.542,23  25.07.2016 0 
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Restituiri debit principal Sold principal credit Accesorii 
achitate 

Data efectivă Zile restante 

 14.999.542,23  26.07.2016  

630.386,41 14.369.155,82  27.07.2016 0 

 14.949.155,82  27.07.2016  

870.000,00 14.079.155,82  28.07.2016 0 

400.742,36 13.678.413,46  29.07.2016 0 

 14.999.413,46  29.07.2016  

257,64 14.999.155,82  29.07.2016 0 

 14.999.155,82 160.503,73 16.09.2016 0 

 14.999.155,82 25.641,95 29.12.2016 13 

 14.999.155,82 502,30 30.12.2016  

 14.999.155,82 162.035,00 30.12.2016 14 

 14.999.155,82 37,70 03.03.2017  

15.000.257,64  1.097.734,73   

Raportat la analiza efectuată, administratorul judiciar a constatat că, creanţa creditorului este în totalitate întemeiată, 
astfel: 

Creanţă 15.157.959,40 € 68.504.881,71 lei 

Principal restant 14.999.155,82 € 67.787.184,81 lei 

Dobândă restantă 158.803,58 € 717.696,90 lei 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul International Investment Bank a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creanţelor 
beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului 
de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu 
o creanţă în cuantum de 68.504.881,71 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
14. MKM Mansfelder Kupfer und Messing GMBH, cu sediul în Germania, Lichtlocherberg 40, D-06333 Hettstedt, 
sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la reprezentantul legal Rădulescu şi Muşoi SPARL, cu sediul în 
mun. Bucureşti, str. Grigore Mora, nr. 31, sector 1, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 8.000.447,2 euro 
reprezentând obligaţii neexecutate de către debitoare, respectiv facturi neachitate total sau parţial. 
Verificând condiţiile de formă, constatăm că cererea a fost înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 
14.03.2017, în termenul stabilit, iar taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată. 
Creditorul anexează în probaţiune: 
- Copie aviz AEGRM nr. 2017-00051332522530; 
- Condiţii generale de livrare şi plată; 
- Contractul nr. 1/2016 încheiat între Romcab SA şi MKM Mansfelder Kupfer und Messing; 
- Fişă cont client; 
- Facturile după cum urmează: 

Nr. factură Dată emitere factură Dată scadenţă Valoare (euro) Valoare (lei) 

90735309 20.05.2016 12.10.2016 992.966,42 4.487.612,44 

90735309 24.11.2016 10.12.2016 -644.540,99 -2.912.938,55 

90736656 31.05.2016 23.10.2016 108.967,96 492.469,80 

90736657 31.05.2016 23.10.2016 107.769,89 487.055,24 

90736658 31.05.2016 23.10.2016 107.760,96 487.014,88 

90736659 31.05.2016 23.10.2016 107.716,32 486.813,14 

90736660 31.05.2016 23.10.2016 107.823,46 487.297,35 

90736661 31.05.2016 23.10.2016 107.671,68 486.611,39 

90736662 31.05.2016 23.10.2016 107.752,03 486.974,52 

90736663 31.05.2016 23.10.2016 107.752,03 486.974,52 

90736671 31.05.2016 23.10.2016 106.955,06 483.372,70 

90736672 31.05.2016 23.10.2016 106.373,50 480.744,40 

90736673 31.05.2016 23.10.2016 109.423,32 494.527,75 
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Nr. factură Dată emitere factură Dată scadenţă Valoare (euro) Valoare (lei) 

90736674 31.05.2016 23.10.2016 109.200,39 493.520,24 

90736675 31.05.2016 23.10.2016 109.233,59 493.670,29 

90736676 31.05.2016 23.10.2016 106.511,05 481.366,04 

90736685 31.05.2016 23.10.2016 109.233,59 493.670,29 

90736686 31.05.2016 23.10.2016 109.375,89 494.313,40 

90736687 31.05.2016 23.10.2016 109.323,71 494.077,57 

90736688 31.05.2016 23.10.2016 109.423,32 494.527,75 

90736689 31.05.2016 23.10.2016 109.290,51 493.927,53 

90736894 01.06.2016 24.10.2016 108.225,82 489.115,77 

90736895 01.06.2016 24.10.2016 108.172,02 488.872,63 

90736896 01.06.2016 24.10.2016 108.189,95 488.953,66 

90740412 30.06.2016 22.11.2016 111.729,45 504.950,08 

90740413 30.06.2016 22.11.2016 111.782,80 505.191,19 

90740414 30.06.2016 22.11.2016 111.516,05 503.985,64 

90740415 30.06.2016 22.11.2016 111.583,95 504.292,50 

90740416 30.06.2016 22.11.2016 111.647 504.577,45 

90740417 30.06.2016 22.11.2016 111.554,85 504.160,99 

90740418 30.06.2016 22.11.2016 111.729,45 504.950,08 

90740419 30.06.2016 22.11.2016 111.554,85 504.160,99 

90740420 30.06.2016 22.11.2016 111.729,45 504.950,08 

90740421 30.06.2016 22.11.2016 111.884,65 505.651,49 

90740422 30.06.2016 22.11.2016 111.865,25 505.563,81 

90740423 30.06.2016 22.11.2016 111.705,20 504.840,48 

90740424 30.06.2016 22.11.2016 111.933,15 505.870,68 

90740425 30.06.2016 22.11.2016 111.870,10 505.585,73 

90740426 30.06.2016 22.11.2016 111.870,10 505.585,73 

90740427 30.06.2016 22.11.2016 108.814,60 491.776,70 

90740428 30.06.2016 22.11.2016 112.291,71 507.491,15 

90740429 30.06.2016 22.11.2016 112.291,71 507.491,15 

90740430 30.06.2016 22.11.2016 112.328,94 507.659,41 

90740431 30.06.2016 22.11.2016 112.356,87 507.785,64 

90740432 30.06.2016 22.11.2016 112.431,33 508.122,15 

90744099 29.07.2016 21.12.2016 108.875,80 492.053,29 

90744100 29.07.2016 21.12.2016 108.827,40 491.834,55 

90744101 29.07.2016 21.12.2016 112.012,12 506.227,58 

90744102 29.07.2016 21.12.2016 93.580,30 422.926,81 

90747036 30.08.2016 22.01.2017 89.876,79 406.189,16 

90747398 31.08.2016 23.01.2017 106.223,20 480.065,13 

90747399 31.08.2016 23.01.2017 106.186,40 479.898,82 

90747400 31.08.2016 23.01.2017 106.204,80 479.981,97 

90747401 31.08.2016 23.01.2017 106.186,40 479.898,82 

90747402 31.08.2016 23.01.2017 106.232,40 480.106,71 

90747403 31.08.2016 23.01.2017 106.214 480.023,55 

90747404 31.08.2016 23.01.2017 106.260 480.231,44 

90747405 31.08.2016 23.01.2017 106.269,20 480.273,02 
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Nr. factură Dată emitere factură Dată scadenţă Valoare (euro) Valoare (lei) 

90747415 31.08.2016 23.01.2017 106.268,52 480.269,95 

90747416 31.08.2016 23.01.2017 106.294,94 480.389,35 

90747417 31.08.2016 23.01.2017 106.250,90 480.190,32 

90747418 31.08.2016 23.01.2017 106.259,71 480.230,13 

90750865 30.09.2016 22.02.2017 111.131,35 502.247,02 

90750866 30.09.2016 22.02.2017 111.085,31 502.038,95 

90750867 30.09.2016 22.02.2017 110.974,82 501.539,60 

90750868 30.09.2016 22.02.2017 110.952 501.436,47 

90750869 30.09.2016 22.02.2017 110.822,40 500.850,75 

90750870 30.09.2016 22.02.2017 110.707,20 500.330,12 

90750871 30.09.2016 22.02.2017 110.860,80 501.024,30 

90750872 30.09.2016 22.02.2017 110.889,60 501.154,46 

90755454 09.11.2016 03.04.2017 123.196,26 556.773,18 

90755455 09.11.2016 03.04.2017 123.226,94 556.911,83 

90756079 15.11.2016 13.02.2017 14.532,89 65.679,94 

95031650 10.07.2016 10.07.2016 -7.990,18 -36.110,82 

95031651 10.07.2016 10.07.2016 -5.008,01 -22.633,20 

Total 8.000.447,20 36.157.221,08 

- Notele de livrare, ordinele de livrare şi confirmările comenzilor efectuate; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013144/31.05.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013148/01.06.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013202/30.06.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013286/31.08.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013353/30.09.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013433/08.11.2016. 
Creditorul arată în cadrul declaraţiei de creanţă că în baza art. 11 din condiţiile generale de livrare şi plată, aceasta are 
un drept de retenţie asupra bunurilor livrate până la îndeplinirea integrală a obligaţiilor de plată ale debitoarei. Clauza de 
rezervă a proprietăţii a fost publicată în AEGRM nr. 2017-00051332522530-BYR. 
Conform prevederilor art. 2495 Cod Civil dreptul de retenţie este definit astfel: „cel care este dator să remită sau să 
restituie un bun poate să îl reţină cât timp creditorul nu îşi execută obligaţia sa izvorâtă din acelaşi raport de drept sau, 
după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubeşte pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut pentru acel 
bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.” 
În cazul de faţă constatăm că bunurile au fost livrate către debitoare, astfel că nu e vorba de un drept de retenţie, ci de o 
rezervă a proprietăţii bunurilor livrate, stabilită prin contract. 
Conform prevederilor art. 2347 al. 2 Cod Civil „Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, 
pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă încheiate în scop de garanţie.” 
Conform prevederilor art. 123 al. 6 din Legea nr. 85/2014, „dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de proprietate până 
la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă 
prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar/lichidatorului judiciar dacă au fost efectuate 
formalităţile de publicitate prevăzute de lege. Bunul cu privire la care vânzătorul a reţinut titlul de proprietate intră în 
averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de o cauză de preferinţă, potrivit art. 2.347 din Codul civil.” 
În consecinţă constatăm că o cauză de preferinţă constând din rezerva dreptului de proprietate nu este opozabilă 
administratorului judiciar în lipsa îndeplinirii demersurilor de înscriere în registrele de publicitate. 
Raportat la caracterul bunurilor livrate, respectiv bunuri mobile, constatăm că demersurile de publicitate necesare sunt 
reprezentate de înscrierea dreptului de rezervă asupra proprietăţii bunurilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. 
Raportat la aceste prevederi, precum şi la Avizul AEGRM nr. 2017-00051405802574-VCG depus în probaţiune de 
către creditor, constatăm caracterul garantat al dreptului de creanţă invocat de către creditor. Garanţia creditorului 
constă în rezerva proprietăţii asupra sârmei de cupru livrate în baza Contractului nr. 1/26.01.2016, astfel cum reiese din 
facturile anexate declaraţiei de creanţă. 
Creditoarea mai arată că Romcab SA nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată din octombrie 2016, dar că în ciuda 
întârzierilor la plată a continuat să efectueze livrări fără a se prevala de prevederile contractuale cu privire la 
suspendarea livrărilor sau recuperarea mărfii. 
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Conform documentelor anexate rezultă că au fost încheiate un număr de 6 înţelegeri de plată prin care au fost 
modificate termenele de plată a facturilor emise la 145 de zile astfel: 
- Înţelegerea de plată nr. 30013144/31.05.2016 aplicabilă perioadei 31.05.2016 – 30.06.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013148/01.06.2016 aplicabilă perioadei 01.06.2016 – 30.06.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013202/30.06.2016 aplicabilă perioadei 30.06.2016 – 31.07.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013286/31.08.2016 aplicabilă perioadei 31.08.2016 – 30.09.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013353/30.09.2016 aplicabilă perioadei 31.08.2016 – 30.09.2016; 
- Înţelegerea de plată nr. 30013433/08.11.2016 aplicabilă perioadei 08.11.2016 – 30.11.2016. 
De asemenea, din situaţia anexată de către creditor rezultă că au fost efectuate un număr de 3 plăţi de către Romcab în 
baza facturilor emise, astfel: 
- 644.540,99 euro în data de 24.11.2016; 
- 7.990,18 euro în data de 10.07.2016; 
- 5.008,01 euro în data de 10.07.2016. 
În urma verificărilor efectuate în situaţia contabilă a debitoarei, constatăm că suma solicitată de către creditor este 
întemeiată, urmând a fi înscrisă la masa credală în integralitate. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei” iar conform art. 102 din Legea nr. 85/2014 „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 prezentul titlu.” 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul MKM Mansfelder Kupfer und Messing GMBH a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria 
creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea 
Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 
85/2014, cu o creanţă în cuantum de 36.157.221,08 lei (echivalent 8.000.447,2 Euro la curs valutar 1 euro = 4,5194 lei 
la data de 17.02.2017, valabil şi în 20.02.2017). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
15. Motoractive IFN SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 5, Complex Novo Park 3, Corp F, etaj 
4, sector 2, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
834.894,64 lei, reprezentând rate de leasing neachitate, cu ordinea de preferinţă prevăzută de art. 159 alin. (1) pct. 3 
raportat la art. 105 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. 
Totodată, creditoarea menţionează că ulterior deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei a fost emisă factura seria M 
OTA 1750024/09.03.2017, în valoare de 172.539,84 lei, având scadenţa la data de 01.04.2017, lasând la aprecierea 
administratorului judiciar dacă se impune înscrierea şi acestei sume în tabelul creditorilor sau achitarea acesteia la 
scadenţă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureș în data de 3 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Contractul de leasing nr. DF 48808/05.06.2015; 
- Factura seria M OTA nr. 1727177/06.10.2016, în valoare de 168.250,04 lei; 
- Factura seria M OTA nr. 1726626/25.10.2016, în valoare de 65,41 lei; 
- Factura seria M OTA nr. 1730127/06.11.2016, în valoare de 169.352,21 lei; 
- Factura seria M OTA nr. 1735661/07.12.2016, în valoare de 169.289,32 lei; 
- Factura seria M OTA nr. 1738190/09.01.2017, în valoare de 175.066,39 lei; 
- Factura seria M OTA nr. 1744821/06.02.2017, în valoare de 173.931,04 lei; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
TOTAL: 834.894,64 lei 
În fapt, la data de 05.06.2015 a fost încheiat Contractul de leasing nr. DF 48808.05.06.2015, având ca obiect 
transmiterea către debitoarea Romcab SA a dreptului de folosinţă asupra bunurilor proprietatea creditoarei, în schimbul 
plăţii ratelor de leasing şi a celorlalte obligaţii contractuale legate de folosinţa bunurilor, utilizatorul având dreptul de a 
intra în proprietatea acestora la sfârşitul perioadei de leasing, prin plata valorii reziduale şi a tututor celorlalte obligaţii 
contractuale. 
Conform Anexei A la Contractul de leasing menţionat, bunurile ce fac obiectul contractului sunt următoarele: 

Nr. crt. Tip echipament Brand Tip Accesorii Serie 
1 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 9476-277 
2 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8753-561 
3 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8752-560 
4 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8751-559 
5 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8754-562 
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Nr. crt. Tip echipament Brand Tip Accesorii Serie 
6 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8748-556 
7 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8755-563 
8 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8742-550 
9 Linie de liţat Setic D 630 Cu 2 derulatoare duble 8742-551 
10 Linie de liţat Setic D 630 Cu 2 derulatoare duble 8743-553 
11 Linie de liţat Setic D 630 Cu 2 derulatoare duble 8745-552 
12 Linie de liţat Setic D 630 Cu 2 derulatoare duble 8744-558 
13 Linie de liţat Setic D 630 Cu 2 derulatoare duble 8750-557 
14 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8749-549 
15 Linie de liţat Setic D 630 Cu 1 derulator dublu 8746-554 
16 Linie de rebobinare Setic DRM 630M-

1M 
 8780-274 

17 Linie de rebobinare Setic DRM 800M-
1M 

 8786-220 

18 Linie de armare Pourtier D1  1396-0417-
903803 

19 Linie – cableză 
dublă torsiune 

Setic TA12S0N-4M  8781-50 

În ceea ce priveşte solicitarea creditoarei de a fi înscrisă în categoria creditorilor ce deţin un drept de preferinţă, se 
impun următoarele menţiuni: 
- În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, în cadrul contractului de leasing financiar în 
derulare la data deschiderii procedurii şi menţinut, în condiţiile art. 123 alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în 
tabelul de creanţe, fiind plătite la scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al 
creanţelor prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3. (s.n. creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă) 
- Conform art. 5 pct. 15 din acelaşi act normativ, creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe 
care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 
din Noul Cod civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este 
debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este 
terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce 
priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege 
specială nu se prevede altfel. 
- În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
sunt creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie 
reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie 
de orice fel. 
- De asemenea, prevederile Noului Cod Civil, incidente în cauză, statuează: 
Art. 2.409 
(1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
(2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
(3) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
Art. 2.413 
(5) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
- Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în 
tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
- Din verificarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, se constată faptul că creditoarea a efectuat 
formalităţile de publicitate a dreptului său de preferinţă la data de 09 Iunie 2015, prin înscrierea 2015-00036754722294-
XOW. 
În ceea ce priveşte suma de 172.539,84 lei, devin incidente prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada 
de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data 
deschiderii procedurii de faliment”. 
Astfel, raportat la textul legal sus citat, suma de 172.539,84 lei nu va fi înscrisă la masa credală, urmând ca aceasta să 
fie achitată conform documentelor din care rezultă. 
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Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
administratorul judiciar a constatat faptul că acestea au fost calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei (20 Februarie 2017), prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor 
în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi 
întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din 
Legea nr. 85/2014 cu suma solicitată în cuantum de 834.894,64 lei. 
În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată 
16. Piraeus Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 29 – 31, a solicitat înscrierea 
la masa credală a debitoarei Romcab SA cu suma de 38.369.649,96 lei, reprezentând debit principal şi accesorii, creanţa 
fiind calculată până la data de 20.02.2017 – data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA. 
Creditorul arată că întreaga sa creanţă beneficiază de un drept de preferinţă, în conformitate cu cele de mai jos: 

Contract de Credit nr. 210/22.04.2013   
Principal restant 76.660,06 Eur 
Dobândă restantă 26,65 Eur 
Penalitate la principal 38,33 Eur 
Total 76.725,04 Eur 
   
Contract de Credit nr. 210/22.04.2013   
Principal restant 4.832.925,88 Ron 
Dobândă restantă 1.530,43 Ron 
Penalitate la principal 6.041,16 Ron 
Total 4.840.497,47 Ron 
   
Contract de Credit nr. 411/13.12.2012   
Principal restant 1.057.365,72 Eur 
Dobândă restantă 5.471,28 Eur 
Penalitate la principal 528,69 Eur 
Penalitate la dobândă 4,33 Eur 
Total 1.063.370,02 Eur 
   
Contract de Credit nr. 411/13.12.2012   
Principal restant 28.086.775,42 Ron 
Dobândă restantă 235.388,16 Ron 
Penalitate la principal 46.811,29 Ron 
Penalitate la dobândă 1.516,60 Ron 
Total 28.370.491,47 Ron 
   
Cheltuieli de Judecată 219,62 Ron 
Debit Cont Curent 115,00 Ron 
Debit Cont Curent 4,42 Eur 
Debit Cont Curent 14,16 Usd 
   
Total general 1.140.099,48 

14,16 
33.211.323,56 

Eur 
Usd 
Ron 

 
 
   
Total de plată la 20.02.2017 (1 Eur = 4,5244 Ron, 1 Usd 
= 4,2591 Ron) 

38.369.649,96 Ron 

A. Creditorul arată că în temeiul Contractului de Credit nr. 210/22.04.2013 încheiat cu Romcab SA în calitate de 
împrumutat, au fost puse la dispoziția acestuia două facilităţi de credit, care nu au fost rambursate în termenele şi 
condiţiile stipulate în contract. Se arată că, pentru acest contract, EximBank SA are calitatea de creditor în rang egal cu 
Piraeus Bank România SA, proporţional cu procentul de garantare de 70% din limita de principal acordată de Piraeus 
Bank România SA. Această calitate este condiţionată însă de efectuarea plăţii de către EximBank SA. Pentru garantarea 
tuturor obligaţiilor rezultate din Contract, respectiv credite, dobânzi, costuri şi spezele aferente, debitoarea Romcab SA 
a constituit în favoarea Piraeus Bank România SA următoarele garanţii: 
- Garanţie reală mobiliară/ipotecă mobiliară, drept real accesoriu ce a fost constituit asupra tuturor sumelor prezente şi 
viitoare din conturile curente ale debitorului, deschise la Bancă, prin Contractul de Credit nr. 210/22.04.2013, modificat 
şi completat prin actele adiţionale ulterioare şi prin Contractul de ipotecă nmobiliară asupra conturilor bancare nr. 
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211/22.04.2013, modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare. Garanţia a fost înregistrată în favoarea Băncii la 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM). 
- Garanţie reală mobiliară/ipotecă mobiliară, drept real accesoriu ce a fost constituit asupra creanţelor şi accesoriilor 
acestora derivate din executarea contracteor menţionate în anexa la cererea de creanţă, evidenţiate în facturi şi 
instrumente de plată. Ipoteca se extinde şi asupra veniturilor aferente creanţelor (cum ar fi: beneficii, garanţii, eventuale 
drepturi de despăgubire, penalităţi de întârziere, daune-interese etc.) şi asupra tuturor bunurilor primite în urma unui act 
de administrare ori de dispoziţie încheiate cu privire la acestea. Garanţia a fost constituită în baza Contractului de 
ipotecă mobiliară asupra creanţelor derivate din contracte nr. 212/22.04.2013, modificat şi completat prin actele 
adiţionale ulterioare şi a fost înregistrat în favoarea Băncii la AEGRM. 
- Scrisoare de garanţie acordată de către EximBank SA care acoperă 70% din suma acordată de Bancă conform 
convenţiei de împărţire a riscului încheiată între Piraeus Bank România SA şi EximBank SA. Garanţia a fost constituită 
în baza Convenţiei de garantare nr. 919A încheiată la data de 22.04.2013, modificată şi completată prin actele adiţionale 
ulterioare, şi a Convenţiei de împărţire a riscului nr. 9198 încheiată la data de 22.04.2013, modificată şi completată prin 
actele adiţionale ulterioare şi a fost înregistrată în favoarea Băncii la AEGRM. 
B. Creditorul arată că în temeiul Contractului de credit nr. 411 încheiat la data de 13.12.2012 modificat şi completat 
prin actele adiţionale ulterioare, încheiat cu Romcab SA în calitate de împrumutat, au fost puse la dispoziţia Romcab 
SA două facilităţi de credit care nu au fost rambursate la termenele şi condiţiile stipulate în contracte. Pentru garantarea 
tuturor obligaţiilor rezultate din Contract, respectiv credite, dobânzi, costuri şi spezele aferente, debitoarea Romcab SA 
a constituit în favoarea Piraeus Bank România SA următoarele garanţii: 
- Garanţie reală mobiliară/ipotecă mobiliară, drept real accesoriu ce a fost constituit asupra tuturor sumelor prezente şi 
viitoare din conturile curente ale debitorului, deschise la Bancă, prin Contractul de Credit nr. 411/13.12.2012, modificat 
şi completat prin actele adiţionale ulterioare. Garanţia a fost înregistrată în favoarea Băncii la Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM). 
- Garanţie reală mobiliară/ipotecă mobiliară, drept real accesoriu ce a fost constituit asupra universalităţii de creanţe 
prezente şi viitoare derivate din raporturile contractuale existente şi care se vor naşte între împrumutat şi partenerii 
contractuali ai acestuia menţionaţi în Anexa la Contract, precum şi gaj constituit asupra cecurilor şi/sau biletelor la 
ordin. Ipoteca se extinde şi asupra veniturilor aferente creanţelor (cum ar fi: beneficii, garanţii, eventuale drepturi de 
despăgubire, penalităţi de întârziere, daune-interese etc.) şi asupra tuturor bunurilor primite în urma unui act de 
administrare ori de dispoziţie, încheiate cu privire la acestea. Garanţia a fost constituită în baza Contractului de ipotecă 
mobiliară asupra universalităţii de creanţe nr. 412/13.12.2012, modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare. 
Garanţia a fost înregistrată în favoarea Băncii la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM). 
- Garanţie reală mobiliară/ipotecă mobiliară, drept real accesoriu ce a fost constituit asupra creanţelor şi accesoriilor 
acestora derivate din Poliţele de asigurare menţionate în Anexa la contract şi care dau dreptul debitorului de încasare a 
unor sume de bani de la terţe persoane. Ipoteca se extinde şi asupra veniturilor aferente creanţelor (cum ar fi: beneficii, 
garanţii, eventuale drepturi de despăgubire, penalităţi de întârziere, daune-interese etc.) şi asupra tuturor bunurilor 
primite în urma unui act de administrare ori de dispoziţie încheiate cu privire la acestea. Garanţia a fost constituită în 
baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor derivate din poliţele de asigurare nr. 1274/29.12.2014, 
modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare şi a fost înregistrat în favoarea Băncii la AEGRM. 
- Garanţie reală mobiliară/ipotecă mobiliară, drept real accesoriu ce a fost constituit asupra stocurilor care sunt 
identificate în anexele care fac parte integrantă din contracte. Ipoteca se extinde şi asupra bunurilor care duc la creşterea 
stocurilor sau care le înlocuiesc pe cele livrate, asupra produselor şi subproduselor rezultate din prelucrare, precum şi 
asupra creanţelor rezultate din livrarea şi valorificarea acestora. De asemenea, ipoteca se extinde şi asupra creanţelor şi 
accesoriilor acestora derivate din poliţele de asigurare având ca obiect asigurarea contra tuturor riscurilor. 
Garanţia a fost constituită în baza contractului de Ipotecă Mobiliară asupra Stocurilor nr. 1137/03.12.2017, modificat şi 
completat prin actele adiţionale ulterioare şi a fost înregistrată în favoarea Băncii la AEGRM. 
Creditorul mai arată că potrivit dispoziţiilor art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, „Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală încheiate de o instituţie de credit 
constituie titluri executorii.” Astfel, creditorul subliniază faptul că potrivit dispoziţiilor legale, Contractele de Credit 
menţionate, modificate şi completate prin actele adiţionale ulterioare şi contractele de garanţie accesorii acestora 
reprezintă titluri executorii pentru sumele care nu vor fi achitate de către debitoare, în conformitate cu dispoziţiile 
contractuale. 
În final, Banca solicită înscrierea sumei de 38.369.649,96 lei în categoria creanţelor beneficiare ale unui drept de 
preferinţă, potrivit prevederilor art. 5 pct. 15 din Legea 85/2014. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 21 Februarie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În probaţiune, creditoarul a anexat documentele prin care îşi justifică cererea de admitere a creanţei sale. 
Procedând la analiza cererii de creanţă formulată de Piraeus Bank România SA, subscrisa am constatat următoarele: 
- Referitor la Contractul de Credit nr. 210/22.04.2013 
La data de 22.04.2013, creditorul a încheiat cu Romcab SA (împrumutat) şi cu Zoltan Prosszer (garant), Contractul de 
Credit nr. 210, contract prin care Banca a acordat societăţii o facilitate de credit de 1.850.000 euro, cu o durată până la 
data de 10.12.2013. Prin acest contract s-a arătat că rambursarea facilităţii se va efectua din încasările creanţelor 
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ipotecate în favoarea băncii prin contract, creanţe derivate din orice raport contractual existent sau care va lua naştere 
între Romcab SA şi orice partener contractual al său, pe măsura ce acestea sunt încasate în conturile deschise la bancă. 
Contractul prevede la Capitolul „Garanţii” următoarele garanţii în favoarea băncii: 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise/se vor deschide de Romcab SA la bancă şi anume: 
RO25PIRB2800729650102000, RO93PIRB2800729650003000, RO45PIRB2800729650093000; 
RO35PIRB2800729650096000, RO64PIRB2800729650001000, RO30PIRB2800729650002000, 
RO26PIRB2800729650082000, RO89PIRB2800729650083000, RO11PIRB2800729650091000, 
RO74PIRB2800729650092000, RO06PIRB2800729650094000, RO69PIRB2800729650095000, 
RO98PIRB2800729650097000. 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare ce se vor deschide de Garant la bancă; 
- Ipotecă mobiliară având ca obiect drepturile de creanţă cu valoare nominală de 1.850.000 euro prezente şi viitoare, 
rezultate din raporturile contractuale existente între Romcab SA şi partenerii contractuali ai acestuia acceptaţi în 
prealabil de bancă: Hornbach Centrala SRL, Dedeman SRL şi Electro Dovis SRL; 
- Bilete la ordin în alb în număr de 3 cu menţiunea „fără protest” emise de Romcab SA şi avalizate de Zoltan Prosszer; 
- Scrisoare de garanţie acordată de Exim Bank SA care acoperă 80% din suma creditului acordat de bancă conform 
convenţiei de împărţire a riscului încheiată între creditor şi Exom Banki SA; 
- Ipotecă mobiliară având ca obiect un depozit tip garanţie în sumă de 389.474 euro, constituit de către Romcab SA în 
contul său bancar nr. RO25PIRB2800729650102000 deschis la Piraeus Bank SA. 
Ulterior, au fost încheiate 5 acte adiţionale la contractul de credit nr. 210, astfel: 
- Actul Adiţional nr. 1, prin care se modifică conturile asupra cărora banca are garanţie; 
- Actul Adiţional nr. 2, prin care a fost modificată durata contractului, până la data de 09.12.2014; 
Prin acest Act Adiţional nr. 2 s-a mai modificat şi Capitolul „Garanţii”, în sensul următor: 
„c) Ipotecă mobiliară având ca obiect drepturile de creanţă cu valoare nominală de 1.850.000 euro prezente şi viitoare, 
rezultate din raporturile contractuale existente între Romcab SA şi partenerii contractuali ai acestuia acceptaţi în 
prealabil de bancă: Robert Bosch GmbH Germany şi A – Kemi SRL”; 
„e) Scrisoare de garanţie acordată de Exim Bank SA care acoperă 80% din suma creditului acordat de bancă conform 
convenţiei de împărţire a riscului încheiată între creditor şi Exom Banki SA. Valoarea acestei garanţii va fi redusă pro 
rata pe măsura îndeplinirii de către Romcab SA a obligaţiilor sale, proporţional cu rambursarea ratelor de credit, 
reprezentând principal. Valabilitatea acestei garanţii este de 12 luni de la data semnării actului adiţional. Cererea de 
executare poate fi transmisă Exim Bank SA în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadenţei finale.” 
„f) ipoteca mobiliară având ca obiect un depozit tip garanţie în sumă de 389.474 euro, constituit de către Romcab SA în 
contul său bancar nr. RO25PIRB2800729650102000 deschis la Piraeus Bank SA. Valoarea accesptată în garanţie a 
acesteia va fi considerată a fi 370.000 euro.” 
- Actul Adiţional nr. 3, prin care se modifică conturile asupra cărora banca are garanţie; 
Prin acest Act Adiţional nr. 3 a fost modificată durata contractului, până la data de 08.12.2015 şi s-a mai modificat şi 
Capitolul „Garanţii”, în sensul următor: 
„c) Ipotecă mobiliară având ca obiect drepturile de creanţă cu valoare nominală de 1.850.000 euro prezente şi viitoare, 
rezultate din raporturile contractuale existente între Romcab SA şi partenerii contractuali ai acestuia acceptaţi în 
prealabil de bancă: Robert Bosch GmbH Germany şi A – Kemi SRL. Valoarea creanţelor trebuie să acopere în orice 
moment 125% din sumele utilizate din facilitate. Creanţele certe şi viitoare care vor asigura acoperire 125% trebuie să 
provină din contractele cesionate în favoarea Piraeus Bank SA pentru linia de credit de 1,85 mil. Euro (acoperire sold 
linie 100%) şi din alte contracte libere de sarcini (acoperire sold linie 25%).” 
„e) Scrisoare de garanţie acordată de Exim Bank SA care acoperă 80% din suma creditului acordat de bancă conform 
convenţiei de împărţire a riscului încheiată între creditor şi Exom Banki SA. Valoarea acestei garanţii va fi redusă pro 
rata pe măsura îndeplinirii de către Romcab SA a obligaţiilor sale, proporţional cu rambursarea ratelor de credit, 
reprezentând principal. Valabilitatea acestei garanţii este până la 13.12.2015. Cererea de executare poate fi transmisă 
Exim Bank SA în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadenţei finale.” 
„g) 3 bilete la ordin în alb cu menţiunea „fără protest” emise de Romcab SA în favoarea Exim Bank SA şi avalizate de 
Zoltan Prosszer;” 
- Actul Adiţional nr. 4, prin care se modifică durata contractului, până la data de 09.06.2016 şi s-a mai modificat şi 
Capitolul „Garanţii”, în sensul următor: 
„e) Scrisoare de garanţie acordată de Exim Bank SA care acoperă 70% din suma creditului acordat de bancă conform 
convenţiei de împărţire a riscului încheiată între creditor şi Exom Banki SA. Valoarea acestei garanţii va fi redusă pro 
rata pe măsura îndeplinirii de către Romcab SA a obligaţiilor sale, proporţional cu rambursarea ratelor de credit, 
reprezentând principal. Valabilitatea acestei garanţii este până la 09.06.2016. Cererea de executare poate fi transmisă 
Exim Bank SA în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadenţei finale, respectiv până la data de 
09.07.2016.” 
„f) ipoteca mobiliară având ca obiect un depozit tip garanţie în sumă de 584.211 euro, constituit de către Romcab SA în 
contul său bancar nr. RO25PIRB2800729650102000 deschis la Piraeus Bank SA.” 
- Actul Adiţional nr. 5, prin care se modifică durata contractului, până la data de 08.06.2017 şi s-a mai modificat şi 
Capitolul „Garanţii”, în sensul următor: 
„c) Ipotecă mobiliară asupra încasărilor viitoare derivate din contractele existente încheiate cu agenţii agreaţi.” 
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„e) Scrisoare de garanţie acordată de Exim Bank SA care acoperă 70% din suma creditului acordat de bancă conform 
convenţiei de împărţire a riscului încheiată între creditor şi Exom Banki SA. Valoarea acestei garanţii va fi redusă pro 
rata pe măsura îndeplinirii de către Romcab SA a obligaţiilor sale, proporţional cu rambursarea ratelor de credit, 
reprezentând principal. Valabilitatea acestei garanţii este până la 08.06.2017. Cererea de executare poate fi transmisă 
Exim Bank SA în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data scadenţei finale, respectiv până la data de 
08.07.2017.” 
- Referitor la Contractul de Credit nr. 411/13.12.2012 
La data de 13.12.2012, creditorul a încheiat cu Romcab SA (împrumutat) şi cu Zoltan Prosszer (garant), Contractul de 
Credit nr. 411, contract prin care Banca a acordat societăţii o facilitate de credit de 2.550.000 euro, cu o durată de 12 
luni, obiectul contractului constând în finanţarea în proporţie de 80% a sumelor rezultate din facturiloe emise de 
Romcab SA clienţilor anterior agreaţi de bancă, în baza contractelor comerciale încheiate.. Prin acest contract s-a arătat 
că rambursarea facilităţii se va efectua din încasările creanţelor ipotecate în favoarea băncii prin contract, creanţe 
derivate din orice raport contractual existent sau care va lua naştere între Romcab SA şi orice partener contractual al 
său, acceptat în prealabil de bancă, pe măsura ce acestea sunt încasate în conturile deschise la bancă. 
Contractul prevede la Capitolul „Garanţii” următoarele garanţii în favoarea băncii: 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise/se vor deschide de Romcab SA şi Garant la bancă şi anume: 
RO64PIRB2800729650001000, RO30PIRB2800729650002000, RO93PIRB2800729650003000, 
RO26PIRB2800729650082000, RO89PIRB2800729650083000, RO74PIRB2800729650092000, 
RO69PIRB2800729650095000, RO06PIRB2800729650094000, RO40PIRB2800729650093000; 
- Ipotecă mobiliară având ca obiect drepturile de creanţă, rezultate din raporturile contractuale existente, între Romcab 
SA şi partenerii contractuali ai acestuia, acceptaţi în prealabil la bancă; 
- Bilete la ordin în alb în număr de 3 cu menţiunea „fără protest” emise de Romcab SA şi avalizate de Zoltan Prosszer; 
- Pe toată durata creditului, în contractul/poliţa de asigurare, banca va figura ca beneficiar sau Romcab SA va încheia cu 
banca un contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor derivate din aceste poliţe de asigurare. Eventualele drepturi de 
despăgubire vor fi încasate în contul cu cod IBAN RO06PIRB2800729650094000 pentru sumele în lei şi în contul cu 
cod IBAN RO69PIRB2800729650095000 pentru sumele în euro. 
La Condiţiile Speciale de funcţionare a facilităţii, se prevede la art. 5, că „finanţarea în baza contractului va fi limitată la 
sumele acoperite de poliţa de asigurare dar fără a depăşi limita de expunere pentru fiecare partener contractual şi 
anume: pentru Feszultseg KFT – 600.000 euro, pentru Gomar Luz Lux SA – 550.000 euro, pentru Fil Kab – 300.000 
euro, pentru Mile Ipari Elektro Nagykereskedes KFT – 200.000 euro, BauMax România SRL – 200.000 euro, 
Electronat SRL – 200.000 euro, Beko LLC – 150.000, Anglo – Rom SRL – 100.000 euro, Volta Electric SRL – 100.000 
euro, World Distribution SRL – 100.000 euro şi Cesivo SRL – 50.000 lei.” 
Ulterior, au fost încheiate 15 acte adiţionale la contractul de credit nr. 210, astfel: 
- Prin Actul Adiţional nr. 1 au fost modificate conturile asupra cărora creditorul are instituită garanţie; prin acelaşi act 
adiţional au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 2 a fost modificat obiectul contractului astfel „acordarea unei facilităţi în vederea asigurării 
capitalului de lucru pentru acoperirea necesităţilor financiare aferente desfăşurării activităţii curente a Romcab SA prin 
finanţarea în proporţie de 80% a sumelor rezultate din facturile emise de Romcab SA clienţilor anterior agreaţi de 
bancă, în baza contractelor comerciale încheiate”; prin acelaşi act adiţional au fost modificaţi partenerii contractuali 
arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 3 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 4 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 5 au fost modificate conturile asupra cărora creditorul are instituită garanţie; 
- Prin Actul Adiţional nr. 6 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 7 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 9 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 10 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 11 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 12 au fost modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de 
expunere; 
- Prin Actul Adiţional nr. 13 a fost modificat obiectul contractului astfel: „acordarea unei facilităţi în vederea asigurării 
capitalului de lucru pentru acoperirea necesităţilor financiare aferente achiziţiei de cupru/aluminiu a Romcab SA şi 
deschiderea de acreditive cu termen maxim de 60 de zile în acest scop.” 
Prin acelaşi Act Adiţional nr. 13 au fost modificate conturile asupra cărora creditorul are instituită garanţie; totodată, a 
fost modificată suma facilităţii la 3.300.000 euro; de asemenea, a fost modificat Capitolul „Garanţii” în sensul 
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completării cu lit. e, astfel: „e) Ipoteca mobiliară asupra stocurilor finanţate de către bancă în temeiul contractului 
(inclusiv asupra produselor în curs de execuţie şi finite rezulotate ca urmare a utilizării materiei prime finanţate prin 
contract”. 
- Prin Actul Adiţional nr. 14 au fost modificate conturile asupra cărora creditorul are instituită garanţie; totodată, au fost 
modificaţi partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de expunere, rămânând doar Klaus 
Faber AG pentru întreaga sumă de 3.300.000 euro. 
- Prin Actul Adiţional nr. 15 a fost modificată suma facilităţii la 7.300.000 euro; de asemenea, au fost modificaţi 
partenerii contractuali arătaţi în Condiţiile Speciale, precum şi limita de expunere, astfel: Klaus Faber AG pentru suma 
de 5.300.000 euro şi Leoni Cable Assemblies Slovakia SRO pentru suma de 2.000.000 euro. 
În ceea ce priveşte garanţiile instituite de creditor prin cele 2 contracte de credit urmate de acte adiţionale, am constatat 
că au fost încheiate următoarele documente: 
a. Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. 211/22.04.2013 asupra conturilor 
RO25PIRB2800729650102000, RO93PIRB2800729650003000, RO45PIRB2800729650090000; 
RO35PIRB2800729650096000, RO64PIRB2800729650001000, RO30PIRB2800729650002000, 
RO26PIRB2800729650082000, RO89PIRB2800729650083000, RO11PIRB2800729650091000, 
RO74PIRB2800729650092000, RO06PIRB2800729650094000, RO69PIRB2800729650095000, 
RO98PIRB2800729650097000, RO40PIRB2800729650093000. 
De asemenea, prin acelaşi contract, s-au instituit ipoteci mobiliare asupra conturilor ce vor fi deschise de către Romcab 
SA la bancă până la rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate în baza contractului. În acest sens, Banca va 
înscrie la AEGRM avizul corespunzător. 
Prin cele 3 acte adiţionale ulterioare la acest contract, au fost modificate conturile aduse în garanţie, conturile garantate 
fiind cele cu coduri IBAN: RO64PIRB2800729650001000, RO30PIRB2800729650002000, 
RO93PIRB2800729650003000, RO26PIRB2800729650082000, RO89PIRB2800729650083000, 
RO74PIRB2800729650092000, RO40PIRB2800729650093000, RO06PIRB2800729650094000, 
RO69PIRB2800729650095000, RO35PIRB2800729650096000, RO98PIRB2800729650097000, 
RO64PIRB2800729650098000, RO59PIRB2800729650004000. 
De asemenea, Romcab SA a arătat că înţelege şi acceptă ca Exim Bank SA în numele şi în contul statului, dobândeşte 
calitatea de co-creditor de rang egal cu Piraeus Bank SA, proporţional cu procentul de garantare de la data la care va 
efectua plata contravalorii garanţiei/contragaranţiei. 
B. Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor derivate din contracte nr. 212/22.04.2013 având ca obiect 
garantarea de către Romcab SA a plăţii datoriei rezultată din Contractul de Credit nr. 210/22.04.2013 cu modificările şi 
completările ulterioare. Ipoteca mobiliară a fost constituită asupra creanţelor şi accesoriilor acestora derivate din 
executarea contractelor care dau Romcab SA dreptul de încasare a unor sume de bani de la terţe persoane. Ipoteca se 
extinde şi asupra veniturilor aferente creanţelor (cum ar fi: beneficii, garanţii, eventuale drepturi de despăgubire, 
penalităţi de întârziere, daune – interese etc.) şi asupra tuturor bunurilor primite de către Romcab SA în urma unui act 
de administrare ori de dispoziţie încheiat cu privire la acestea. În anexa acestui Contract sunt ataşate creanţele derivate 
din executarea contractelor care dau Romcab SA dreptul de încasare a unor sume de bani de la Electro Dovis SRL, 
Hornbach Centrala SRL şi Dedeman SRL. 
Prin Actul Adiţional 1 la acest contract a fost modificată partea privind „executarea garanţiei”, astfel: „Constitutorul 
(Romcab SA) înţelege şi acceptă că Exim Bank SA, în numele şi contul statului, dobândeşte calitatea de co-creditor, de 
rang egal cu creditorul (Piraeus Bank SA), proporţional cu procentul de garantare, de la data la care va efectua plata 
contravalorii garanţiei/contragaranţiei. Exim Bank SA în numele şi contul statului, în calitate de co-creditor, are dreptul 
să înceapă executarea silită a garanţiei/garanţiilor colaterale constuituite de împrumutat/garanţii acestuia de la data la 
care Exim Bank SA va efectua plata contravalorii garanţiei/contragaranţiei, ca urmare a transmiterii de către bamcă 
(Piraeus Bank SA) a cererii de executare a scrisorii de garanţie emisă de Exim Bank SA în numele şi contul statului.” 
În continuare, prin Anexa 2 la Contractul de ipotecă mobiliară nr. 212/22.04.2013, au fost ipotecate de către creditor 
creanţele Romcab SA faţă de Robert Bosch GmbH Germany (1.600.000 euro/an) şi faţă de A – Kemi SRL (1.500.000 
euro/an). 
c. Contractul de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe nr. 412/13.12.2012 având ca obiect garantarea de 
către Romcab SA a plăţii datoriei rezultată din Contractul de Credit nr. 411/13.12.2012 cu modificările şi completările 
ulterioare. Ipoteca mobiliară a fost constituită asupra universalităţii de creanţe prezente şi viitoare (creanţe de orice tip 
derivate din raporturile contractuale existente şi care vor lua naştere între Romcab SA şi partenerii săi contractuali 
menţionaţi în Anexa 1, parte integrantă din contract); pe măsură ce se adaugă noi debitori ai creanţelor ipotecare, se va 
semna de către părţi o anexă la contract care va face parte integrantă din acesta, fără a fi necesară încheierea de acte 
adiţionale. 
De asemenea, prin acest contract, a fost instituit gaj asupra cecurilor şi/sau biletelor la ordin. 
Ipoteca se extinde şi asupra veniturilor aferente creanţelor (cum ar fi: beneficii, penalităţi de întârziere, daune – interese 
etc.) şi asupra tuturor bunurilor primite de Romcab SA în urma unui act de administrare ori de dispoziţie încheiat cu 
privire la acestea. 
Prin Anexa 1 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe nr. 412/13.12.2012, lista creanţelor 
ipotecate a fost modificată astfel: World Distrib SRL, Anglo - Rom SRL, Cesivo SRL, Electroconat SRL, Volta Electric 
SRL, BauMax România SRL, Filkab JSco SRL. 
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Prin Anexa 2 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe nr. 412/13.12.2012, lista creanţelor 
ipotecate a fost modificată astfel: World Distrib SRL, Anglo - Rom SRL, Cesivo SRL, Electroconat SRL, Volta Electric 
SRL, BauMax România SRL, Gomar Lux SRL. 
Prin Anexa 2 (ulterioară) la Contractul de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe nr. 412/13.12.2012, lista 
creanţelor ipotecate a fost modificată astfel: World Distrib SRL, Electroconat SRL, Mira Telecom SRL, Partner Cable 
ZRT, Feszultseg Kft., ARC Electronic, El&Cab Bizz SRL, Tub Integral SRL, Spin Com Exim SRL, Flux Ipari 
Szolgaltato ES Kereskedelmi ZRT. 
Printr-o altă Anexă 1 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe nr. 412/13.12.2012, lista 
creanţelor ipotecate a fost modificată, rămânând doar ipoteca asupra creanţei Romcab SA faţă de Klaus Faber AG. 
Ulterior, această anexă a fost din nou modificată, fiind adăugată şi creanţa Leoni Cable Assemblies Slovakia SRO, pe 
lângă Klaus Faber AG. 
d. Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor derivate din poliţele de asigurare nr. 1274/29.12.2014 având ca 
obiect garantarea de către Romcab SA a plăţii datoriei rezultată din Contractul de Credit nr. 411/13.12.2012 cu 
modificările şi completările ulterioare. Ipoteca a fost constituită asupra creanţelor şi accesoriilor acestora derivate din 
poliţele de asigurare care dau Romcab SA dreptul de încasare a unor sume de bani de la terţe persoane. Ipoteca se 
extinde şi asupra veniturilor aferente creanţelor (cum ar fi: beneficii, penalităţi de întârziere, daune – interese etc.) şi 
asupra tuturor bunurilor primite de Romcab SA în urma unui act de administrare ori de dispoziţie încheiat cu privire la 
acestea. 
e. Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014 are ca obiect garantarea de către Romcab SA a 
plăţii datoriei sale rezultată din Contractul de Credit nr. 411/13.12.2012 cu modificările şi completările ulterioare. 
Ipoteca mobiliară se constituie asupra stocurilor identificate în anexa care face parte integrantă din contract. Ipoteca se 
extinde şi asupra bunurilor care duc la creşterea stocurilor sau care le înlocuiesc pe cele livrate, asupra produselor şi 
subproduselor rezultate din prelucrare precum şi asupra creanţelor rezultate din livrarea şi valorificarea acestora. De 
asemenea, ipoteca se extinde şi asupra creanţelor şi accesoriilor acestora derivate din poliţele de asigurare având ca 
obiect asigurarea contra tuturor riscurilor a stocurilor identificate în contract. 
Anexa 1 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014 prevede faptul că Piraeus Bank SA 
are instituită ipotecă asupra 10.948 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (facturi Codelco Kupferehandel Gmbh), respectiv asupra 
48.240 kg Sârmă CU9 MD 1,70 (facturi Euroinvest Minmet SRL). La momentul instituirii garanţiei, aceste stocuri se 
aflau la fabrica Romcab SA din Loc. Acăţari, Jud. Mureş. 
Ulterior, prin Anexa 2 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate 
stocurile aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 162.517 kg Sârmă CU9 MD 1,70 (Euroinvest 
Minmet SRL), respectiv asupra 197.758 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel Gmbh). 
În continuare, prin Anexa 3 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate 
stocurile aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.216 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Metalimex SA). 
În continuare, prin Anexa 4 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate 
stocurile aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.769 kg Sârmă CU9 MD 1,70 (Euroinvest 
Minmet SRL). 
Prin Anexa 5 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.470 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 6 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.080 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Thyssenkrupp 
Metallurgical Products). 
Prin Anexa 7 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.305 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 8 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.310 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 9 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.450 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 10 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.323 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 11 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 49.094 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel 
Gmbh). 
Prin Anexa 12 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.134 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Mansfelder Kupfer und 
Messing Gmbh). 
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Prin Anexa 13 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.312 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 14 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.508 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 15 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.623 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 16 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.468 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 17 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.369 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 18 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.580 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 19 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 49.250 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 20 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 49.100 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 21 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 49.412 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (International Trade 
Services GmbH). 
Prin Anexa 22 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 49.300 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 23 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 47.966 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (MTC Trading LTD). 
Prin Anexa 24 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.633 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 25 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.560 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 26 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.638 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 27 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.297 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 28 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 49.027 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 29 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.622 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 30 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.974 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 31 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.168 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 32 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.890 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 33 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 72.322 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (MFC Commodities 
Trading GmbH). 
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Prin Anexa 34 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.315 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 35 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.565 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 36 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 29.703 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel 
Gmbh). 
Prin Anexa 37 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 94.891 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel 
Gmbh). 
Prin Anexa 38 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 217.170 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (MKM Mansfelder 
Kupfer und Messing GmbH), respectiv 184.477 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MKM Mansfelder Kupfer und Messing 
GmbH). 
Prin Anexa 39 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 183.122 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MFC Commodities 
Trading GmbH). 
Prin Anexa 40 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 219.068 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MFC Commodities 
Trading GmbH). 
Prin Anexa 41 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 92.221 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MKM Mansfelder Kupfer 
und Messing GmbH). 
Prin Anexa 42 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.742 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (MFC Commodities 
Trading GmbH), respectiv 92.250 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MFC Commodities Trading GmbH). 
Prin Anexa 43 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.744 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel 
Gmbh). 
Prin Anexa 44 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.691 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 45 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.856 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 46 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.654 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 47 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.508 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 48 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.383 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 49 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.288 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 50 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.595 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 51 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.875 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 52 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.278 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 53 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.415 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
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Prin Anexa 54 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.188 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 55 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.552 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 56 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 29.921 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel 
Gmbh). 
Prin Anexa 57 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.763 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 58 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 19.581 kg Sârmă CU9 MD 4,40 (MKM Mansfelder 
Kupfer und Messing GmbH). 
Prin Anexa 59 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.584 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 60 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.278 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 61 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.495 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MKM Mansfelder Kupfer 
und Messing GmbH). 
Prin Anexa 62 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.485 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MKM Mansfelder Kupfer 
und Messing GmbH). 
Prin Anexa 63 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.845 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel 
Gmbh). 
Prin Anexa 64 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 46.639 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 65 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.143 kg Sârmă CU9 MD 1,8 (MKM Mansfelder Kupfer 
und Messing GmbH). 
Prin Anexa 66 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.412 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 67 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 23.561 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 68 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 24.468 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 69 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 48.625 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
Prin Anexa 70 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 68.563 kg Sârmă CU9 MD 8,00 (Codelco Kupferehandel 
Gmbh). 
Prin Anexa 71 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014, au fost modificate stocurile 
aflate în garanţia creditorului, astfel: ipotecă instituită asupra 47.964 kg Sârmă CU9 MD 1,80 (Euroinvest Minmet 
SRL). 
f. Convenţie de Garantare nr. 919A/22.04.2013 încheiată între Exim Bank SA în calitate de garant şi Romcab SA în 
calitate de Ordonator, având ca obiect emiterea de către garant, la solicitarea Romcab SA a unei scrisori de garanţie în 
numele şi contul statului, în favoarea Piraeus Bank SA în valoare de 1.480.000 euro care garantează în proporţie de 
80% linia de credit principală acordată de creditor în baza contractului de credit nr. 210/22.04.2013. Perioada de 
garantare a fost stabilită până la 10.12.2013. 
Prin aceeaşi Convenţie, s-a stabilit ca Romcab SA să constituie în favoarea Exim Bank SA, în calitate de co-creditor cu 
rang egal, în contractul de credit nr. 210/22.04.2013, garanţii constând în: 
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- Ipotecă mobiliară asupra depozitului tip garanţie constituit de către Romcab SA la Piraeus Bank SA cu valoare 
nominală de 389.474 euro şi valoare acceptată în garanţie de 370.000 euro. 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Romcab SA şi Garantul Zoltan Prosszer la 
Bancă. 
- Ipotecă mobiliară asupra încasărilor viitoare din contracte comerciale încheiate cu Hornbach Centrală SRL – Contract 
nr. 80/17.04.2012, Dedeman SRL – Contract nr. 180/19.01.2011 şi Electro Dovis SRL – Contract nr. 17/20.01.2011, cu 
valoare nominală de 1.850.000 euro. 
- Bilete la ordin în alb în număr de trei, cu menţiunea „fără protest” emise de Romcab SA şi avalizate de Zoltan 
Prosszer. 
- La această Convenţie de Garantare nr. 919A/22.04.2013 a fost încheiat Actul Adiţional nr. 1, prin care a fost 
prelungită garanţia emisă de garant, în numele şi contul statului, în favoarea Piraeus Bank SA în valoare de 1.480.000 
euro, la solicitarea Romcab SA, până la data de 09.12.2014. 
Garanţiile aduse de Romcab SA au suferit modificări prin acest act adiţional, astfel: 
- Ipotecă mobiliară asupra depozitului tip garanţie constituit de către Romcab SA la Piraeus Bank SA cu valoare 
nominală de 389.474 euro şi valoare acceptată în garanţie de 370.000 euro. 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Romcab SA şi Garantul Zoltan Prosszer la 
Bancă. 
- Ipotecă mobiliară asupra încasărilor viitoare derivate din contracte comerciale existente încheiate cu clienţi agreaţi în 
prealabil cu banca: Robert Bosch GmbH Germany şi A – Kemi SRL cu valoare nominală de 1.850.000 euro. 
- Bilete la ordin în alb în număr de trei, cu menţiunea „fără protest” emise de Romcab SA şi avalizate de Zoltan 
Prosszer. 
- În continuare, la această Convenţie de Garantare nr. 919A/22.04.2013 a fost încheiat Actul Adiţional nr. 2, prin care a 
fost prelungită garanţia emisă de garant, în numele şi contul statului, în favoarea Piraeus Bank SA în valoare de 
1.480.000 euro, la solicitarea Romcab SA, până la data de 08.12.2015. 
- Prin Actul Adiţional nr. 3 la Convenţia de Garantare nr. 919A/22.04.2013 a fost modificat obiectul acesteia, în sensul 
că a fost prelungită garanţia emisă de garant, în numele şi contul statului, în favoarea Piraeus Bank SA, la solicitarea 
Romcab SA, până la data de 09.06.2016. De asemenea, a fost diminuată valoarea scrisorii de garanţie la suma de 
1.295.000 euro, aceasta garantând în proporţie de 70% creditul acordat de creditor în baza contractului de credit nr. 
210/22.04.2013 modificat şi completat. 
Garanţiile aduse de Romcab SA au suferit modificări prin acest act adiţional, astfel: 
- Ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit de către Romcab SA la Piraeus Bank SA în valoare de 
584.211 euro. 
- Ipotecă mobiliară având ca obiect drepturile de creanţă prezente şi viitoare rezultate din raporturile contractuale 
existente între Romcab SA şi partenerii contractuali acceptaţi în prealabil de bancă: Robert Bosch GmbH Germany şi A 
– Kemi SRL. 
- Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Romcab SA şi Garantul Zoltan Prosszer la 
Bancă. 
- Bilete la ordin în alb în număr de trei, cu menţiunea „fără protest” emise de Romcab SA şi avalizate de Zoltan 
Prosszer. 
- 3 bilete la ordin în alb emise de Romcab SA şi avalizate de Zoltan Prosszer. În favoarea Exim Bank SA. 
- În continuare, prin Actul Adiţional nr. 4 la Convenţia de Garantare nr. 919A/22.04.2013 a fost prelungită garanţia 
emisă de garant, în numele şi contul statului, în favoarea Piraeus Bank SA în valoare de 1.480.000 euro, la solicitarea 
Romcab SA, până la data de 08.06.2017. 
g. Convenţie de împărţire a riscului nr. 919B/22.04.2013 încheiată între Exim Bank SA în calitate de garant şi Piraeus 
Bank SA în calitate de Beneficiar al garanţiei, având ca obiect reglementarea raporturilor contractuale dintre cele 2 
bănci, născute în urma emiterii de către garant a scrisorii de garanţie în nume şi în contul statului conform Convenţiei de 
Garantare nr. 919A/22.04.2013, la cererea Romcab SA şi a Piraeus Bank SA şi stabilirea modalităţii de împărţire a 
riscului. În această convenţie se arată că pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit se suportă 
proporţional conform procentului de risc asumat de fiecare parte. 
Convenţia de împărţire a riscului nr. 919B/22.04.2013 încheiată între Exim Bank SA în calitate de garant şi Piraeus 
Bank SA în calitate de Beneficiar al garanţiei a fost modificată prin 4 acte adiţionale simetric cu cele 4 acte adiţionale 
care au modificat Convenţia de Garantare nr. 919A/22.04.2013 expusă la lit. f. 
Mai departe, verificând avizele AEGRM ataşate cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a constatat că au 
fost înscrise în evidenţele AEGRM: 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 1137/03.12.2014 şi cele 71 de Acte Adiţionale la acesta; 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit de către Romcab SA la Piraeus Bank SA în 
valoare de 584.211 euro; 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor, potrivit Contractului de Credit 411/13.12.2013; 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra tuturor fructelor, bunurilor primite în urma unui act de administrare ori de 
dispoziţie încheiate cu privire la acestea; 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor derivate din poliţele de asigurare; 
- Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor faţă de Klaus Faber AG. 
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Ulterior, la data de 06.04.2017, creditorul a comunicat administratorului judiciar Adresa de actualizare a creanţei sale, 
prin care arată că, urmare a cererii de executare, la data de 03.04.2017, a fost încasată de la Exim Bank SA suma de 
778.210,58 lei. Creditorul arată că ulterior rambursării sumei încasate, la data de 03.04.2017 Piraeus Bank SA deţine 
împotriva Romcab SA o creanţă beneficiind de un drept de preferinţă, certă, lichidă şi exigibilă în valoare totală de 
30.674.668,40 lei, 1.100.355,96 euro şi 14,41 USD, având următoarea structură: 

Contract de Credit nr. 210/22.04.2013   
Principal restant 22.998,02 Eur 

Dobândă restantă 399,70 Eur 
Penalitate la principal 574,95 Eur 
Total 23.972,67 Eur 
   
Contract de Credit nr. 210/22.04.2013   
Principal restant 1.552.170,09 Ron 
Dobândă restantă 23.059,77 Ron 
Penalitate la principal 90.617,36 Ron 
Total 1.665.847,22 Ron 
   
Contract de Credit nr. 411/13.12.2012   
Principal restant 1.057.365,72 Eur 
Dobândă restantă 11.022,45 Eur 
Penalitate la principal 7.930,25 Eur 
Penalitate la dobândă 64,87 Eur 
Total 1.076.383,29 Eur 
   
Contract de Credit nr. 411/13.12.2012   
Principal restant 28.086.775,42 Ron 
Dobândă restantă 376.781,67 Ron 
Penalitate la principal 538.329,86 Ron 
Penalitate la dobândă 6.514,61 Ron 
Total 29.008.401,56 Ron 
   
Cheltuieli de Judecată 419,62 Ron 
Debit Cont Curent 14,41 USD 
   
Total general 1.100.355,96 

14,41 
30.674.668,40 

Eur 
Usd 
Ron 

 
 
   

Verificând fiecare sumă solicitată conform tabelului de mai sus, administratorul judiciar a constatat că, în fapt, au fost 
calculate de către creditor accesorii pentru perioada ulterioară deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA. 
Prin urmare, administratorul judiciar a concluzionat că, în fapt, creanţa creditorului Piraeus Bank România SA era la 
data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA următoarea: 

Temei Creanţă admisă Creanţă respinsă 

   

Contract de credit nr. 210/22.04.2013 23.063,00 € 909,67 € 

Debit principal restant 22.998,02 € - € 

Dobânda restantă 26,65 € 373,05 € 

Penalitate la princial 38,33 € 536,62 € 

   

Contract de credit nr. 210/22.04.2013 1.559.741,68 lei 106.105,54 lei 

Debit principal restant 1.552.170,09 lei - lei 

Dobânda restantă 1.530,43 lei 21.529,34 lei 

Penalitate la princial 6.041,16 lei 84.576,20 lei 

   

Contract de credit nr. 411/13.12.2012 1.063.370,02 € 13.013,27 € 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

200 

Temei Creanţă admisă Creanţă respinsă 

Debit principal restant 1.057.365,72 € - € 

Dobânda restantă 5.471,28 € 5.551,17 € 

Pentalitate la principal 528,69 € 7.401,56 € 

Penalitate la dobândă 4,33 € 60,54 € 

   

Contract de credit nr. 411/13.12.2012 28.370.491,47 lei 637.910,09 lei 

Debit Principal restant 28.086.775,42 lei - lei 

Dobânda restantă 235.388,16 lei 141.393,51 lei 

Penalitate la principal 46.811,29 lei 491.518,57 lei 

Penalitate la dobândă 1.516,60 lei 4.998,01 lei 

   

   

Cheltuieli de judecată 419,62 lei - lei 

debit cont curent 14,41 USD - $ 

   

Total general (lei) 29.930.652,77 lei  

Total general (euro) 1.086.433,02 €  

Total general (usd) 14,41 USD  

Raportat la verificare efectuată, administratorul judiciar urmează a respinge înscrierea la masa credală a sumei de 
806.938,97 lei, solicitată de creditor, reprezentând dobânzi și penalități calculate de acesta după data deschiderii 
procedurii insolvenței de 20.02.2017. 
Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, creanţa calculată în monedă euro de Piraeus Bank România SA va fi convertită în 
lei la cursul valutar valabil la data de 20.02.2017 de 1 Euro = 4,5194 lei iar creanţa calculată în monedă USD de Piraeus 
Bank România SA va fi convertită în lei la cursul valutar valabil la data de 20.02.2017 de 1 USD = 4,2442 lei. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Piraeus Bank România SA a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creanţelor 
beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului 
de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu 
o creanţă în cuantum de 34.840.739,32 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
17. Transilvania Leasing şi Credit IFN SA, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor, nr. 3A, jud. Braşov, a solicitat înscrierea 
la masa credală a debitoarei cu suma de 116.653,19 lei, reprezentând debit restant al Contractelor de leasing financiar 
încheiate, penalităţile aferente, precum şi valoarea taxei judiciare de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 22 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de leasing financiar nr. CJ143/25.02.2015; 
- Contractul de leasing financiar nr. CJ153/07.04.2015; 
- Factura fiscală seria TLC, nr. 95324, emisă în data de 10.01.2017, în cuantum de 47.414,32 lei; 
- Factura fiscală seria TLC, nr. 95845, emisă în data de 10.02.2017, în cuantum de 45.361,70 lei; 
- Factura fiscală seria TLC, nr. 95323, emisă în data de 10.01.2017, în cuantum de 9.309,67 lei; 
- Factura fiscală seria TLC, nr. 95844, emisă în data de 10.02.2017, în cuantum de 10.109,99 lei; 
- Fişe de calcul ale penalităţilor aferente facturilor anterior menţionate. 
Total Sume Solicitate: 116.653,19 lei. 
În fapt, între Transilvania Leasing IFN SA, în calitate de finanţator şi Romcab SA, în calitate de utilizator, au fost 
încheiate două contracte de leasing financiar, respectiv: 
- Contractul de leasing financiar nr. CJ143/25.02.2015, obiectul acestuia fiind constituit de creditarea în sistem de 
leasing financiar a unui imobil înscris în CF nr. 52903-C1 (construcţie regim de înălţime P + M, având următoarele 
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funcţiuni pe nivele: parter: cameră de zi, cameră de lucru, baie, hol, bucătărie cămară, 2 terase; mansardă: 3 dormitoare, 
2 băi, debara, hol, 2 balcoane), achiziţionat în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 377/25.02.2015 şi 
transmiterea către utilizator a dreptului de folosinţă al acestuia, pe perioada de leasing, în termenii şi condiţiile stipulate. 
- Contractul de leasing financiar nr. CJ153/07.04.2015, obiectul acestuia fiind constituit de creditarea în sistem de 
leasing financiar a unui trefilor RBD cupru marca Niehoff, tipul VM 400, seria MC 10.068828 (componente adiacente: 
double barrel pay-off type aud 2000.1.2.2/MC 10.068825; rod breakdown drawing machine M81.12.1.AM.F13/MC 
10.068826; electric continuous resistance annealer r401 1.5000/MC 10.068827; double spooler s630.d.1.g.e/MC 
10.068829; automatic pack coiler wf 801.1.n.e./MC 10.068830; Pointng and stringing up device vae 450/MC 
10.068831) şi transmiterea către utilizator a dreptului de folosinţă asupra acestuia, pe perioada de leasing, în termenii şi 
condiţiile stipulate. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Conform prevederilor art. 105, alin. (4), „În cadrul contractului de leasing financiar în derulare la data deschiderii 
procedurii şi menţinut, în condiţiile art. 123, alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul de creanţe, fiind 
plătite la scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al creanţelor prevăzute la 
art. 159, alin. (1), pct. 3.” Menţionăm că aceste contracte de leasing au fost menţinute de administratorul judiciar. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Transilvania Leasing IFN SA va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu suma în cuantum total de 
116.653,19 lei. Totodată, înscrierea se face cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea 
Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 
85/2014. 
18. Unicredit Leasing Corporation IFN SA, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la societatea de 
avocatură Mocanu & Asociaţii SPRL din Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr. 70, sectorul 2, a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea Romcab SA prin cererea introductivă depusă la dosarul cauzei la data de 
14.02.2017, arătând că deţine faţă de aceasta o creanţă garantată. 
Prin Încheierea de deschidere a procedurii nr. 26/20.02.2017, judecătorul sindic a admis cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei formulată de debitoarea Romcab SA şi în temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014, a calificat 
această cerere introductivă a Unicredit Leasing Corporation IFN SA drept declaraţie de creanţă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, se constată că cererea a fost depusă în termen (14.02.2017), iar taxa 
judiciară de timbru de 200 Lei a fost achitată. 
Prin cererea de deschidere a procedurii, creditorul arată că deţine faţă de Romcab SA o creanţă mai veche de 60 de zile 
în cuantum de 308.054,14 Lei, reprezentând rate restante pentru 2 contracte de leasing încheiate cu debitoarea. Ca 
urmare a depăşirii cu mai mult de 30 de zile a scadenţei facturilor emise, creditorul a notificat Romcab SA prin 
intermediul executorului judecătoresc, comunicându-i că, în situaţia în care nu achită debitul restant până la data de 
12.01.2017, cele 2 contracte de leasing vor fi declarate reziliate începând cu data de 13.01.2017. Astfel, creditorul arată 
că a încheiat cu Romcab SA următoarele contracte de leasing: 
- Contractul de Leasing Financiar nr. 30093127/29.12.2015, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
bunurilor Linie izolare manta Troester 3, Linie izolare manta Troester 4; 
- Contractul de Leasing Financiar nr. 30100184/15.04.2016, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
bunurilor Linie izolare vane 1,5 – 95 mm Troester, Linie izolare manta 1kV în PVC 5 – 35 mm Troester. 
În baza acestor contracte de leasing, Romcab SA în calitate de utilizator, s-a obligat să achite un număr de 60 de rate de 
leasing pentru fiecare contract, fiecare rată urmând a se plăti la termenele şi în condiţiile stipulate în contractele de 
leasing şi în Anexa 1 la fiecare contract de leasing, numită Scadenţar. Însă – arată creditorul – fără niciun temei legal, 
societatea debitoare a încetat să-şi mai onoreze obligaţiile de plată, înregistrând la data formulării cererii, o datorie mai 
veche de 60 de zile. 
La data formulării cererii, Romcab SA figura în evidenţele creditorului cu un număr de 8 facturi scadente şi neachitate 
emise în baza contractelor de leasing financiar în sumă totală de 986.705,39 lei. Mai arată creditorul că potrivit 
dispoziţiilor art. 8 din OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, contractul de leasing 
constituie titlu executoriu în intregul lui, atât în ceea ce priveşte recuperarea obiectului material al contractului, cât şi în 
ceea ce priveşte executarea sumelor de plată la care s-a obligat utilizatorul. 
De asemenea, creditorul arată că obligaţiile de plată asumate prin încheierea celor 2 contracte de leasing au fost 
garantate de către debitoare prin emiterea, în favoarea Unicredit Leasing Corporation IFN SA a unor bilete la ordin în 
alb pentru fiecare contract în parte, după cum rezultă din Anexa C la contractele de leasing. 
În probaţiune, creditorul a anexat documentele prin care îşi justifică cererea de admitere a creanţei sale. 
Ulterior, la data de 30.03.2017, creditorul a formulat o Precizare a cererii de admitere a creanţei, prin care a arătat că, 
drept urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de plată la scadenţă a ratelor de leasing, a fost comunicată 
societăţii debitoare prin Notificarea nr. 66/N/06.01.2017, transmisă prin intermediul executorului judecătoresc, 
rezilierea celor 2 contracte. 
Astfel, creditorul solicită înscrierea în Tabelul preliminar al creanţelor şi a creanţelor reprezentând ratele de leasing 
nescadente. Arată creditorul că valoarea totală a ratelor nescadente este de 3.418.019,63 euro, care la cursul oficial de 1 
euro egal 4,5244 lei, din data de 20.02.2017, reprezintă suma de 15.464.488,01 lei. 
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În final, creditorul arată că, creanţa sa se compune din suma de 986.705,39 lei reprezentând contravaloarea facturilor 
emise şi neachitate de Romcab SA până la data de 20.02.2017, suma de 15.464.488,01 lei reprezentând contravaloarea 
ratelor nescadente ale celor 2 contracte de leasing la care se adaugă taxa de timbru şi onorariul avocaţial achitat pentru 
reprezentarea intereselor debitoarei. 
Procedând la analiza cererii de deschidere a procedurii şi a precizării formulate Unicredit Leasing Corporation IFN SA, 
subscrisa am constatat următoarele: 
În fapt, între Romcab SA şi creditor au fost încheiate 2 contracte de leasing, având ca obiect preluarea şi folosirea de 
către utilizator a mai multor utilaje, în schimbul achitării unor rate lunare către creditorul finanţator. 
La data de 06.01.2017, ca urmare a Notificării de Plată şi de Reziliere comunicată de Unicredit Leasing Corporation 
IFN SA debitoarei, prin Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţia Aequitas, se arată următoarele: 
Având în vedere că între UniCredit Leasing Corporation IFN SA, în calitate de Finanţator şi ROMCAB în calitate de 
Utilizator a fost încheiat Contractul/ Contractele de Leasing cu numărul 30093127, 30100184 denumite în continuare 
„Contractul de Leasing”; 
Având în vedere că potrivit secţiunii 3 a Condiţiilor Generale ale Contractului de Leasing precum şi a celorlalte clauze 
contractuale, Utilizatorul este obligat să plătească Finanţatorului contravaloarea Ratelor de Leasing şi a celorlalte sume 
datorate potrivit Contractului de Leasing, urmând ca în cazul neexecutării obligaţiilor de plată la data scadenţei, 
Finanţatorul să poată calcula dobânzi de întârziere; 
Având în vedere că la data prezentei vă aflaţi în întârziere cu mai mult de 30 de zile faţă de datele scadente pentru 
sumele datorate în baza Contractului de Leasing; 
Având în vedere că potrivit secţiunii 4 din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing nerespectarea de către 
Utilizator a clauzelor şi a termenelor de plată prevăzute în Contractul de Leasing este considerată a fi un Caz de 
Culpă/Încetare a Contractului atras de culpa Utilizatorului, în urma căruia se angajează răspunderea contractuală a părţii 
aflate în culpa şi obligarea acesteia la plata daunelor interese şi a dobânzilor de întârziere asumate conform 
consecinţelor apariţiei unui astfel de caz; 
Având în vedere că potrivit dispoziţiilor cuprinse în Contractul de Leasing Utilizatorul este pus de drept în întârziere cu 
privire la îndeplinirea obligaţiilor sale de plată rezultând din Contractul de Leasing fără a mai fi necesară îndeplinirea 
vreunei formalităţi prealabile de către Finanţator; 
Având în vedere că potrivit secţiunii 4 din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing şi art. 15 din O.G. nr. 
51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu toate modificările şi completările ulterioare, 
subscrisa, în calitate de Finanţator, este pe deplin îndreptăţită să rezilieze Contractul de Leasing; 
Având în vedere că Finanţatorul are dreptul de a rezilia Contractul de Leasing şi de a cere restituirea bunului, obiect 
material al acestui contract, în situaţia în care Utilizatorul se găseşte în oricare dintre cazurile de încetare a contractului 
ca urmare a culpei, cazuri menţionate nelimitativ în secţiunea 4 din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing; 
Având în vedere că potrivit secţiunii 4, este considerată caz de culpă/încetare a contractului ca urmare a culpei situaţia 
în care Utilizatorul întârzie la plată cu mai mult de 30 de zile a oricărei rate de leasing scadente, integral sau parţial, sau 
a oricărei alte sume scadente în cadrul Contractului de Leasing, deşi Utilizatorul a fost notificat în acest sens; 
Având în vedere că potrivit prevederilor din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing, în cazul rezilierii 
Contractului de Leasing Utilizatorul este obligat să restituie Bunurile care au facut obiectul material al acestor 
contracte; 
Având în vedere că potrivit Condiţiilor Generale ale Contractului de Leasing, rezilierea Contractului de Leasing nu îl 
exonerează pe Utilizator de plata ratelor de leasing şi a celorlalte obligaţii de plată restante şi îi obligă la plata de daune 
interese către Finanţator; 
Având în vedere neachitarea de către Utilizator a facturilor scadente emise în baza Contractului de Leasing, la data 
emiterii prezentei înregistraţi un debit total restant faţă de subscrisa în cuantum de 633.503.27 lei, vă aducem la 
cunoştinţă că, în situaţia în care nu achitaţi integral obligaţiile de plată restante, precum şi alte sume de plată care vor 
deveni scadente până la data de 12.01.2017, data creditării contului Finantatorului, prezenta notificare va constitui 
notificare de reziliere conform căreia Contractul de Leasing este declarat reziliat începând cu data de 13.01.2017 
conform prevederilor secţiunii 4 din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing. 
Ca urmare a rezilierii Contractului de Leasing, trebuie să achitaţi Finanţatorului debitul total restant în cuantum de 
635,5.05.27 lei, facturi curente în cuantum de 321,972.29 lei precum şi daune interese în cuantum de 2,570.139.69 
Euro, reprezentând contravaloarea capitalului nefacturat ce urma a fi plătit de la data ultimei scadenţe şi până la sfârşitul 
Contractului, valoarea reziduală precum şi toate cheltuielile (inclusiv dar fără să se limiteze la costurile judiciare şi 
nejudiciare) împreună cu orice sumă cerută de către Finanţator pentru reintrarea în posesia Bunurilor, sumă pe care 
Finanţatorul o va fi suportat ca o consecinţă directă sau indirectă a oricărui caz de încetare a Contractului. 
Ulterior însă, având în vedere că Unicredit Leasing Corporation IFN SA a continuat să factureze ratele lunare către 
Romcab SA, administratorul judiciar a participat la o întâlnire purtată între creditor şi debitoare. În urma acestei 
întâlniri, creditorul şi Romcab SA au stabilit că vor fi menţinute cele 2 contracte de leasing, administratorul judiciar 
notificând creditorului menţinerea lor. 
Cele două contracte de leasing au fost înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în anul 2016. 
Aşadar, raportat la solicitarea creditorului de a fi înscris la masa credală a debitoarei cu ratele scadente şi neachitate, în 
cuantum de 986.705,39 lei, administratorul judiciar a constatat că în ceea ce priveşte facturile nr. 16998526 din data de 
01.02.2017, respectiv nr. 16997995 din data de 01.02.2017, acestea cuprind o perioadă de facturare care include luna 
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februarie 2017 în integralitate. Or, raportat la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA, şi anume 
20.02.2017, administratorul judiciar a procedat la recalcularea sumelor aferente respectivelor facturi, până la data de 
19.02.2017 inclusiv, rezultând situaţia de mai jos: 
Factura Data 

emiterii 
Data 

scadenţei 
Explicaţii Valoare Perioada 

16955850 10.11.2016 01.12.2016 Perioada 01.12.2016-31.12.2016 164.254,24 lei  
16955173 10.11.2016 01.12.2016 Perioada 01.12.2016-31.12.2016 143.799,90 lei 01.02.2017 

16980524 09.12.2016 31.12.2016 Perioada 01.01.2017-31.01.2017 163.962,14 lei 20.02.2017 

16976147 09.12.2016 31.12.2016 - 13.981,16 lei Nr. zile 
16976515 09.12.2016 31.12.2016 Perioada 01.01.2017-31.01.2017 144.028,99 lei 19 

16998526 10.01.2017 01.02.2017 Perioada 01.02.2017-28.02.2017 182.414,04 lei 123.780,96 lei 

16997760 10.01.2017 01.02.2017 - 15.601,80 lei  
16997995 10.01.2017 01.02.2017 Perioada 01.02.2017-28.02.2017 158.663,12 lei 107.664,26 lei 

    877.073,45 lei  

Astfel, în ceea ce priveşte ratele scadente neachitate de către debitoare până la data deschiderii procedurii insolvenţei, 
acestea sunt în cuantum de 877.073,45 lei. 
Raportat la ratele nescadente solicitate a fi înscrise la masa credală a debitoarei, arătăm că potrivit prevederilor art. 105 
alin. 4 din Legea 85/2014 „În cadrul contractului de leasing financiar în derulare la data deschiderii procedurii şi 
menţinut, în condiţiile art. 123 alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul de creanţe, fiind plătite la 
scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al creanţelor prevăzute la art. 159 
alin. (1) pct. 3.” Prin urmare, suma de 15.464.488,01 lei reprezentând contravaloarea ratelor nescadente ale celor 2 
contracte de leasing nu vor fi înscrise la masa credală a debitoarei, urmând a fi achitate la scadenţă, dată fiind 
menţinerea contractului de leasing financiar. 
Raportat la onorariul avocaţial solicitat de creditor, menţionăm că dovada acestuia nu a fost anexată cererii de 
deschidere a procedurii de insolvenţă sau precizării depuse ulterior. Mai mult, acesta reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a onorariului avocaţial, a cărui dovadă oricum nu s-a făcut. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
creditorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria 
creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea 
Raportului de evaluare asupra bunurilor care constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 
85/2014, cu o creanţă în cuantum de 877.073,45 lei reprezentând creanţă scadentă, anterioară deschiderii procedurii, 
beneficiară a unei cauze de preferinţă şi cu suma de 200 lei, reprezentând contravaloare taxă judiciară de timbru, în 
categoria creanţelor chirografare, urmând a fi respinsă solicitarea de înscriere în tabel cu ratele nescadente în cuantum 
de 15.464.488,01 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
D. Creanţe chirografare; 
1. 2D Barcode Solutions SRL, având sediul în Piteşti, Calea Câmpulung, nr. 24, jud. Argeş, a solicitat înscrierea la masa 
credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 22.370,23 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale 
emise în vederea livrării unor bunuri către debitoarea ROMCAB SA ca urmare a comenzilor ferme din partea acesteia. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 22 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând ulterior 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Notificări adresate reprezentanţilor debitoarei privind neachitarea Facturilor Fiscale restante; 
- Răspunsul reprezentanţilor societăţii debitoare privind iniţierea viitoare a programului de plăţi; 
- Dovezi ale derulării anterioare a relaţiilor comerciale între debitoare şi SC 2D Barcode Solutions SRL; 
- Dovadă de predare a mărfii eliberată de transportor în baza Facturii Fiscale nr. 10267/19.07.2016, AWB 809305532; 
- Dovadă de predare a mărfii eliberată de transportor în baza Facturii Fiscale nr. 10452/16.08.2016, AWB 352892160; 
- Dovadă de predare a mărfii eliberată de transportor în baza Facturii Fiscale nr. 10639/15.09.2016, AWB 811201538; 
- Dovadă de predare a mărfii eliberată de transportor în baza Facturii Fiscale nr. 10811/10.10.2016, AWB 812067629; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 10267/19.07.2016 în valoare de 7269,19 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10452/16.08.2016 în valoare de 5966,14 lei; 
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- Factura Fiscală nr. 10639/15.09.2016 în valoare de 5992,23 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10811/10.10.2016 în valoare de 3182,40 lei. 
Total sume solicitate: 9.355,16 lei. 
În fapt, între 2D Barcode Solutions SRL şi Romcab SA s-au desfășurat relații comerciale, creditoarea livrând debitoarei 
produse, prin intermediul serviciului de curierat, în baza comenzilor telefonice efectuate de reprezentanţii societăţii 
debitoare. 
În vederea recuperării debitului restant, reprezentanţii SC 2D BARCODE SOLUTIONS SRL au trimis mai multe 
notificări către debitoare, fapt dovedit prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, S.C 2D BARCODE SOLUTIONS SRL deţinea 
împotriva debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 22.370,23 lei, reprezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare lei 
1 10267 19.07.2016 17.09.2016 7.269,19 lei 

2 10452 16.08.2016 15.10.2016 5.966,41 lei 

3 10639 15.09.2016 14.11.2016 5.952,23 lei 

4 10811 10.10.2016 09.12.2016 3.182,40 lei 

Total 22.370,23 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 22.370,23 lei. 
2. AAM Com Grup SRL, cu sediul în Mun. Roman, strada Nordului, nr. 3, jud. Neamţ, prin Cabinet Individual de 
Avocat Petru Percă, cu sediul în Mun. Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 8, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Neamţ, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 5.051.736,82 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de 
către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 30 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 03 
Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 010/01.10.2012; 
- Factura Fiscală nr. 0042363, emisă în data de 29.11.2016, în cuantum de 102.590,64 lei, având scadenţa în data de 
10.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0041641, emisă în data de 23.09.2016, în cuantum de 214.552,80 lei, având scadenţa în data de 
10.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042567, emisă în data de 06.01.2017, în cuantum de 101.777,13 lei, având scadenţa în data de 
06.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042316, emisă în data de 23.11.2016, în cuantum de 1.052.089,92 lei, având scadenţa în data de 
18.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042628, emisă în data de 19.01.2017, în cuantum de 99.064,12 lei, având scadenţa în data de 
29.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042629, emisă în data de 19.01.2017, în cuantum de 419.315,54 lei, având scadenţa în data de 
29.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042630, emisă în data de 19.01.2017, în cuantum de 394.744,10 lei, având scadenţa în data de 
29.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042631, emisă în data de 19.01.2017, în cuantum de 358.023,40 lei, având scadenţa în data de 
29.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042632, emisă în data de 19.01.2017, în cuantum de 55.603,94 lei, având scadenţa în data de 
29.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042510, emisă în data de 16.12.2016, în cuantum de 1.818.015 lei, având scadenţa în data de 
26.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042511, emisă în data de 16.12.2016, în cuantum de 180.867,62 lei, având scadenţa în data de 
26.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 0042514, emisă în data de 19.12.2016, în cuantum de 255.124,61 lei, având scadenţa în data de 
18.04.2017; 
- Copie după Certificatul Unic de Înregistrare al creditoarei; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0091618, emis în data de 29.11.2016, în cuantum de 102.590,64 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0091321, emis în data de 11.10.2016, în cuantum de 110.000 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
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- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097117, emis în data de 19.01.2017, în cuantum de 180.867,62 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0075513, emis în data de 22.11.2016, în cuantum de 500.000 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0075514, emis în data de 22.11.2016, în cuantum de 541.325,52 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0075725, emis în data de 22.11.2016, în cuantum de 10.764,40 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097118, emis în data de 19.01.2017, în cuantum de 104.552,80 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097040, emis în data de 15.12.2016, în cuantum de 284.641,80 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097041, emis în data de 15.12.2016, în cuantum de 300.000 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097042, emis în data de 25.12.2016, în cuantum de 216.240 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097043, emis în data de 15.12.2016, în cuantum de 300.000 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097044, emis în data de 15.12.2016, în cuantum de 380.712 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097045, emis în data de 15.12.2016, în cuantum de 300.000 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0097046, emis în data de 15.12.2016, în cuantum de 36.421,20 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia. 
Total Sume Solicitate: 5.051.736,82 lei. 
În fapt, între AAM Com Grup SRL, în calitate de vânzător şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, a fost încheiat 
Contractul de Vânzare – Cumpărare nr. 010 în data de 01.10.2012, având ca obiect vânzarea – cumpărarea de produse 
electrice determinate conform ofertelor de vânzare, livrarea efectuându-se pe baza comenzilor emise de cumpărător. 
Având în vedere că facturile antemenţionate nu au fost achitate de către Romcab SA, constatăm că AAM Com Grup 
SRL deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii în cuantum de 5.051.736,82 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul AAM Com Grup SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 5.051.736,82 lei. 
3. Adria Med SRL (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement), având sediul în Târgu Mureş, 
str. Lăpuşna, nr. 8, jud. Mureş, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în 
cuantum de 33.385,63 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale neachitate şi penalităţi de întârziere aferente 
acestor Facturi. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul subscrisei la 
data de 06 Aprilie 2017, creditoarea fiind scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Sentinţa nr. 1208 din 16.12.2015 în dosarul nr. 986/1371/2015 de deschidere a procedurii de insolvenţă faţă de SC 
Adria Med SRL; 
- Contract de prestări servicii medicale nr. 29 din 31.01.2008 şi Actele Adiţionale nr. 1, 2 şi 3; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 151100052/30.11.2015 în valoare totală de 2.657,00 lei, din care 1.876,00 lei debit restant; 
- Factura Fiscală nr. 151200011/23.12.2015 în valoare totală de 1.167,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16010040/29.01.2016 în valoare totală de 5.520,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160200038/29.02.2016 în valoare totală de 3.844,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160300038/31.03.2016 în valoare totală de 4.819,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160400025/29.04.2016 în valoare totală de 2.020,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160500019/31.05.2016 în valoare totală de 1.504,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160600016/30.06.2016 în valoare totală de 1.965,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160700007/31.07.2016 în valoare totală de 2.430,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160800039/31.08.2016 în valoare totală de 1.068,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 160900052/30.09.2016 în valoare totală de 1.393,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 161000031/31.10.2016 în valoare totală de 495,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 161100038/30.11.2016 în valoare totală de 474,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 170100043/31.01.2017 în valoare totală de 15,00 lei. 
Total: 28.590,00 lei. 
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În fapt, între Adria Med SRL, în calitate de Prestator şi Romcab SA, în calitate de Beneficiar, a fost încheiat Contractul 
de prestări servicii medicale nr. 29/31.01.2008, având ca obiect prevăzut la art. 3 prestarea de către Clinica prestatoare 
în folosul clienţilor Beneficiarului serviciilor medicale de medicina muncii. 
Prin intermediul celor 3 Acte Adiţionale s-a decis prelungirea Contractului nr. 29 cu perioade succesive, ultima 
prelungire fiind efectuată prin Actul Adiţional nr. 3/30.01.2015, pe o perioadă de 1 an de la data semnării Actului 
Adiţional. 
În baza Contractului, au fost emise Facturile Fiscale, a căror neplată a generat penalităţi în cuantum de 4.795,63 lei, 
calculate conform prevederilor contractuale2, conform tabelului de mai jos: 

Data 
Factură 

Scadenţă Nr. Factură Valoare Rest de 
plată 

Data 
deschidere 
procedură 

Zile 
întarziere 

Penalitate 
0.06%/zi 

Total debit + 
penalităţi 

30.11.2015 30.12.2015 151100052 2.657,00 lei 1.876,00 lei 20.02.2017 418 470,50 lei 2.346,50 lei 
23.12.2015 22.01.2016 151200011 1.167,00 lei 1.167,00 lei 20.02.2017 395 276,58 lei 1.443,58 lei 
29.01.2016 28.02.2016 16010040 5.520,00 lei 5.520,00 lei 20.02.2017 358 1.185,70 lei 6.705,70 lei 
29.02.2016 30.03.2016 160200038 3.844,00 lei 3.844,00 lei 20.02.2017 327 754,19 lei 4.598,19 lei 
31.03.2016 30.04.2016 160300038 4.819,00 lei 4.819,00 lei 20.02.2017 296 855,85 lei 5.674,85 lei 
29.04.2016 29.05.2016 160400025 2.020,00 lei 2.020,00 lei 20.02.2017 267 323,60 lei 2.343,60 lei 
31.05.2016 30.06.2016 160500019 1.504,00 lei 1.504,00 lei 20.02.2017 235 212,06 lei 1.716,06 lei 
30.06.2016 31.07.2016 160600016 1.965,00 lei 1.965,00 lei 20.02.2017 204 240,52 lei 2.205,52 lei 
31.07.2016 31.08.2016 160700007 2.430,00 lei 2.430,00 lei 20.02.2017 173 252,23 lei 2.682,23 lei 
31.08.2016 30.09.2016 160800039 1.068,00 lei 1.068,00 lei 20.02.2017 143 91,63 lei 1.159,63 lei 
30.09.2016 31.10.2016 160900052 1.393,00 lei 1.393,00 lei 20.02.2017 112 93,61 lei 1.486,61 lei 
31.10.2016 30.11.2016 161000031 495,00 lei 495,00 lei 20.02.2017 82 24,35 lei 519,35 lei 
30.11.2016 30.12.2016 161100038 474,00 lei 474,00 lei 20.02.2017 52 14,79 lei 488,79 lei 
31.01.2017 02.03.2017 170100043 15,00 lei 15,00 lei 20.02.2017 0 - lei 15,00 lei 
Total 29.371,00 

lei 
28.590,00 
lei 

  4.795,63 lei 33.385,63 lei 

Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, Adria Med SRL deţinea împotriva debitoarei Romcab 
SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 
33.385,63 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 33.385,63 lei. 
4. Afnor Groupe cu sediul în Franţa, 11 rue Francis de Pressense – 93571, La Plaine Saint-Denis Cedex, a formulat 
cerere de admitere a creanţei în data de 07 martie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor 
chirografare cu suma de 103,20 euro, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 07 martie 2017, fără 
a se achita taxa judiciară de timbru. Raportat la acest aspect, administratorul judiciar a contactat prin email creditorul, 
reiterând menţiunea cuprinsă în notificarea de deschidere a procedurii privind obligaţia de a achita taxa judiciară de 
timbru de 200 lei. Creditorul a arătat la rândul său prin email că taxa de timbru nu a fost achitată, însă ulterior nu a 
revenit cu detalii privind achitarea acesteia. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a emis factura nr. FC16054800 în data de 06 octombrie 2016 în valoare de 103,20 euro, factură care 
nu a fost achitată de către debitoarea Romcab SA. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie factura emisă şi neachitată şi fişa clientului Romcab SA din cuprinsul căreia rezultă soldul cu care acesta 
figurează în evidenţa Afnor Groupe. 
Având în vedere aceste aspecte, administratorul judiciar a procedat la verificarea documentelor comunicate de 
debitoare, astfel a constatat că nu există diferenţe între creanţa solicitată de către creditoare şi soldul în valoare de 
103,20 euro cu care aceasta figurează în evidenţa contabilă a debitoarei. 
Aplicând prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 conform cărora „Creanţele exprimate sau consolidate în 
valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la 
data deschiderii procedurii insolvenţei”, administratorul judiciar va calcula valoarea în lei a creanţei, la cursul valutar 
din data de 17.02.2017, valabil şi pentru data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro, suma rezultată fiind 466,4 lei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creanţa creditorului Afnor Groupe este întemeiată, însă, 
având în vedere că aceasta nu a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, aceasta va fi înscris în Tabelul 
                                                           
2 Art. 8.2 din Contractul nr. 29 - „în cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, se obligă să îi plătească celeilalte părţi penalităţi în valoare de 0,06% pe zi de întârziere 
în îndeplinirea obligaţiei asumate şi neexecutate sau executate în mod corespunzător”. 
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Preliminar al Creditorilor cu creanţa solicitată, sub condiţia suspensivă a achitării taxei judiciare de timbru până la data 
de 18 mai 2017, primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 50/1371/2017. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
5. A-Kemi SRL, având sediul în Sat Roşu, Comuna Chiajna, strada Vasile Sebe, nr. 19, jud. Ilfov, prin Cabinet de 
Avocat Cuciureanu Oana Andreea, a formulat o cerere de înscriere la masa credală prin care solicită înscrierea 
următoarelor creanţe: 
- Înscrierea creanţei în cuantum de 2.573.591,20 lei, rezultând din Contractul nr. 53/01.12.2013; 
- Înscrierea sub condiţie suspensivă a creanţei în cuantum de 9.400.000 lei, rezultând din Contractul nr. 53/01.12.2013; 
- Înscrierea creanţei în cuantum de 1.633.492,30 lei, rezultând din Contractul nr. 75/21.12.2015 şi Nota de comandă nr. 
230/01.11.2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Extras de cont nr. 25/20.03.2017; 
- Contract de furnizare de produse nr. 53/01.12.2013 + Anexa 1, Act Adiţional nr. 2, 3; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM750, AKM751 din 18.11.2016; 
- Ordin de comandă nr. 2, 3 din 18.11.2016; 
- Ordin de comandă nr. 1, 2, 3 din 25.11.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM757, AKM758, AKM759 din 25.11.2016; 
- Ordin de comandă nr. 1, 2, 3 din 24.10.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM729, AKM728, AKM727 din 24.10.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM731, AKM732, AKM733 din 28.10.2016; 
- Ordin de comandă nr. 1, 2, 3 din 28.10.2016; 
- Ordin de comandă nr. 1, 2, 3 din 09.11.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM739, AKM740, AKM741 din 09.11.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM743, nr. AKM744, nr. AKM745 din 15.11.2016; 
- Ordin de comandă nr. 1, 2, 3 din 15.11.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM749 din 18.11.2016; 
- Ordin de comandă nr. 1 din 18.11.2016; 
- Bilet la Ordin nr. BTRL3BS 4768956, 487156, 4769207, 4871578, 4871561, 4769208, 4769206, 4871576, 4871577, 
4871697, 4871696, 4871695, şi refuz la plată; 
- Contract de furnizare de produse nr. 75/21.12.2015; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM767 din 22.12.2016; 
- Comanda nr. 230/01.11.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM763 din 05.12.2016; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. AKM762, AKM761 din 28.11.2016; 
- Extras de cont Banca Transilvania; 
- Tabele situaţie plăţi factoring; 
- Anexa 1 la Contract de factoring nr. 25/23.012014; 
- Act Adiţional nr. 05/CES/02/07.03.2016 la Contractul de factoring; 
- Notă de inventar. 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 902AKM/18.11.2016 în valoare de 671.316,91 lei; 
- Factura Fiscală nr. 903AKM/18.11.2016 în valoare de 670.525,91 lei; 
- Factura Fiscală nr. 910AKM/25.11.2016 în valoare de 662.179,45 lei; 
- Factura Fiscală nr. 911AKM/25.11.2016 în valoare de 667.307,34 lei; 
- Factura Fiscală nr. 912AKM/25.11.2016 în valoare de 664.797,95 lei; 
- Factura Fiscală nr. 878AKM/24.10.2016 în valoare de 668.152,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. 879AKM/24.10.2016 în valoare de 664.197,88 lei; 
- Factura Fiscală nr. 880AKM/24.10.2016 în valoare de 654.078,48 lei; 
- Factura Fiscală nr. 883AKM/28.10.2016 în valoare de 663.925,12 lei; 
- Factura Fiscală nr. 882AKM/28.10.2016 în valoare de 658.960,88 lei; 
- Factura Fiscală nr. 884AKM/28.10.2016 în valoare de 662.643,14 lei; 
- Factura Fiscală nr. 890AKM/09.11.2016 în valoare de 665.970,82 lei; 
- Factura Fiscală nr. 891AKM/09.11.2016 în valoare de 665.970,82 lei; 
- Factura Fiscală nr. 892AKM/09.11.2016 în valoare de 667.934,69 lei; 
- Factura Fiscală nr. 895AKM/15.11.2016 în valoare de 664.525,19 lei; 
- Factura Fiscală nr. 896AKM/15.11.2016 în valoare de 665.016,16 lei; 
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- Factura Fiscală nr. 897AKM/15.11.2016 în valoare de 665.998,09 lei; 
- Factura Fiscală nr. 901AKM/18.11.2016 în valoare de 670.089,49 lei; 
- Factura Fiscală nr. 902AKM/22.12.2016 în valoare de 78.520,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 916AKM/05.12.2016 în valoare de 645.258,12 lei; 
- Factura Fiscală nr. 915AKM/28.11.2016 în valoare de 653.850,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 914AKM/28.11.2016 în valoare de 639.556,32 lei 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
s-au reţinut următoarele aspecte: 
1. În ceea ce priveşte creanţa în valoare de 2.573.591,20 LEI; 
În fapt, între A-Kemi SRL, în calitate de Furnizor şi Romcab SA, în calitate de Achizitor a fost încheiat Contractul de 
furnizare de produse nr. 53/01.12.2013, prin care Furnizorul se obliga să furnizeze către Achizitor o cantitate de produse 
în cuantumul şi preţul stabilit prin Contract. Ulterior, au fost încheiate trei Acte Adiţionale prin care s-a prelungit 
valabilitatea Contractului până la data de 31.12.2017. 
Ulterior, la data de 23.01.2014, între A-Kemi SRL, în calitate de Aderent şi Banca Transilvania SA, în calitate de Factor 
a fost încheiat Contractul de Factoring nr. 25, modificat prin 5 Acte Adiţionale, prin care Factorul asigura finanţarea, 
urmărirea creanţelor şi prezervarea contra riscurilor de credit, iar Aderentul ceda Factorului creanţele născute din 
Contractul nr. 53/01.12.2013 încheiat cu Debitorul Cedat Romcab SA 
Conform Condiţiilor Speciale nr. 01 ale Contractului de Factoring nr. 25, Facturile emise de Aderent vor cuprinde o 
menţiune de cesiune3 în beneficiul Factorului, fapt confirmat în urma consultării Facturilor Fiscale ataşate declaraţiei de 
creanţă a creditoarei. 
În plus, potrivit art. 3.3 din Actul Adiţional nr. 5/07.03.2016, prin cesionarea creanţelor, Factorul devine titularul tuturor 
drepturilor, acţiunilor, privilegiilor, ipotecilor sau a oricăror altor garanţii deţinute de Aderent asupra Debitorului Cedat 
în virtutea Contractului Comercial şi a contractelor de garanţie accesorii încheiate. 
De asemenea, în cuprinsul art. 3.7 din acelaşi document se precizează faptul că dobânzile şi orice alte venituri aferente 
creanţelor cesionate către Factor şi devenite scadente dar neîncasate de către Aderent se cuvin Factorului, cu începere 
de la data cesiunii. 
În considerarea aspectelor menţionate mai sus, administratorul judiciar apreciază că toate Facturile emise de A-Kemi 
către Romcab se vor achita direct către Factor, astfel că suma de 2.573.591,20 lei se cuvine exclusiv Factorului, motiv 
pentru care va proceda la respingerea acesteia. 
2. În ceea ce priveşte creanţa în valoare de 9.400.000,00 LEI; 
Contractul de Factoring încheiat între A-Kemi, în calitate de Aderent şi Banca Transilvania, în calitate de Factor, 
exclude dreptul Factorului de a se regresa împotriva Aderentului în alte situaţii decât cele prevăzute în cuprinsul art. 9.5 
din Actul Adiţional nr. 05/07.03.2016. 
Având în vedere faptul că: 
- esenţa Contractului de Factoring o reprezintă garantarea de către Factor a riscului de neplată din partea Debitorului 
Cedat, 
- Factorul este înscris la masa credală a debitoarei cu suma de 9.400.000,00 lei în baza aceluiaşi Contract de Factoring 
încheiat cu creditoarea A-Kemi, 
- debitoarea Romcab SA nu poate fi obligată la plata aceleiaşi sume atât către Factor cât şi către Aderent în baza 
aceluiaşi Contract, 
administratorul judiciar respinge solicitarea creditoarei de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor societăţii 
Romcab SA cu suma de 9.400.000,00 lei. 
3. În ceea ce priveşte creanţa în valoare de 1.633.492,30 lei. 
În fapt, între A-Kemi SRL, în calitate de Furnizor şi Romcab SA, în calitate de Achizitor a fost încheiat Contractul de 
furnizare de produse nr. 75/21.12.2015, prin care Furnizorul se obliga să furnizeze către Achizitor o cantitate de produse 
în cuantumul şi preţul stabilit prin Contract. 
În baza acestui Contract au fost emise 4 Facturi Fiscale în valoare totală de 1.633.492,30 lei, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Numărul 
facturii 

Data facturii Valoare factură Suma 
achitată 

Rest de achitat 

1 914AKM 28.11.2016 639.556,32 lei 383.693,36 lei 255.862,96 lei 
2 915AKM 28.11.2016 653.850,60 lei - 653.850,60 lei 
3 916AKM 05.12.2016 645.258,12 lei - 645.258,12 lei 
4 920AKM 22.12.2016 78.520,62 lei - 78.520,62 lei 
  Total 2.017.185,66 lei  1.633.492,30 lei 

Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, A-KEMI SRL deţinea împotriva debitoarei Romcab 
SA o creanţă certă lichidă şi exigibilă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, în cuantum total de 
1.633.492,30 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 1.633.492,30 lei. 
                                                           
3 Art. 10, Toate facturile sunt cesionate către Banca Transilvania S.A. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
6. Albexed SRL, cu sediul în Târgu Mureş, Subpădure, nr. 27, jud. Mureş, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 2.043 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 23 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată de Contractul de prestări servicii nr. 222/05.09.2016 (nr. din registrul Romcab SA), încheiat între Albexed 
SRL, în calitate de prestator şi Romcab SA, în calitate de beneficiar, având ca obiect prestarea serviciilor de spălare şi 
cosmetizare auto, respectiv de Extrasul de cont pentru confirmare sold, emis de către Albexed SRL. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Albexed SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 2.043 lei. 
7. Albis Plastic SRL, prin mandatar autorizat av. Lalu Adriana Emilia, cu sediul profesional în Sibiu, Bd. General 
Vasile Milea, bl. 1, ap. 1, Jud. Sibiu a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 82.082,98 lei, din care 
suma de 77.877,98 lei reprezintă contravaloare marfă iar suma de 4.205 lei reprezintă penalităţi de întârziere. 
În fapt, creditorul arată că în baza comenzii nr. 16101202 transmise de Romcab SA în data de 12.10.2016, a livrat 
acesteia materiale plastice, respectiv 11 to. Granule polipropilenă în valoare de 77.877,98 lei, conform facturii fiscale 
nr. 96018480 din data de 28.10.2016. 
Potrivit prevederilor art. 4.1 din Condiţiile generale de vânzare şi livrare, termenul de plată a mărfii livrate a fost stabilit 
la 60 de zile de la livrarea mărfii, sub sancţiunea plăţii de penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere (art. 4.2). 
Având în vedere că această factură nu a fost achitată la scadenţă, Romcab SA a emis în favoarea creditorului Biletul la 
ordin BTRL3BS5048851 din 27.01.2017 în valoare de 77.877,98 lei, care a fost însă refuzat la plată datorită intrării 
Romcab SA în insolvenţă. 
În ceea ce priveşte penalităţile solicitate, creditorul arată că acestea au fost calculate în funcţie de valoarea creanţei 
începând cu data scadenţei ţi până la data deschiderii procedurii. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la analiza cererii de admitere a creanţei formulate de Albis Plastic SRL, administratorul judiciar a constatat 
că aceasta este justificată prin documentele depuse în probaţiune. Astfel, creditorul a livrat marfă, însă aceasta nu a fost 
achitată niciodată de Romcab SA, iar biletul al ordin emise de către aceasta din urmă, nu a putut fi încasat de creditor. 
Prin urmare, Albis Plastic SRL va fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu suma solicitată de 
82.082,98 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
8. Aliat Auto SRL cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Gh. Doja, nr. 304, jud. Mureş, a depus Cerere de admitere a creanţei 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 4.085,35 lei, reprezentând debit 
restant şi neachitat. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 20 martie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta factura lunar valoarea poliţei de asigurare pentru autovehiculul Mercedes-Benz cu nr. de identificare 
WDF44781513143233. 
În vederea dovedirii cuantumului creanţei deţinute, creditoarea depune situaţia facturilor emise şi neachitate de către 
debitoare şi facturile care compun valoarea creanţei solicitate, astfel: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 
1. MSALT2020428 15.06.2016 518,40 lei 
2. MSALT2020478 15.07.2016 518,40 lei 
3. MSALT2020510 12.08.2016 518,40 lei 
4. MSALT7473650 17.08.2016 1.493,35 lei 
5. MSALT2020563 15.09.2016 518,40 lei 
6. MSALT2020615 14.10.2016 518,40 lei 
 Total 4.085,35 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 4.085,35 lei debit restant, echivalent cu valoarea creanţei 
solicitată de către creditoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Aliat Auto SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 4.085,35 lei. 
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9. Aliat Motors SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 304, jud. Mureş, a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei cu suma de 228.700,32 lei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Aliat Motors SRL. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Promisiunea de vânzare – cumpărare de bunuri mobile nr. 174/08.07.2016; 
- Fişa de cont a debitoarei; 
- Facturile Fiscale emise de Romcab, astfel: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare 

1 11670315 28.04.2016 19.288,37 lei 
2 11670316 28.04.2016 17.145,22 lei 
3 11670317 28.04.2016 18.216,79 lei 
4 11670318 28.04.2016 12.323,12 lei 
5 11670319 28.04.2016 8.036,82 lei 
6 11670320 28.04.2016 16.073,64 lei 
7 11670321 28.04.2016 19.288,37 lei 
8 11670322 28.04.2016 17.145,22 lei 
9 11670323 28.04.2016 18.752,58 lei 
10 11670324 28.04.2016 18.752,58 lei 
11 11670695 29.04.2016 - 16.073,64 lei 
12 11673391 30.06.2016 - 18.752,58 lei 
13 11673636 08.07.2016 70.493,28 lei 
14 11674626 28.07.2016 - 70.493,28 lei 
15 11673638 08.07.2016 70.493,28 lei 

16 11674615 29.07.2016 - 70.493,28 lei 

17 11673639 08.07.2016 59.648,16 lei 

18 11674623 29.07.2016 - 59.648,16 lei 

19 11673641 08.07.2016 70.493,28 lei 
20 11674617 29.07.2016 - 70.493,28 lei 

21 11673643 08.07.2016 70.493,28 lei 

22 11674620 29.07.2016 - 70.493,28 lei 
23 11673644 08.07.2016 70.493,28 lei 

24 11674616 29.07.2016 - 70.493,28 lei 
25 11673646 08.07.2016 62.543,81 lei 
26 11674614 29.07.2016 - 62.543,81 lei 

27 11673647 08.07.2016 67.782,00 lei 

28 11674622 29.07.2016 - 67.782,00 lei 

29 11673648 08.07.2016 75.915,84 lei 

30 11674625 29.07.2016 - 75.915,84 lei 

31 11673650 08.07.2016 165.388,08 lei 

32 11674613 29.07.2016 - 165.388,08 lei 

33 11673651 08.07.2016 108.993,46 lei 

34 11674621 29.07.2016 - 108.993,46 lei 

35 11673652 08.07.2016 108.451,20 lei 

36 11674612 29.07.2016 - 108.451,20 lei 

37 11673654 08.07.2016 116.585,04 lei 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare 

38 11674619 29.07.2016 - 116.585,04 lei 

39 11673655 08.07.2016 67.960,94 lei 

40 11674624 29.07.2016 - 67.960,94 lei 

41 11673656 08.07.2016 149.299,34 lei 

42 11674618 29.07.2016 - 149.299,34 lei 

43 11678811 29.10.2016 326.000,00 lei 

44 11679098 31.10.2016 - 326.000,00 lei 

Total facturi 130.196,49 lei 

- Centralizatorul plăţilor către Romcab SA, astfel: 
Centralizator plăţi către Romcab 

28.04.2016 165.027,71 lei 

08.07.2016 788.982,48 lei 

22.07.2016 281.973,12 lei 

27.10.2016 326.000,00 lei 

 1.561.983,31 lei 

- Încasările de la Romcab SA, astfel: 
Sume returnate către Aliat Auto 

 16.073,64 lei 

 406.368,12 lei 

 326.253,74 lei 

 100.000,00 lei 

 162.000,00 lei 

 75.915,00 lei 

 116.476,00 lei 

Total 1.203.086,50 lei 

 
Total Sume Solicitate: 228.700,32 lei. 
În fapt, între Aliat Motors SRL şi Romcab SA s-au desfăşurat relaţii comerciale începând cu data de 28.04.2016, 
constând în achiziţia de către Aliat Motors SRL de autovehicule rulate de la debitoare, întrucât creditoarea are ca obiect 
de activitate comerţul cu autovehicule. În urma tranzacţiilor din luna aprilie 2016, Aliat Motors SRL a achitat 10 
autovehicule conform facturilor primite, dar a fost finalizată achiziţia doar a 8 dintre acestea, pentru celelalte două 
debitoarea renunţând la vânzare şi procedând la stornarea facturilor, restituind către creditoare preţul achitat doar pentru 
una dintre acestea. Astfel, în data de 30.06.2016, debitoarea datora către Aliat Motors SRL suma de 18.757,58 lei. 
Ulterior, în luna iulie 2016, a fost încheiată Promisiunea de vânzare – cumpărare bunuri mobile nr. 174/08.07.2016, 
Romcab SA având calitatea de promitent – vânzător, iar Aliat Motors SRL, având calitatea de promitent – cumpărător. 
În baza acestui document, creditoarea a achitat integral, în avans, echivalentul a 15 facturi. 
Ulterior plăţii efectuate de către creditoare, Romcab SA nu şi-a onorat obligaţia de vânzare/livrare a tuturor 
autovehiculelor, respectiv de predare a documentelor (în vederea transferului de proprietate pentru toate bunurile) ce 
făceau obiectul acordului între părţi, astfel că a procedat la stornarea avansurilor încasate şi emiterea unor bilete la 
ordin, ce au fost refuzate de către bancă. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Aliat Motors SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 228.700,32 lei. 
10. Allianz Ţiriac Asigurări SA, cu sediul stabilit în vederea comunicării actelor de procedură la SCA Voicu Filipescu 
din Bucureşti, str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, sector 1 a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de 
debitoarea Romcab SA prin cererea introductivă depusă la dosarul cauzei la data de 20.02.2017. 
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Prin Încheierea de deschidere a procedurii nr. 26/20.02.2017, judecătorul sindic a admis cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei formulată de debitoarea Romcab SA şi în temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014, a calificat 
această cerere introductivă a Allianz Ţiriac Asigurări SA drept declaraţie de creanţă. 
Prin cererea de deschidere a procedurii, creditorul arată că deţine faţă de Romcab SA o creanţă de 3.000.000 Euro, sub 
condiţia intervenirii acţiunii în regres a sa împotriva Romcab SA pentru sumele efectiv plătite de către Allianz Ţiriac 
Asigurări SA către societatea Elbi Electric & Lighting SRL, în cazul în care Romcab SA nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei în data de 20 Februarie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Ulterior, la data de 04.04.2017, creditorul a comunicat administratorului judiciar a Precizare la declaraţia de creanţă, 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Prin această Precizare, se solicită înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 3.000.000 euro, echivalent al 13.573.200 lei, la cursul BNR din data de 20.02.2017, sub condiţia 
intervenirii acţiunii în regres a sa împotriva Romcab SA pentru sumele efectiv plătite de către Allianz Ţiriac Asigurări 
SA către societatea Elbi Electric & Lighting SRL, în cazul în care Romcab SA nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 
Se arată prin cererea formulată că, între Romcab SA în calitate de Vânzător şi Elbi Electric & Lighting SRL în calitate 
de Cumpărător, a fost încheiat Contractul nr. 30/17.02.2012. În baza Actului Adiţional nr. 10 din data de 09.09.2016 
„vânzarea – cumpărarea produselor tip cabluri şi conductori rigizi cupru, joasă tensiune, secţiunea conductorului 
cuprinsă între 1 – 300 mmp, la Contractul nr. 30/17.02.2012, s-a agreat prin Anexa la acesta, constituirea printre altele 
şi a unei garanţii de bună execuţie a respectivului Contract. 
Astfel, la solicitarea Romcab SA, creditorul a emis în favoarea Elbi Electric & Lighting SRL garanţia de bună execuţie 
nr. 6617601/16.09.2016, aceasta având ca obiect garantarea executării obligaţiilor de livrare asumate de către Romcab 
SA în baza Contractului şi Actului Adiţional, până la suma maximă de 3.000.000 euro, reprezentând 18,75% din 
valoarea Actului Adiţional la Contract. 
În continuare, Elbi Electric & Lighting SRL a formulat către Romcab SA, în baza Actului Adiţional la Contract, mai 
multe comenzi (în lunile octombrie – decembrie 2016), care nu au fost onorate în integralitate de către debitoare. Având 
în vedere această situaţie, la data de 03.02.2017, Elbi Electric & Lighting SRL a formulat împotriva Allianz Ţiriac 
Asigurări SA o cerere de despăgubire în temeiul garanţiei de bună execuţie emisă de creditor, prin care a solicitat plata 
întregii sume garantate de către Allianz Ţiriac Asigurări SA, respectiv echivaloentul a 3.000.000 Euro, în considerarea 
contravalorii comenzilor neonorate de către Romcab SA, reprezentând la data cererii de executare, suma de 17.021.514 
lei fără TVA. Elbi Electric & Lighting SRL a ataşat cererii de plată din data de 03.02.2017 lista comenzilor neonorate 
de către Romcab SA incluzând valoarea acestora şi zilele de întârziere. 
Ulterior, la data de 15.02.2017, Elbi Electric & Lighting SRL a revenit împotriva creditorului cu o nouă cerere de 
despăgubire în temeiul garanţiei de bună execuţie emisă de Allianz Ţiriac Asigurări SA, solicitând din nou plata întregii 
sume garantate de către aceasta din urmă, respectiv echivalentul a 3.000.000 Euro, în considerarea contravalorii 
comenzilor neonorate de către Romcab SA, reprezentând la data cererii de executare, suma de 15.703.299,28 lei fără 
TVA. Prin adresa din 02.02.2017 transmisă de către Elbi Electric & Lighting SRL, Romcab SA confirmă valoarea 
comenzilor neonorate la suma de 15.703.299,28 lei fără TVA. 
Mai departe, între creditor şi Elbi Electric & Lighting SRL s-a purtat o corespondenţă privind cererea de despăgubiri 
formulată de acesta din urmă iar la data de 24.03.2017 între aceştia a avut loc o întâlnire privind clarificarea 
implicaţiilor cererii de despăgubire în cauză. 
Se arată de către creditor că acesta nu a refuzat plata despăgubirilor solicitate de Elbi Electric & Lighting SRL, însă a 
solicitat acestuia transmiterea unei cereri conforme şi anume însoţită /incluzând declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului şi cu detalierea prejudiciului. Elbi Electric & Lighting SRL apreciază însă că cererea deja formulată este 
conformă. 
Se mai arată că potrivit termenilor şi condiţiilor garanţeii emise de creditor, termenul de plată a sumei garantate este de 
30 de zile. 
În final, creditorul subliniază faptul că Romcab SA nu a efectuat plata sumelor pretinse de către Elbi Electric & 
Lighting SRL direct către Elbi Electric & Lighting SRL, valoarea rămasă fiind de 15.703.299,28 lei fără TVA. 
În probaţiune, creditoarul a anexat documentele prin care îşi justifică cererea de admitere a creanţei sale. 
Procedând la analiza cererii de creanţă formulată de Allianz Ţiriac Asigurări SA, subscrisa am constatat următoarele: 
Între debitoare în calitate de vânzător şi Elbi Electric & Lighting SRL în calitate de cumpărător a fost încheiat 
Contractul de vânzare – cumpărare comercială cu executare succesivă nr. 0030 din data de 17.02.2012, având ca obiect 
vânzarea – cumpărarea de produse din programul de fabricaţie al Romcab SA. Astfel, Romcab SA s-a obligat să livreze, 
iar Elbi Electric & Lighting SRL să primească şi să plătească produsele la termenele şi în condiţiile stipulate în contract. 
Prin Actul Adiţional nr. 10/09.09.2016 la Contract, Elbi Electric & Lighting SRL se obliga să transmită în scris către 
Romcab SA comanda fermă pentru produsele ce fac obiectul contractului, Romcab SA fiind obligat să onoreze 
comanda întocmai. Termenul maxim de livrare a produselor comandate este de 30 de zile calendaristice, începând să 
curgă de la data comunicării de către Romcab SA a termenului limită până la care va efectua livrarea produselor, fără să 
se depăşească termenul de 72 h de la data primirii comenzii. În situaţia în care Romcab SA nu comunică în scris 
termenul limită până la care se va efectua livrarea produselor comandate, termenul de livrare va începe să curgă de la 
data lansării comenzii de către Elbi Electric & Lighting SRL. 
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Prin Anexa la Actul Adiţional nr. 10 la contractul nr. 30/17.02.2012, Romcab SA s-a obligat să constituie o garanţie de 
bună execuţie a contractului în cuantum de 18,75% din valoarea acestuia fără TVA, respectiv 3.000.000 euro, în termen 
de 5 zile de la semnarea Anexei. Romcab SA s-a obligat să constituie garanţia de bună execuţie printr-un instrument de 
garantare emis în baza unei poliţe de asigurare de bună execuţie emisă de Allianz Ţiriac. 
În virtutea Anexei încheiate, Elbi Electric & Lighting SRL are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Romcab SA nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, Elbi Electric & Lighting SRL are obligaţia de a notificã: acest lucru Romcab SA, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate. În Anexă s-a mai arătat că Poliţa de asigurare de bună execuţie va fi emisă pe perioada unui 
an, începând din data de 07.09.2016. 
În continuare, în cursul lunilor ianuarie – februarie 2017 (până la data deschiderii procedurii), Romcab SA a comunicat 
mai multe adrese către Elbi Electric & Lighting SRL prin care propunea condiţiile de livrare a produselor comandate de 
către Elbi Electric & Lighting SRL (în principal termene prelungite de livrare). La data de 03.02.2017, Elbi Electric & 
Lighting SRL a răspuns propunerilor Romcab SA, arătând că nu este de acord cu noile termene de livrare propuse. 
Întrucât sistarea livrărilor de marfă îi generau dificultăţi deosebite şi pierderi masive în relaţia cu partenerii săi 
contractuali, Elbi Electric & Lighting SRL a solicitat Romcab SA să onoreze de urgenţă comenzile formulate. Prin 
acelaşi răspuns, Elbi Electric & Lighting SRL a informat Romcab SA că urmează să treacă la executarea garanţiilor de 
bună execuţie pentru recuperarea prejudiciilor cauzate societăţii prin încălcarea obligaţiilor contractuale. 
Astfel, în aceeaşi zi - 03.02.2017, Elbi Electric & Lighting SRL a formulat împotriva Allianz Ţiriac Asigurări SA o 
cerere de despăgubire în temeiul garanţiei de bună execuţie emisă de creditor, prin care a solicitat plata întregii sume 
garantate de către Allianz Ţiriac Asigurări SA, respectiv echivalentul a 3.000.000 Euro, în considerarea contravalorii 
comenzilor neonorate de către Romcab SA, reprezentând la data cererii de executare, suma de 17.021.514 lei fără TVA. 
Elbi Electric & Lighting SRL a ataşat cererii de plată din data de 03.02.2017 lista comenzilor neonorate de către 
Romcab SA incluzând valoarea acestora şi zilele de întârziere. 
Ulterior, la data de 15.02.2017, Elbi Electric & Lighting SRL a revenit împotriva creditorului cu o nouă cerere de 
despăgubire (legalizată de notar public Ciurea Cosmina Andreea) în temeiul garanţiei de bună execuţie emisă de Allianz 
Ţiriac Asigurări SA, solicitând din nou plata întregii sume garantate de către aceasta din urmă, respectiv echivalentul a 
3.000.000 Euro, în considerarea contravalorii comenzilor neonorate de către Romcab SA, reprezentând la data cererii de 
executare, suma de 15.703.299,28 lei fără TVA. Prin adresa din 02.02.2017 transmisă de către Elbi Electric & Lighting 
SRL, Romcab SA confirmă valoarea comenzilor neonorate la suma de 15.703.299,28 lei fără TVA. 
Din documentele depuse de creditor şi din informaţiile primite de acesta ulterior, Allianz Ţiriac Asigurări SA nu a 
achitat către Elbi Electric & Lighting SRL suma de 3.000.0000 Euro. La data de 14.03.2017, Allianz Ţiriac Asigurări 
SA a comunicat administratorului judiciar o adresă, din care reiese faptul că suma de 3.000.0000 Euro nu era achitată, 
creditorul analizând la acel moment, acţiunile/operaţiunile care au dus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către 
Romcab SA faţă de Elbi Electric & Lighting SRL. 
Având în vedere prevederile art. 102 alin. 4 din Legea 85/2014 care dispun că, „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 prezentul titlu”, precum şi dispoziţiile art. 5 pct. 69 din Legea 85/2014 care prevăd că „tabelul 
preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de 
data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora”, administratorul 
judiciar urmează a înscrie creditorul Allianz Ţiriac Asigurări SA la masa credală a Romcab SA cu suma de 3.000.000 
Euro, sub condiţia suspensivă a achitării către Elbi Electric & Lighting SRL a acestei sume. 
Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, Allianz Ţiriac Asigurări SA urmează a fi înscris la masa credală a Romcab SA cu 
suma de 13.558.200 lei (curs valutar valabil la data de 20.02.2017, 1 Euro = 4,5194 lei), în categoria creanţelor 
chirografare, sub condiţia suspensivă indicată mai sus. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
11. Anil Construct SRL, cu sediul în Slatina, str. Poenei, nr. 9, jud. Olt a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
791.740 lei. 
Sub aspectul cerinţelor de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în valoare de 200 de lei şi declaraţia de 
creanţă a fost depusă în termen. 
În fapt, creditoarea arată că între Romcab SA şi Anil Construct SRL a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 
215/31.12.2014 modificat prin actul adiţional nr. 2/11.11.2015. 
În baza contractului menţionat anterior Anil Construct arată că a emis un număr de facturi neachitate parţial sau 
integral, enumerate astfel: 
 
 

Nr. factură Dată emitere Scadenţă (90 zile) Rest de achitat (lei) 
4632 07.09.2016 06.12.2016 10.012,00 lei 
4633 08.09.2016 07.12.2016 14.736,00 lei 
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4635 09.09.2016 08.12.2016 16.200,00 lei 
4637 12.09.2016 11.12.2016 22.692,00 lei 
4639 13.09.2016 12.12.2016 18.132,00 lei 
1650 15.09.2016 14.12.2016 22.692,00 lei 
4658 22.09.2016 21.12.2016 17.670,00 lei 
4660 22.09.2016 21.12.2016 22.692,00 lei 
4661 23.09.2016 22.12.2016 22.692,00 lei 
4662 23.09.2016 22.12.2016 22.608,00 lei 
4671 29.09.2016 28.12.2016 15.498,00 lei 
4674 30.09.2016 29.12.2016 24.576,00 lei 
4675 03.10.2016 01.01.2017 24.360,00 lei 
4676 03.10.2016 01.01.2017 33.516,00 lei 
4677 07.10.2016 05.01.2017 13.920,00 lei 
4678 07.10.2016 05.01.2017 13.920,00 lei 
4679 08.10.2016 06.01.2017 13.920,00 lei 
4685 12.10.2016 10.01.2017 32.436,00 lei 
4687 14.10.2016 12.01.2017 40.320,00 lei 
4690 19.10.2016 17.01.2017 30.000,00 lei 
4696 24.10.2016 22.01.2017 33.408,00 lei 
4699 24.10.2016 22.01.2017 33.516,00 lei 
4707 27.10.2016 25.01.2017 31.884,00 lei 
4708 01.11.2016 30.01.2017 33.408,00 lei 
4709 03.11.2016 01.02.2017 37.440,00 lei 
4710 08.11.2016 06.02.2017 39.744,00 lei 
4711 10.11.2016 08.02.2017 26.736,00 lei 
4712 11.11.2016 09.02.2017 13.920,00 lei 
4719 18.11.2016 16.02.2017 22.968,00 lei 
4722 23.11.2016 21.02.2017 23.616,00 lei 
4723 23.11.2016 21.02.2017 19.944,00 lei 
4724 24.11.2016 22.02.2017 22.692,00 lei 
4725 24.11.2016 22.02.2017 19.872,00 lei 
Total 791.740,00 lei 

Analizând documentele depuse în probaţiune, constatăm că între Romcab SA şi Anil Construct SRL a fost încheiat 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 215/31.12.2014 având ca obiect vânzarea de către Anil Construct SRL către 
societatea debitoare de produse de tip tamburi de lemn şi tamburi de placaj. Contractul a fost modificat prin Actul 
Adiţional nr. 2/11.11.2015. Vânzarea şi livrarea bunurilor în baza contractului s-a efectuat pe bază de comanda din 
partea Romcab SA. 
În conformitate cu prevederile contractuale, respectiv comenzile efectuate de Romcab SA, Anil Construct a emis 
facturile prezentate în tabelul de mai sus, acestea fiind restante parţial sau integral la data deschiderii procedurii. 
Scadenţa facturilor conform prevederilor contractuale este la 90 de zile de la emitere. 
În consecinţă, Anil Construct SRL urmează a fi înscrisă la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 791.740 
lei. 
12. Anilcon SRL, cu sediul în Mun. Odorheiu-Secuiesc, strada Cărămidăriei, nr. 5, jud. Harghita, a solicitat înscrierea la 
masa credală a debitoarei cu suma de 221.522,39 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către 
debitoare, respectiv valoarea taxei judiciare de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 23 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Comanda nr. 1503, emisă de Romcab SA în data de 26.06.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4194, emisă în data de 28.06.2016, în cuantum de 8.127,36 lei (echivalentul a 1.800 euro), din care 
a fost achitată suma de 3.902,76 lei; 
- Comanda nr. 1502, emisă de Romcab SA în data de 26.06.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4193, emisă în data de 28.06.2016, în cuantum de 8.669,18 lei (echivalentul a 1.920 euro); 
- Comanda nr. 1522, emisă de Romcab SA în data de 29.06.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4200, emisă în data de 01.07.2016, în cuantum de 8.137,80 lei (echivalentul a 1.800 euro); 
- Comanda nr. 1581, emisă de Romcab SA în data de 06.07.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4204, emisă în data de 08.07.2016, în cuantum de 8.676,10 lei (echivalentul a 1.920 euro); 
- Comanda nr. 1625, emisă de Romcab SA în data de 13.07.2016; 
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- Factura Fiscală nr. 4219, emisă în data de 18.07.2016, în cuantum de 10.227,62 lei (echivalentul a 2.280 euro); 
- Comanda nr. 1632, emisă de Romcab SA în data de 14.07.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4217, emisă în data de 18.07.2016, în cuantum de 8.074,44 lei (echivalentul a 1.800 euro); 
- Comanda nr. 1636, emisă de Romcab SA în data de 15.07.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4218, emisă în data de 18.07.2016, în cuantum de 6.190,40 lei (echivalentul a 1.380 euro); 
- Comanda nr. 1679, emisă de Romcab SA în data de 21.07.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4225, emisă în data de 22.07.2016, în cuantum de 4.291,20 lei (echivalentul a 960 euro); 
- Comanda nr. 1747, emisă de Romcab SA în data de 31.07.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4238, emisă în data de 03.08.2016, în cuantum de 9.621,94 lei (echivalentul a 2.160 euro); 
- Comanda nr. 1793, emisă de Romcab SA în data de 03.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4240, emisă în data de 04.08.2016, în cuantum de 3.526,30 lei (echivalentul a 792 euro); 
- Comanda nr. 1814, emisă de Romcab SA în data de 07.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4245, emisă în data de 08.08.2016, în cuantum de 4.820,90 lei (echivalentul a 1.080 euro); 
- Comanda nr. 1852, emisă de Romcab SA în data de 10.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4251, emisă în data de 11.08.2016, în cuantum de 5.616,58 lei (echivalentul a 1.260 euro); 
- Comanda nr. 1932, emisă de Romcab SA în data de 18.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4259, emisă în data de 19.08.2016, în cuantum de 6.176,47 lei (echivalentul a 1.380 euro); 
- Comanda nr. 1960, emisă de Romcab SA în data de 21.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4261, emisă în data de 23.08.2016, în cuantum de 6.156,18 lei (echivalentul a 1.380 euro); 
- Comanda nr. 1957, emisă de Romcab SA în data de 21.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4262, emisă în data de 23.08.2016, în cuantum de 5.620,86 lei (echivalentul a 1.260 euro); 
- Comanda nr. 1965, emisă de Romcab SA în data de 22.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4263, emisă în data de 23.08.2016, în cuantum de 5.620,86 lei (echivalentul a 1.260 euro); 
- Comanda nr. 1985, emisă de Romcab SA în data de 23.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4265, emisă în data de 24.08.2016, în cuantum de 5.617,71 lei (echivalentul a 1.260 euro); 
- Comanda nr. 1991, emisă de Romcab SA în data de 24.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4268, emisă în data de 26.08.2016, în cuantum de 8.820,70 lei (echivalentul a 1.980 euro); 
- Comanda nr. 1997, emisă de Romcab SA în data de 24.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4270, emisă în data de 29.08.2016, în cuantum de 8.022,24 lei (echivalentul a 1.800 euro); 
- Comanda nr. 2002, emisă de Romcab SA în data de 25.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4271, emisă în data de 29.08.2016, în cuantum de 5.615,57 lei (echivalentul a 1.260 euro); 
- Comanda nr. 2014, emisă de Romcab SA în data de 26.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4274, emisă în data de 30.08.2016, în cuantum de 8031,78 lei (echivalentul a 1.800 euro); 
- Comanda nr. 2123, emisă de Romcab SA în data de 08.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4283, emisă în data de 09.09.2016, în cuantum de 4.007,34 lei (echivalentul a 900 euro); 
- Comanda nr. 2127, emisă de Romcab SA în data de 08.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4284, emisă în data de 09.09.2016, în cuantum de 4.007,34 lei (echivalentul a 900 euro); 
- Comanda nr. 2124, emisă de Romcab SA în data de 08.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4285, emisă în data de 12.09.2016, în cuantum de 8.547,46 lei (echivalentul a 1.920 euro); 
- Comanda nr. 2170, emisă de Romcab SA în data de 14.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4294, emisă în data de 16.09.2016, în cuantum de 8.805,26 lei (echivalentul a 1.980 euro); 
- Comanda nr. 2201, emisă de Romcab SA în data de 16.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4295, emisă în data de 19.09.2016, în cuantum de 6.143,62 lei (echivalentul a 1.380 euro); 
- Comanda nr. 2199, emisă de Romcab SA în data de 16.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4297, emisă în data de 19.09.2016, în cuantum de 5.609,39 lei (echivalentul a 1.260 euro); 
- Comanda nr. 2244, emisă de Romcab SA în data de 21.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4303, emisă în data de 23.09.2016, în cuantum de 3.528 lei; 
- Comanda nr. 2285, emisă de Romcab SA în data de 27.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4304, emisă în data de 28.09.2016, în cuantum de 4.004,55 lei (echivalentul a 900 euro); 
- Comanda nr. 2337, emisă de Romcab SA în data de 02.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4315, emisă în data de 05.10.2016, în cuantum de 8.769,79 lei (echivalentul a 1.920 euro); 
- Comanda nr. 2361, emisă de Romcab SA în data de 05.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4317, emisă în data de 07.10.2016, în cuantum de 8.321,08 lei (echivalentul a 1.860 euro); 
- Comanda nr. 2381, emisă de Romcab SA în data de 07.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4319, emisă în data de 10.10.2016, în cuantum de 8.630,21 lei (echivalentul a 1.920 euro); 
- Comanda nr. 2538, emisă de Romcab SA în data de 26.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 4335, emisă în data de 28.10.2016, în cuantum de 8.647,10 lei (echivalentul a 1.920 euro). 
Total Sume Solicitate: 221.522,39 lei 
În fapt, între Anilcon SRL, în calitate de furnizor şi Romcab SA, în calitate de client, s-au derulat relaţii comerciale 
constând în realizarea mai multor transporturi naţionale şi internaţionale de către furnizor în baza comenzilor transmise 
de către debitoare. 
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Prin urmare, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Anilcon SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 221.522,39 lei. 
13. Aquador SRL, având sediul în Comuna Cristian, str. X, nr. 27, jud. Sibiu, a solicitat înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor chirografare cu suma de 6.300,24 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale emise în baza 
contractelor încheiate între părţi. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 28 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contractul de luare în comodat nr. 355/03.03.2014; 
- Actul adiţional nr. 1/07.04.2014 la Contractul nr. 355/03.03.2014; 
- Actul adiţional nr. 2/25.08.2014 la Contractul nr. 355/03.03.2014; 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 356/03.03.2014; 
- Balanţa intrări-ieşiri pe produse pe perioada 01.02.2017-28.02.2017; 
- Lista de tranzacţii a societăţii SC Aquador SRL; 
- Situaţia facturilor neîncasate la data de 24.02.2017; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 116591/26.09.2016 în valoare de 348,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 116163/19.09.2016 în valoare de 109,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 116164/19.09.2016 în valoare de 697,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 115786/12.09.2016 în valoare de 54,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 115750/09.09.2016 în valoare de 296,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 117676/24.10.2016 în valoare de 54,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 117675/24.10.2016 în valoare de 348,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 118105/31.10.2016 în valoare de 348,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 117312/13.10.2016 în valoare de 161,86 lei; 
- Factura Fiscală nr. 117317/13.10.2016 în valoare de 26,98 lei; 
- Factura Fiscală nr. 117156/10.10.2016 în valoare de 261,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 116886/03.10.2016 în valoare de 348,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 116888/03.10.2016 în valoare de 109,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 117428/17.10.2016 în valoare de 261,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 118846/21.11.2016 în valoare de 348,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 118603/14.11.2016 în valoare de 54,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 118360/07.11.2016 în valoare de 261,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 119272/28.11.2016 în valoare de 348,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 119723/28.11.2016 în valoare de 54,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 119428/05.12.2016 în valoare de 348,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 120072/19.12.2016 în valoare de 109,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 120062/19.12.2016 în valoare de 1.346,40 lei. 
Total sume solicitate: 6.300,24 lei. 
În fapt, între SC Aquador SRL, în calitate de Proprietar şi SC Romcab SA, în calitate de Comodatar, a fost încheiat 
Contractul de luare în comodat nr. 355/03.03.2014 având ca obiect prevăzut la art. 1 luarea în folosinţă de către 
comodatar a unor răcitoare de apă, suporturi metalice şi bidoane de plastic, la care se mai adaugă şi alte 3 racitoare de 
apă, prin Actele Adiţionale nr. 1/07.04.2014 şi nr. 2/25.08.2014. 
De asemenea, la data de 03.03.2014, între SC Aquador SRL, în calitate de Vânzător şi SC Romcab SA, în calitate de 
Cumpărător, a fost încheiat Contractul de Vânzare-Cumpărare nr. 356/03.03.2014, având ca obiect prevăzut la art. 1 
comercializarea produselor, specificate în Facturile Fiscale. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Aquador SRL deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total 
de 6.300,24 lei, conform tabelului de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare lei 
1 116591 26.09.2016 348,80 lei 
2 116163 19.09.2016 109,00 lei 
3 116164 19.09.2016 697,60 lei 
4 115786 12.09.2016 54,50 lei 
5 115750 09.09.2016 296,00 lei 
6 117676 24.10.2016 54,50 lei 
7 117675 24.10.2016 348,80 lei 
8 118105 31.10.2016 348,80 lei 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare lei 
9 117312 13.10.2016 161,86 lei 
10 117317 13.10.2016 26,98 lei 
11 117156 10.10.2016 261,60 lei 
12 116886 03.10.2016 348,80 lei 
13 116888 03.10.2016 109,00 lei 
14 117428 17.10.2016 261,60 lei 
15 118846 21.11.2016 348,80 lei 
16 118603 14.11.2016 54,50 lei 
17 118360 07.11.2016 261,60 lei 
18 119272 28.11.2016 348,80 lei 
19 119273 28.11.2016 54,50 lei 
20 119428 05.12.2016 348,80 lei 
21 120072 19.12.2016 109,00 lei 
22 120062 19.12.2016 1.346,40 lei 
Total 6.300,24 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 6.300,24 lei. 
14. ARC Resources Company SA, cu sediul procesual ales la Cabinet de avocat Moţec Ştefan din Timişoara, str. Remus 
nr. 7A, ap. 2-3, jud. Timiş, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu următoarele 
creanţe: 
- 1.022.810,01 euro, reprezentând debit principal nerecuperat în dosarul de executare nr. 208/2016 al B.E.J. Cotoară 
Cristian, datorat conform Hotărârii arbitrale străine pronunţată de Tribunalul de Arbitraj din cadrul Asociaţiei Elveţiene 
de Arbitraj din data de 04.02.2016 în dosarul arbitral nr. 300327-2015, rămasă definitivă şi recunoscută şi încuviinţată 
spre executare pe teritoriul României; 
- 88.968,55 CHF, reprezentând debit principal nerecuperat în dosarul de executare nr. 208/2016 al B.E.J. Cotoară 
Cristian, datorat conform Hotărârii arbitrale străine pronunţată de Tribunalul de Arbitraj din cadrul Asociaţiei Elveţiene 
de Arbitraj din data de 04.02.2016 în dosarul arbitral nr. 300327-2015, rămasă definitivă şi recunoscută şi încuviinţată 
spre executare pe teritoriul României; 
- 18.782,39 euro, cu titlu de dobândă datorată conform titlului, calculată de la data de 29.10.2016 şi până la deschiderea 
procedurii de insolvenţă 
- 3.049,35 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, aferente cererii de recunoaştere şi de încuviinţare spre executare a 
hotărârii arbitrale străine, conform Sentinţei civile nr. 748/23.06.2016, pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 
644/102/2016; 
- 900,00 lei, reprezentând contravaloare plată expert contabil – calcul dobânzi; 
- 1.900,00 euro, cu titlu de onorariu avocat, aferent înscrierii creanţei la dosarul de insolvenţă al debitoarei; 
- 200,00 lei, reprezentând contravaloarea achitării taxei judiciare de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Decizia finală pronunţată la data de 04 Februarie 2016 de Asociaţia Elvenţiană de Arbitraj; 
- Sentinţa Civilă nr. 748/2016, pronunţată la data de 23 Iunie 2016, în dosarul nr. 644/102/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Mureş, Secţia Civilă; 
- Încheierea Civilă nr. 6752, pronunţată la data de 24 Octombrie 2016, în dosarul nr. 12331/320/2016, aflat pe rolul 
Judecătoriei Târgu Mureş, Secţia Civilă; 
- Acte întocmite de Biroul Executoriului Judecătoresc Cotoară Cristian în cadrul dosarului de executare silită nr. 
208/2016; 
- Angajament de plată încheiat între debitoare şi creditoare; 
- Factura nr. 15/14.03.2017 emisă de către Iosef Irina – contabil expert către Cabinet de Avocat Moţec Ştefan; 
- Factura seria RO AVM nr. 170329/28.03.2017, emisă de către Cabinet de Avocat Moţec Ştefan către ARC Resources 
Company; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 1.024.710,01 euro; 88.968,55 CHF şi 4.149,35 lei 
În fapt, între părţi s-au derulat relaţii contractuale în baza Contractului de vânzare cumpărare CCGS141313 încheiat la 
data de 24.06.2014 prin care s-a convenit livrarea de către creditoare către debitoare de catozi de cupru de categoria A, 
în şase livrări lunare consecutive de 250-300 tone metrice. 
Ca urmare a nerespectării obligaţiilor de plată, creditoarea a demarat procedura arbitrală instituţionalizată conform 
Acordului. Ca urmare a iniţierii acestui demers, prin Decizia Finală din 04.02.2016, pronunţată în dosarul arbitral nr. 
779/15300327-2015, Romcab SA a fost obligată la plata următoarelor sume: 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

218 

- 1.089.016,30 euro, plus dobândă la valoarea Euribor 3 luni+6% anual, din data de 08.12.2014 până la data plăţii 
integrale; 
- 117.600,00 euro, plus dobânda la valoarea Euribor 3 luni+6% anual, din data de 01.03.2015 până la data plăţii 
efective; 
- 499.851,00 euro, plus dobânda la valoarea Euribor 3 luni+6% anual, din data de 01.01.2016 până la data plăţii 
efective; 
- 50.000,00 euro, plus dobânda la valoarea Euribor 3 luni+6% anual din data de 16.02.2015 până la data plăţii efective; 
- 39.541,80 CHF, despăgubire pentru costurile de arbitraj suportate de reclamant; 
- 49.426,75 CHF, despăgubire pentru costurile de judecată suportate de reclamant. 
Prin Sentinţa Civilă nr. 748/23.06.2016, pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 644/102/2016, hotărârea arbitrală 
a fost încuviinţată spre executare, iar prin aceeaşi Sentinţă debitoarea a fost obligată la plata sumei de 3.049,35 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată. 
Ulterior, creditoarea a demarat executarea silită împotriva Romcab SA, în cadrul dosarului executional nr. 208/2016 al 
Biroului de Executor Judecătoresc Cotoară Cristian. 
Analizând solicitările creditoarei, prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar apreciază că 
se impun următoarele menţiuni: 
- referitor la creanţele stabilite prin hotărârea arbitrală se aplică prevederile art. 105 alin. (1) din Legea 85/2014 care 
statuează că „Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu execepţia 
creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii.” 
- în ceea ce priveşte sumele solicitate a fi înscrise cu titlu de onorariu de avocat şi onorariul expertului contabil, raportat 
la faptul că procedura de insolvenţă faţă de Romcab SA a fost deschisă la data de 20 Februarie 2017, coroborat cu 
dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, 
administratorul judiciar va respinge aceste sume. 
- privitor la sume solicitate în valută, menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 
cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 
- în considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,5194 RON şi 1 CHF = 4,2846 RON 
- pe de altă parte, deşi se solicită suma de 1.022.810,01 euro, reprezentând debit principal nerecuperat în dosarul de 
executare nr. 208/2016 al B.E.J. Cotoară Cristian, datorat conform Hotărârii arbitrale străine pronunţată de Tribunalul 
de Arbitraj din cadrul Asociaţiei Elveţiene de Arbitraj din data de 04.02.2016 în dosarul arbitral nr. 300327-2015, 
rămasă definitivă şi recunoscută şi încuviinţată spre executare pe teritoriul României, din documentele anexate rezultă 
că suma corectă este de 1.022.694,16 euro. 
Concluzionând, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 
- 1.041.476,55 euro * 4,5194 RON = 4.706.849,12 lei. 
- 88.968,55 CHF * 4,2486 RON = 377.991,78 lei. 
Sintetizând, sumele solicitate de către ARC Resources Company, respectiv sumele ce urmează a fi înscrise în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor Romcab SA se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire Suma 
solicitată 

Euro 

Suma 
solicitată CHF 

Suma solicitată 
lei 

Suma acceptată 
Euro 

Suma 
acceptată 

CHF 

Suma 
acceptată lei 

1 Debit principal 
nerecuperat 

1.022.810,01 € - CHF 4.622.487,56 lei 1.022.694,16 € - CHF 4.621.963,99 
lei 

2 Debit principal 
nerecuperat 

- € 88.968,55 CHF 377.991,78 lei - € 88.968,55 
CHF 

377.991,78 lei 

3 Dobândă 18.782,39 € - CHF 84.885,13 lei 18.782,39 € - CHF 84.885,13 lei 
4 Cheltuieli de 

judecată din 
dosarul nr. 
644/102/2016 
 

- € - CHF 3.049,35 lei - € - CHF 3.049,35 lei 

5 Expert contabil - € - CHF 900,00 lei - € - CHF - lei 

6 Onorariu avocat 1.900,00 € - CHF - lei - € - CHF - lei 

7 Taxă judiciară de 
timbru 

- € - CHF 200,00 lei - € - CHF 200,00 lei 

 Total 1.043.492,40 88.968,55 5.089.513,82 1.041.476,55 88.968,55 5.088.090,25 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
de 5.088.090,25 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
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15. Arctic SA, cu sediul în Găeşti, str. 13 Decembrie, nr. 210, Jud. Dâmboviţa, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 7.261,82 lei. 
Creditorul arată că a derulat relaţii comerciale cu debitoarea, în baza contractului nr. MA2015 – 2835 din data de 
01.01.2015, prin intermediul căruia Romcab SA s-a obligat să livreze şi să aprovizioneze Arctic SA cu diferite 
materiale de producţie. 
Din cauza întârzierilor repetate la livrare, Arctic SA a fost nevoită să utilizeze un alt material pentru a asigura 
continuitate în activitatea de producţie, material care a necesitat reprelucrare. Costul reprelucrării în cuantum de 
7.261,82 lei a fost refacturat către Romcab SA care a acceptat factura la plată. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la verificarea creanţei, administratorul judiciar a constatat că, în desfăşurarea relaţiilor comerciale cu 
Romcab SA, din cauza întârzierilor acesteia din urmă în livrarea produselor comandate către Arctic SA, creditorul a fost 
nevoit să folosească materiale şi manopere furnizate de alte persoane. 
Astfel, către Arctic SA au fost facturate servicii manoperă în valoare de 4.380,44 lei prin factura nr. 
00000265/14.07.2016 şi servicii de manoperă de 2.888,38 lei, conform facturii nr. 00000261/30.06.2016. 
Potrivit dispoziţiilor Cap. 4 din Anexa 1 la Contractul de cumpărare materiale directe nr. MA – 305 – 2015 – 22917 
încheiat de Arctic SA cu Romcab SA, în calitate de furnizor, intitulată „Specificaţii de calitate pentru furnizorii de 
materiale directe”, „Arctic va taxa furnizorul pentru orice sumă sau pierdere suportată de către Arctic ca rezultat al 
oricărei neconformităţi atribuite furnizorului în măsura efectului unei asemenea neconformităţi. Arctic va transmite 
furnizorului dovezile privind neconformitatea atribuită furnizorului. Pentru acest scop, o neconformitate atribuită 
furnizorului va însemna nu numai o neconformitate cauzată de calitatea, dar şi orice întârzieri la livrare şi orice 
expediere în plus sau în minus.” 
Raportat la considerentele expuse mai sus, administratorul judiciar va înscrie creditorul Arctic SA cu suma de 7.261,82 
lei în categoria creanţelor chirografare a tabelului preliminar de creanţe. 
16. Art Investment & Management SRL, cu sediul social în Târgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 18, Jud. Mureş, prin av. Kiss 
Oszkar, cu sediul profesional în mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 5, et. 1, ap. 14, jud. Cluj, solicită înscrierea la masa 
credală cu suma de 573.290,58 lei. Ulterior, creditorul a formulat o precizare la declaraţia de creanţă prin care solicită 
înscrierea la masa credală şi cu suma de 235.578,17 lei, rezultând un total solicitat în cuantum de 808.868,75 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei. Declaraţia 
de creanţă a fost depusă în termen reprezentând cerere de deschidere a procedurii recalificată în declaraţie de creanţă de 
către judecătorul sindic, prin Încheierea de deschidere a procedurii iar precizarea la declaraţia de creanţă a fost 
formulată în termen fiind comunicată administratorului judiciar la data de 28.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de furnizare produse nr. 1994 din 14.08.2015; 
- Contractul de cesiune creanţă nr. 2 din 04.01.2017; 
- Situaţie client (cont 4111); 
- Bilete la ordin nr. 5048856 şi 5046039 emise de Romcab în contul facturilor emise de creditor; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare neachitată 
1 2015151 16.09.2016 573.290,58 lei 

2 2015159 31.10.2016 179.782,20 lei 

3 2015164 30.11.2016 27.378,43 lei 

4 2015165 30.11.2016 20.180,00 lei 

5 2015173 10.01.2017 8.237,54 lei 

Total 808.868,75 lei 

În fapt, creditorul arată că între Art Investment & Management SRL, în calitate de vânzătoare, şi Romcab SA, în calitate 
de cumpărătoare, a fost încheiat contractul de furnizare produse nr. 1994/14.08.2015 având ca obiect furnizare sârmă 
cupru. 
Analizând documentele anexate, constatăm că în baza contractului de furnizare nr. 1994/14.08.2015, au fost efectuate 
livrări de produse, fiind emise facturile conform situaţiei prezentate mai sus. 
În ceea ce priveşte factura nr. 2015151/16.09.2016 scadentă la 16.11.2016 în cuantum de 594.832,64 lei, aceasta a fost 
achitată doar parţial de către Romcab SA rămânând de achitat suma de 573.290,58 lei. 
În ceea ce priveşte factura nr. 2015164/30.11.2016 în cuantum de 674.193,89 lei, precizăm că aceasta a făcut obiectul 
contractului de cesiune nr. 2/04.01.2017 încheiat între Art Investment & Management SRL şi Euroinvest Minmet SRL. 
Prin contractul de cesiune menţionat anterior a fost cedată suma de 646.815,46 lei aferentă facturii nr. 2015164 către 
societatea Euroinvest Minment SRL. În consecinţă în contul Romcab SA a mai rămas obligaţia de plată a sumei de 
27.378,43 lei aferentă facturii cesionate parţial. 
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Astfel, Art Investment & Management SRL urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în 
cuantum de 808.868,75 lei. 
17. Ascable Recael SA, cu sediul în Calle Italia 1 – 11, Poligono Industrial Pla de Llerona, 08520 Les Franqueses del 
Valles (Barcelona), a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 139.452,79 euro, reprezentând 
contravaloarea mărfii achitată în avans de către creditoare şi nelivrată de Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că declaraţia de creanţă a fost 
înregistrată la sediul acestuia în data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- O serie de e-mailuri transmise între părţi, în vederea unei bune desfăşurări a relaţiilor comerciale; 
- Factura Proformă nr. 2418, emisă în data de 19.10.2016, în cuantum de 284.246,39 euro; 
- Factura Comercială nr. 11678648, emisă în data de 24.10.2016, în cuantum de 59.859,59 euro; 
- Factura Comercială nr. 11678934, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 63.615,53 euro; 
- Dovada transferării unei sume în cuantum de 142.123,20 euro către debitoare, în data de 19.10.2016; 
- Dovada transferării unei sume în cuantum de 120.804,72 euro către debitoare, în data de 03.11.2016. 
Total Sume Solicitate: 139.452,79 euro. 
În fapt, între Romcab SA, în calitate de furnizor şi Ascable Recael SA, în calitate de client, s-au desfăşurat relaţii 
comerciale constând în livrarea de cabluri electrice către creditoare, plata fiind efectuată în trei tranşe, astfel: 50% din 
preţ în avans, 42,5% în timpul livrării, iar 7,5% ulterior livrării. În continuare, Ascable Recael SA a achitat către 
debitoare suma de 262.927,91 euro, din care 142.123,20 euro reprezentând 50% din cuantumul Facturii Proforme 
menţionată mai sus, iar 120.804,72 euro reprezentând echivalentul a 42,5% din aceeaşi factură. Aşa cum se poate 
observa din documentele anexate cererii de înscriere la masa credală depusă de Ascable Recael SA, debitoarea a livrat 
parţial marfa comandată, respectiv marfă în cuantum de 123.475,12 euro (59.859,59 euro + 63.615,53 euro). 
Având în vedere că facturile antemenţionate nu au fost achitate de către Romcab SA, constatăm că Ascable Recael SA 
deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii în cuantum de 139.452,79 euro. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 630.242,94 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Ascable Recael SA va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 630.242,94 lei (echivalentul a 139.452,79 
euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală). 
18. Ashurst LLP cu sediul social în Anglia, Londra, Broadwalk House, str. Appold nr. 5, a formulat declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 723.298,18 lei, echivalentul sumei de 
159.866,10 euro, reprezentând contravaloarea facturii neachitată de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura fiscală nr. 424402/31.01.2017, în cuantum de 159.866,10 euro; 
- Factura Fiscală nr. R4299572/06.01.2017, în cuantum de 328,98 £; 
- Factura Fiscală nr. R4299588/06.01.2017, în cuantum de 328,98 £; 
- Factura Fiscală seria MS Privo nr. 19648/06.01.2017, în cuantum de 1.152,01 lei; 
- Factura Fiscală seria MS Privo nr. 19680/11.01.2017, în cuantum de 1.081,25 lei; 
- Factura Fiscală seria MS Privo nr. 19675/11.01.2017, în cuantum de 1.096,96 lei; 
- Factura Fiscală seria MS Privo nr. 19644/06.01.2017, în cuantum de 1.191,21 lei; 
- Factura Fiscală seria AHH nr. 266524/27.01.2017, în cuantum de 605,00 lei; 
Total sume solicitate: 723.298,18 lei. 
În fapt, între Ashurst LLP şi Romcab SA s-a încheiat Contractul de asistenţă juridică din data de 20 Decembrie 2016, 
având ca obiect asigurarea asistenţei juridice şi consultanţei pe aspecte de drept englez. 
Urmare a prestării serviciilor stipulate în contractul de asistenţă juridică, societatea creditoare a emis Factura Fiscală nr. 
424402/31.01.2017, în cuantum total de 159.866,10 euro, din care suma de 157.500,00 euro reprezintă onorariu de 
avocat, iar suma de 2.366,10 euro reprezintă cheltuielile efectuate pentru prestarea seriviciilor juridice de către 
societatea creditoare. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
administratorul judiciar a constatat faptul că sumei solicitată îi sunt incidente prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 
cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 
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Astfel, din cuprinsul declaraţiei de creanţă, se poate observa că s-a procedat la calcularea creanţei exprimată în valută, 
prin raportare la cursul valutar de 4,5244 lei pentru 1 EUR, deşi cursul BNR valabil la data deschiderii procedurii era 1 
EUR = 4,5194 lei. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 159.866,10 
euro*4,5194 lei = 722.498,85 lei. 
Suma solicitată de Ashurst LLP este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 722.498,85 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
19. Asociaţia Clubul Sportiv al P.H.N. Cutezătorii Unitatea Protejată Cutezătorii cu sediul în loc. Hunedoara, str. 
Zambilelor, nr. 20C, jud. Hunedoara, a formulat Cerere de admitere a creanţei la data de 14 martie 2017 solicitând 
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 67.861,99 lei, reprezentând contravaloare 
debit principal şi cu suma de 30.568,54 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 13 martie 2017, 
ceditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta fiind autorizată ca unitate protejată, în temeiul Legii nr. 448/2006 a încheiat cu debitoarea Contractul 
de livrări produse şi Acordul de parteneriat nr. 719/20.05.2015 având ca obiect livrarea de produse de birotică, 
echipamente de protecţie, de igienă şi curăţenie conform comenzilor debitoarei. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie, facturile emise şi neachitate cuprinzând şi semnătura de primire şi ştampila Romcab, biletele la ordin 
refuzate la plată pe motiv de insolvenţă a trăgătorului şi Calculul penalităţilor de întârziere de la data scadenţei 
facturilor până la data declarării insolvenţei. 
Facturile emise şi neachitate de debitoare care compun debitul principal solicitat de creditoare sunt: 

Nr. crt. Nr. factură/data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii/rest factură 
1. 303/29.07.2016 27.10.2016 2.395,76 lei 
2. 302/29.07.2016 27.10.2016 4,55 lei 
3. 311/16.08.2016 14.11.2016 4.149,50 lei 
4. 312/16.08.2016 14.11.2016 1.544,66 lei 
5. 313/16.08.2016 14.11.2016 1.620,86 lei 
6. 314/16.08.2016 14.11.2016 1.571,27 lei 
7. 325/31.08.2016 01.12.2016 3.250,37 lei 
8. 326/31.08.2016 01.12.2016 1.738,31 lei 
9. 327/31.08.2016 01.12.2016 949,12 lei 
10. 329/19.09.2016 18.12.2016 2.426,80 lei 
11. 330/19.09.2016 18.12.2016 1.555,51 lei 
12. 331/19.09.2016 18.12.2016 3.836,10 lei 
13. 332/19.09.2016 18.12.2016 1.000,45 lei 
14. 358/30.09.2016 31.12.2016 4.072,61 lei 
15. 359/30.09.2016 31.12.2016 2.780,36 lei 
16. 360/30.09.2016 31.12.2016 1.480,10 lei 
17. 361/30.09.2016 31.12.2016 1.455,04 lei 
18. 365/17.10.2016 16.01.2017 2.773,80 lei 
19. 366/17.10.2016 16.01.2017 1.377,06 lei 
20. 367/17.10.2016 16.01.2017 1.423,03 lei 
21. 379/31.10.2016 01.02.2017 1.917,67 lei 
22. 380/31.10.2016 01.02.2017 2.571,77 lei 
23. 381/31.10.2016 01.02.2017 1.350,54 lei 
24. 392/15.11.2016 13.02.2017 2.581,75 lei 
25. 393/15.11.2016 13.02.2017 3.215,20 lei 
26. 394/15.11.2016 13.02.2017 1.741,43 lei 
27. 408/29.11.2016 01.03.2017 1.892,28 lei 
28. 409/29.11.2016 01.03.2017 969,22 lei 
29. 410/29.11.2016 01.03.2017 2.861,47 lei 
30. 420/15.12.2016 13.03.2017 1.790,99 lei 
31. 421/15.12.2016 13.03.2017 2.347,03 lei 
32. 422/15.12.2016 13.03.2017 583,69 lei 
33. 427/30.12.2016 02.04.2017 1.115,57 lei 
34. 428/30.12.2016 02.04.2017 1.333,49 lei 
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Nr. crt. Nr. factură/data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii/rest factură 
35. 429/30.12.2016 02.04.2017 185,20 lei 
 Total 67.862,56 lei 

De asemenea, conform precizărilor creditoarei şi în concordanţă cu înscrisurile depuse, administratorul judiciar constată 
că debitoarea a emis, iar creditoarea a acceptat cinci bilete la ordin prin care a fost modificat termenul de plată al 
facturilor neîncasate. 
Astfel, conform biletelor la ordin acceptate de creditoare scadenţa facturilor este următoarea: 
- Biletul la ordin cu seria BTRL3BS nr. 5048548 emis în data de 19.01.2017 pentru achitarea facturilor de la poziţiile 1 
– 7 în valoare de 14.536,97 lei cu scadenţă la data de 21.02.2017; 
- Biletul la ordin cu seria BTRL3BS nr. 5048549 emis în data de 19.01.2017 pentru achitarea facturilor de la poziţiile 8 
– 14 în valoare de 15.578,90 lei cu scadenţă la data de 24.02.2017; 
- Biletul la ordin cu seria BTRL3BS nr. 5048550 emis în data de 19.01.2017 pentru achitarea facturilor de la poziţiile 15 
– 20 în valoare de 11.289,39 lei cu scadenţă la data de 28.02.2017; 
- Biletul la ordin cu seria BTRL3BS nr. 5048551 emis în data de 19.01.2017 pentru achitarea facturilor de la poziţiile 21 
– 28 în valoare de 16.239,86 lei cu scadenţă la data de 20.03.2017; 
- Biletul la ordin cu seria BTRL3BS nr. 5048552 emis în data de 19.01.2017 pentru achitarea facturilor de la poziţiile 29 
– 35 în valoare de 10.217,44 lei cu scadenţă la data de 24.04.2017; 
În aceste condiţii, cu privire la solicitarea privind obligarea debitoarei la plata penalităţilor de întârziere, având în vedere 
că primul bilet la ordin devine scadent la data de 21 februarie 2017, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei 
debitoarei, apreciem că este prematură şi neîntemeiată cererea privind obligarea pârâtei la plata dobânzii penalizatoare 
atâta timp cât scadenţa obligaţiilor de plată nu a fost împlinită la data deschiderii procedurii insolvenţei (20 februarie 
2017), iar după această dată, nu pot fi calculate accesorii pentru obligaţiile/debitele principale, conform dispoziţiilor 
legii insolvenţei. 
Având în vedere aceste aspecte, administratorul judiciar a solicitat debitoarei comunicarea fişei analitice a contului 401 
constatând că în evidenţele contabile ale debitoarei, soldul cu care figurează creditoarea este de 67.862,56 lei, existând 
astfel o diferenţă între creanţa solicitată şi soldul cu care creditoarea figurează în evidenţa contabilă a debitoarei în 
cuantum de 0,57 lei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Asociaţia Clubul Sportiv al P.H.N. Cutezătorii 
Unitatea Protejată Cutezătorii va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o 
creanţă pură şi simplă în valoare de 67.861,99 lei reprezentând debit principal. 
20. Atradius Credito Y Caucion SA – Sucursala Ungaria (fosta Atradius Credit Insurance NV – Sucursala NV) cu sediul 
în Fehervari ut 50-52. 1117, Budapesta, Ungaria prin Cabinet avocat Ioana Alina Ţarălungă situat în Bucureşti, 
Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, biroul nr. 306, sector 4, a depus Declaraţie de creanţă solicitând 
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 30.000 euro, reprezentând contravaloare 
debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 03 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta în calitate de asigurător a încheiat cu debitoarea poliţa de asigurare nr. 403934 conform căreia a emis 
trei facturi care nu au fost achitate de debitoare. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie cele trei facturi neachitate, astfel: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Data scadenţei Valoarea facturii 
1. 64024974 01.12.2016 21.12.2016 10.000 euro 
2. 64025374 06.01.2017 26.01.2017 10.000 euro 
3. 64025626 01.02.2017 21.02.2017 10.000 euro 
 Total  30.000 euro 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 30.000 euro, astfel că nu se înregistrează diferenţe între creanţa 
solicitată şi soldul care rezultă din documentele comunicate de debitoare. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 135.582 lei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Atradius Credito Y Caucion SA – Sucursala 
Ungaria (fosta Atradius Credit Insurance NV – Sucursala NV) va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 135.582 lei echivalentul în lei a 30.000 euro. 
21. Atradius Kreditprufung, Niederlassung Der Atradius Information Services B.V. cu sediul în Opladener Strasse 14, 
D-50679 Koln, Germania prin Cabinet avocat Ioana Alina Ţarălungă situat în Bucureşti, Muntenia Business Center, 
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Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, biroul nr. 306, sector 4, a depus Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, 
în categoria creanţelor chirografare cu suma de 414,00 euro, reprezentând contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 31 martie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta în calitate de asigurător a încheiat cu debitoarea poliţa de asigurare în temeiul căreia debitoarea 
trebuia să achite primele de asigurare, conform celor trei facturi emise de către asigurător care nu au fost achitate de 
debitoare. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie cele trei facturi neachitate, astfel: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Data scadenţei Valoarea facturii 
1. 12423607 30.09.2016 20.10.2016 230,00 euro 

2. 12469099 28.10.2016 17.11.2016 46,00 euro 
3. 12661774 24.02.2017 16.03.2017 138,00 euro 
 Total  414,00 euro 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 184,00 euro, nefiind înregistrată factura nr. 12423607 în valoare 
de 230,00 euro, motiv pentru care administratorul judiciar a solicitat explicaţii debitoarei. 
În acelaşi timp administratorul judiciar constată că factura nr. 12661774 a fost emisă în data de 24 februarie 2017, 
ulterior deschiderii procedurii insolvenţei Romcab SA, astfel încât, potrivit art. 5 alin. 1 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 
„creditor cu creanţe curente sau creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe certe, lichide şi exigibile, născute în 
timpul procedurii de insolvenţă”. Astfel, valoarea facturii nr. 12661774 emisă în data de 24.02.2017 reprezintă creanţă 
curentă şi se va achita conform documentelor din care rezultă în temeiul dispoziţiilor menţionate anterior. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a celor două facturi emise anterior deschiderii 
procedurii insolvenţei (276 euro) este de 1.247,35 lei, iar diferenţa de 623,68 lei, echivalentul facturii în valoare de 138 
euro se va achita conform documentelor din care rezultă. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Atradius Kreditprufung, Niederlassung Der 
Atradius Information Services B.V. va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor 
chirografari cu o creanţă în valoare de 1.247,35 lei (echivalentul în lei a 276 euro calculat la cursul BNR de 4,5194 lei/1 
euro de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
22. BAC-Advisory LTD cu sediul în Cipru, Limasol, Kapsalos 3087, str. Agathonos, nr. 11, a formulat Cerere de 
deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 20 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor chirografare cu suma de 75.000 euro, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată de judecătorul sindic ca declaraţie de creanţă a fost înregistrată 
la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 februarie 2017, creditoarea făcând dovada achitării taxei 
judiciare de timbru. 
Ulterior, în data de 06 aprilie 2017, la registratura Tribunalului Specializat Mureş a fost înregistrată o Precizare la 
acţiunea formulate de BAC-Advisory LTD în cadrul dosarului nr. 50/1371/2017 calificată drept cerere de admitere a 
creanţei în cuprinsul căreia se precizează că a fost anexată situaţia plăţilor. 
Având în vedere aspectele menţionate, administratorul judiciar a solicitat creditoarei comunicarea dovezilor de 
transmitere a precizării prin poştă şi anexa despre care se face vorbire în cuprinsul precizării depuse. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu Romcab SA Contractul de consultanţă nr. 36/26.03.2015 în temeiul căruia a acordat 
debitoarei consultanţă de specialitate în vederea obţinerii unui credit de 15.000.000 euro de la International Investment 
Bank (IIB). 
În acord cu prevederile contractului de consultanţă au fost emise două facturi, astfel: 

Nr. ctr. Nr. facturii Data emiterii facturii Suma 

1. 13 30.09.2015 273.000 euro 

2. 14 17.11.2015 27.000 euro 

Total 300.000 euro 
Conform precizărilor creditoarei, din creanţa de 300.000 euro a înregistrat încasări în valoare de 225.000 euro până la 
data depunerii cererii, rămânând astfel un sold în cuantum de 75.000 euro cu a cărui contravaloare în lei (338.955 lei) 
calculată la cursul leu/euro (4,5194 lei/euro) valabil în data de 17 februarie 2017, solicită a fi înscrisă la masa credală a 
Romcab SA. 
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Prin intermediul precizării depuse de către creditoare, aceasta solicită înscrierea la masa credală a debitoarei a valorii de 
51.795 euro cu titlu de penalităţi de întârziere, arătând că au fost calculate în conformitate cu dispoziţiile art. 2.3 din 
Anexa nr. 1 care constituie parte integrantă din Contractul de consultanţă nr. 36/26.03.2015 încheiat cu debitoarea. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie cele două facturi, contractul de consultanţă încheiat cu debitoarea şi o situaţie cuprinzând încasările 
înregistrate până la data formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA. 
Astfel, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse şi la sumele invocate de 
acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei au fost înregistrate cele două 
facturi în cuantum de 300.000 euro şi au fost evidenţiate următoarele plăţi: 

Nr. crt. Nr. doc. Dată doc. Moneda Banca Suma achitată 

1. 2386 19.10.2015 EUR Exim Bank Eur 50.000,00 

2. 22306 29.10.2015 EUR Cont Curent Tr Eur 50.000,00 

3. 2415 10.12.2015 EUR Exim Bank Eur 20.000,00 

4. 2425 22.12.2015 EUR Exim Bank Eur 25.000,00 

5. 22396 23.12.2015 EUR Cont Curent Tr Eur 20.000,00 

6. 22427 14.01.2016 EUR Cont Curent Tr Eur 20.000,00 

7. 22429 15.01.2016 EUR Cont Curent Tr Eur 20.000,00 

8. 22567 18.04.2016 EUR Cont Curent Tr Eur 20.000,00 

 Total achitat 225.000,00 

Raportat la valoarea penalităţilor solicitate, administratorul judiciar a procedat la determinarea valorii acestora, astfel: 
Data 

facturii 
Valoarea 
facturii - 

euro - 

Data 
scadenţei 

Dată plăţii Suma 
achitată 

Rest de 
plată 

Nr. zile 
întârziere 

Valoare 
penalităţi - 

euro - 
30.09.2015 273.000 30.10.2015 19.10.2015 50.000,00 223.000,00 0 0 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 30.10.2015 50.000,00 173.000,00 0 0 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 11.12.2015 20.000,00 153.000,00 42 3633,00 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 22.12.2015 25.000,00 128.000,00 53 4054,50 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 24.12.2015 20.000,00 108.000,00 55 3520,00 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 15.01.2016 20.000,00 88.000,00 77 4158,00 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 18.01.2016 20.000,00 68.000,00 80 3520,00 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 19.04.2016 20.000,00 48.000,00 172 5848,00 

30.09.2015 273.000 30.10.2015 20.02.2017 0,00 48.000,00 479 11496,00 

17.11.2015 27.000 17.12.2015 20.02.2017 0,00 27.000,00 431 5818,50 

Total achitat 225.000,00 75.000,00  42.048 
Având în vedere că, soldul contabil cu care creditoarea figurează în fişa analitică a furnizorului comunicată de către 
debitoare, corespunde cu suma solicitată prin intermediul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, respectiv 
75.000 euro, iar documentele justificative anexate acesteia probează suma solicitată, administratorul judiciar aplicând 
prevederile art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 (Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în 
tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii 
insolvenţei), va proceda la înscrierea creditorului BAC-Advisory LTD în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu o creanţă 
chirografară în valoare de 528.986,73 lei echivalentul în lei a 117.048 euro, reprezentând 338.955 lei debit principal 
echivalentul a 75.000 euro şi 190.031,73 lei (42.048 euro) cu titlu de penalităţi. 
23. Dl. Berecki Ferenc şi Dna. Berecki Elisabeta cu domiciliul în loc. Acăţari, sat. Murgeşti, nr. 82A, jud. Mureş, au 
formulat Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 17 februarie 2017 solicitând înscrierea la 
masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 253.656,59 euro, reprezentând contravaloare debit 
principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată drept declaraţie de creanţă, a fost înregistrată la registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 februarie 2017, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Ulterior la data de 04 aprilie 2017, creditorii Dl. Berecki Ferenc şi soţia dânsului, Dna. Berecki Elisabeta, au înregistrat 
la registratura Tribunalului Specializat Mureş Cererea de admitere a creanţei prin intermediul căreia reiterau solicitarea 
cuprinsă în cererea iniţială, respectiv, înscrierea la masa credală cu suma de 253.656,59 euro. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditori în justificarea creanţei, 
rezultă că aceaştia, în calitate de vânzători, au încheiat cu debitoarea, în calitate de cumpărătoare, Contractul de 

Administrator
Highlight
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vânzare-cumpărare autentificat conform Încheierii nr. 1475 din data de 20 iunie 2013 în temeiul căruia au vândut 8 
parcele de teren (nr. cadastral: 50801, 50802, 50803, 50804, 50805, 50797, 50798, 50799) în suprafaţă totală de 55.837 
mp situate în comuna Acăţari, jud. Mureş. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditorii au 
depus în copie contractul de vânzare-cumpărare certificat pentru conformitate cu originalul şi Biletul la ordin seria 
BTRL3BS nr. 5048534 în valoare de 452.000 lei refuzat la plată pentru lipsă totală de disponibil în data de 11 ianuarie 
2017. 
Având în vedere aceste aspecte, administratorul judiciar a solicitat debitoarei comunicarea unei fişe analitice pentru 
contul 404 „furnizori de imobilizări” din cuprinsul căreia să rezulte sumele achitate până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei şi soldul cu care cei doi creditori sunt îndreptăţiţi a fi înscrişi la masa creadală a debitoarei. 
Astfel, verificând fişa analitică a contului 404 comunicată de către debitoare, administratorul judiciar a constatat că 
soldul cu care figurează creditorii în evidenţa financiar-contabilă a debitoarei este în cuantum de 1.156.614,00 lei. 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 1.146.375,59 lei, diferenţa rezultată între soldul evidenţiat de către debitoare şi echivalentul în lei a 
creanţei solicitată de creditori reprezintă în fapt, diferenţa de curs valutar. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, Dl. Berecki Ferenc şi Dna. Berecki Elisabeta vor fi înscrişi 
în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 1.146.375,59 lei, 
(echivalentul în lei a 253.656,59 euro calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă 
generală). 
24. Bima Prodserv SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Burebista, nr. 2, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu 
suma de 123.548,88 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Bima Prodserv SRL. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 057/06.02.2013; 
- Fişa de cont a debitoarei; 
- Factura Fiscală nr. 1608, emisă în data de 15.12.2016, în cuantum de 3.956,64 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1598, emisă în data de 25.11.2016, în cuantum de 8.528,06 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1597, emisă în data de 23.11.2016, în cuantum de 9.471,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1589, emisă în data de 14.11.2016, în cuantum de 2.591,06 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1580, emisă în data de 27.10.2016, în cuantum de 7.096,61 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1575, emisă în data de 14.10.2016, în cuantum de 10.181,78 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1571, emisă în data de 05.10.2016, în cuantum de 5.290,25 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1560, emisă în data de 16.09.2016, în cuantum de 6.339,81 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1552, emisă în data de 08.09.2016, în cuantum de 8.803,30 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1550, emisă în data de 06.09.2016, în cuantum de 13.084,52 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1538, emisă în data de 17.08.2016, în cuantum de 3.076,02 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1536, emisă în data de 12.08.2016, în cuantum de 17.503,13 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1532, emisă în data de 03.08.2016, în cuantum de 13.219,46 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1520, emisă în data de 18.07.2016, în cuantum de 968,94 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1517, emisă în data de 12.07.2016, în cuantum de 2.205,74 lei; 
-Factura Fiscală nr. 1509, emisă în data de 01.07.2016, în cuantum de 1.937,88 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1507, emisă în data de 23.06.2016, în cuantum de 4.623,68 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1495, emisă în data de 13.05.2016, în cuantum de 3.107,64 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1493, emisă în data de 25.05.2016, în cuantum de 1.043,64 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1490, emisă în data de 09.05.2016, în cuantum de 519,12 lei. 
Total Sume Solicitate: 123.548,88 lei. 
În fapt, între Bima Prodserv SRL, în calitate de vânzător şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, a fost încheiat 
contractul de vânzare - cumpărare nr. 31/29.04.2016, având ca obiect vânzarea – cumpărarea seturilor de conductoare şi 
pastilelor, conform desenelor anexate la fiecare comandă. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
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Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Bima Prodserv SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 123.548,88 lei. 
25. Biol Energy SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Antonescu Petre nr. 8, bl. 26, sc. A, ap. 10, sector 2, a 
formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 821.951,33 lei, 
reprezentând debit datorat de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 03 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Contractul de vânzare – cumpărare energie electrică nr. 261/23.08.2012; 
- Factura Fiscală seria BIOL nr. 23649/06.10.2016, în valoare de 250.086,52 lei din care s-au achitat 19.275,55 lei; 
- Factura Fiscală seria BIOL nr. 23973/07.11.2016, în valoare de 222.127,18 lei; 
- Factura Fiscală seria BIOL nr. 24321/07.12.2016, în valoare de 134.983,98 lei; 
- Factura Fiscală seria BIOL nr. 24657/09.01.2017, în valoare de 99.515,15 lei; 
- Factura Fiscală seria BIOL nr. 1706/21.02.2017, în valoare de 95.941,32 lei; 
- Factura Fiscală seria BIOL nr. 1707/21.02.2017, în valoare de 38.572,73 lei; 
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 821.951,33 lei 
În fapt, la data de 23.08.2012, între creditoare şi debitoare a fost încheiat Contractul de vânzare cumpărare energie 
electrică nr. 261, fiind ulterior modificat prin 3 acte adiţionale ce vizau modificări de preţ ale energiei electrice. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele clarificări: 
- sumele solicitate de către creditoare sunt justificate prin documentele anexate declaraţiei de creanţă; 
- în ceea ce priveşte Facturile Fiscale emise la data de 21 Februarie 2017, deşi data emiterii acesteia este ulterioară 
deschiderii procedurii insolvenţei, contravaloarea acestora urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar, întrucât perioada 
facturată este anterioară datei deschiderii procedurii insolvenţei. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma solicitată de 821.951,33 lei. 
26. Biroul Român de Metrologie Legală cu sediul în Bucureşti, şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 11, sector 4, a depus Declaraţie 
de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor bugetare cu suma de 1.724,19 lei, reprezentând 
contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 martie 2017, 
solicitând scutirea de la plata taxei de timbru având în vedere că Biroul Român de Metrologie Legală este o instituţie 
publică aflată în subordinea Ministerului Economiei. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că Biroul Român de Metrologie Legală a emis factura cu seria BVBRML nr. 16207030/15.12.2016 în valoare de 
1.724,19 lei, în temeiul prevederilor O.G. nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 1.724,19 lei, astfel că nu se înregistrează diferenţe între creanţa 
solicitată şi soldul care rezultă din documentele comunicate de debitoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Biroul Român de Metrologie Legală va fi înscris 
în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor bugetari cu o creanţă în valoare de 1.724,19 lei. 
27. Blaj SA cu sediul social în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 231A, sector 4, a formulat declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 611.217,54 lei, compusă din: 
- 193.228.92 lei, reprezentând creanţă scadentă anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, beneficiind de cauza de 
preferinţă reglementată de art. 123 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, raportat la art. 2.347 din Codul civil şi art. 6 pct. 2 
alin. (2) din contractele de vânzare; 
- 356.192,51 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise pentru lucrările de service şi contravaloarea 
consumabilelor furnizate pentru echipamente către debitoare; 
- 61.796.09 lei, reprezentând penalităţile de întârziere calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
Contract nr. 1223 / 17/09/2015: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 
1 20050 05.05.2016 05.06.2016 3,687.53 lei 
2 20254 03.06.2016 03.07.2016 3,699.68 lei 
3 20421 04.07.2016 14.11.2016 3,702.51 lei 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

227 

4 20592 01.08.2016 11.12.2016 3,653.10 lei 
5 20787 01.09.2016 01.10.2016 3,649.13 lei 
6 21071 11.10.2016 31.12.2016 3,682.26 lei 
7 21224 02.11.2016 31.12.2016 3,690.36 lei 
8 21400 02.12.2016 31.12.2016 3,697.65 lei 
9 21556 04.01.2017 04.03.2017 3,686.92 lei 
Total 33,149.14 lei 
     
Contract nr. 1275 / 17.11.2015 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 
1 20060 06.05.2016 06.06.2016 11,518.63 lei 
2 20256 03.06.2016 03.07.2016 11,555.32 lei 
3 20412 04.07.2016 14.11.2016 11,554.05 lei 
4 20582 01.08.2016 11.12.2016 11,409.85 lei 
5 20779 01.09.2016 01.10.2016 11,397.45 lei 
6 21070 11.10.2016 31.12.2016 11,500.93 lei 
7 21220 02.11.2016 31.12.2016 11,526.22 lei 
8 21396 02.12.2016 31.12.2016 11,548.99 lei 
 21555 04.01.2017 04.03.2017 11,515.47 lei 
Total 103,526.91 lei 
     
Contract nr. 1279 /19.01.2016: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 
     
1 20229 02.06.2016 02.07.2016 13,781.29 lei 
2 20423 04.07.2016 14.11.2016 5,169.12 lei 
3 20596 01.08.2016 11.12.2016 5,100.13 lei 
4 20793 01.09.2016 01.10.2016 5,094.59 lei 
5 21009 03.10.2016 03.12.2016 5,087.13 lei 
6 21226 02.11.2016 31.12.2016 5,152.15 lei 
7 21401 02.12.2016 31.12.2016 5,162.33 lei 
8 21551 04.01.2017 04.03.2017 5,147.35 lei 
Total 49,694.09 lei 
     
Contract nr. 1306 /03.06.2016: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 
1 21000 10.10.2016 10.12.2016 3,230.25 lei 
2 21246 07.11.2016 07.12.2016 1,208.03 lei 
3 21406 02.12.2016 31.12.2016 1,212.01 lei 
4 21557 04.01.2017 04.03.2017 1,208.49 lei 
Total 6,858.78 lei 
Facturi servicii și consumabile: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 
1 18883 02.11.2015 02.12.2015 242.01 lei 
2 19466 05.02.2016 05.03.2016 784.18 lei 
3 19332 20.01.2016 20.04.2016 251.22 lei 
4 19763 22.03.2016 01.08.2016 11,680.81 lei 
5 19885 08.04.2016 18.07.2016 4,395.34 lei 
6 20108 13.05.2016 23.09.2016 1,888.19 lei 
7 20114 16.05.2016 26.09.2016 944.46 lei 
8 20134 19.05.2016 29.09.2016 3,058.73 lei 
9 20191 27.05.2016 07.10.2016 5,385.44 lei 
10 20192 27.05.2016 07.10.2016 10,900.66 lei 
11 20219 02.06.2016 12.10.2016 2,004.48 lei 
12 20277 07.06.2016 17.10.2016 11,137.74 lei 
13 20278 07.06.2016 17.10.2016 867.38 lei 
14 20284 08.06.2016 18.10.2016 4,381.62 lei 
15 20298 13.06.2016 23.10.2016 2,515.46 lei 
16 20312 16.06.2016 26.10.2016 9,441.95 lei 
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17 20341 25.06.2016 04.11.2016 2,645.71 lei 
18 20350 28.06.2016 06.11.2016 2,591.18 lei 
19 20362 29.06.2016 08.11.2016 2,822.02 lei 
20 20398 01.07.2016 11.11.2016 5,137.60 lei 
21 20429 05.07.2016 15.11.2016 5,939.63 lei 
22 20483 15.07.2016 25.11.2016 7,104.84 lei 
23 20496 19.07.2016 29.11.2016 4,677.79 lei 
24 20537 26.07.2016 06.12.2016 1,973.28 lei 
25 20556 28.07.2016 28.08.2016 3,016.33 lei 
26 20557 28.07.2016 28.08.2016 4,397.20 lei 
27 20558 28.07.2016 08.12.2016 4,397.20 lei 
28 20660 12.08.2016 22.12.2016 806.68 lei 
29 20661 12.08.2016 22.12.2016 1,798.42 lei 
30 20662 12.08.2016 22.12.2016 428.20 lei 
31 20663 12.08.2016 22.12.2016 3,789.56 lei 
32 20664 12.08.2016 22.12.2016 1,132.04 lei 
33 20665 12.08.2016 22.12.2016 4,462.30 lei 
34 20666 12.08.2016 22.12.2016 944.71 lei 
35 20673 12.08.2016 22.12.2016 3,350.52 lei 
36 20694 17.08.2016 27.12.2016 4,937.68 lei 
37 20695 17.08.2016 27.12.2016 855.92 lei 
38 20696 17.08.2016 27.12.2016 9,752.32 lei 
39 20697 17.08.2016 27.12.2016 855.92 lei 
40 20715 23.08.2016 31.12.2016 5,170.99 lei 
41 20749 29.08.2016 29.12.2016 4,225.04 lei 
42 20753 30.08.2016 31.12.2016 12,381.77 lei 
43 20765 07.09.2016 31.12.2016 4,454.92 lei 
44 20766 07.09.2016 31.12.2016 3,801.79 lei 
45 20767 07.09.2016 31.12.2016 4,454.92 lei 
46 20768 07.09.2016 31.12.2016 3,801.79 lei 
47 20827 08.09.2016 31.12.2016 17,643.66 lei 
48 20893 19.09.2016 31.12.2016 3,921.19 lei 
49 20894 19.09.2016 31.12.2016 1,161.91 lei 
50 20896 19.09.2016 31.12.2016 3,921.19 lei 
51 20897 19.09.2016 31.12.2016 1,161.91 lei 
52 20899 19.09.2016 31.12.2016 6,595.20 lei 
53 20952 26.09.2016 04.11.2016 3,468.72 lei 
54 21001 18.10.2016 31.12.2016 3,237.28 lei 
55 21055 10.10.2016 31.12.2016 10,299.85 lei 
56 21081 18.10.2016 31.12.2016 1,044.79 lei 
57 21115 18.10.2016 31.12.2016 4,060.14 lei 
58 21116 18.10.2016 31.12.2016 1,258.63 lei 
59 21133 21.10.2016 31.12.2016 8,124.44 lei 
60 21142 24.10.2016 31.12.2016 3,201.61 lei 
61 21143 24.10.2016 31.12.2016 1,205.98 lei 
62 21190 28.10.2016 31.12.2016 3,783.10 lei 
63 21191 31.10.2016 31.12.2016 3,826.66 lei 
64 21192 31.10.2016 31.12.2016 3,826.66 lei 
65 21194 31.10.2016 31.12.2016 12,424.70 lei 
66 21263 08.11.2016 31.12.2016 15,871.39 lei 
67 21344 21.11.2016 31.12.2016 5,309.05 lei 
68 21379 29.11.2016 31.12.2016 522.52 lei 
69 21480 15.12.2016 15.01.2017 3,663.88 lei 
70 21481 15.12.2016 15.01.2017 956.62 lei 
71 21524 28.12.2016 28.01.2017 21,338.78 lei 
72 21544 03.01.2017 03.03.2017 4,814.79 lei 
73 21545 03.01.2017 03.03.2017 953.76 lei 
74 21546 03.01.2017 03.03.2017 3,604.28 lei 
75 21548 03.01.2017 03.03.2017 1,205.03 lei 
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În fapt, între Blaj SA, în calitate de „Vânzător”, şi Romcab SA, în calitate de „Cumpărător” s-au încheiat următoarele 
contracte de vânzare: 
- Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1313/18.08.2016, având ca obiect vânzarea, montajul şi punerea în funcţiune de 
către vânzător a echipamentului menţionat în Anexa 1; 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 1306/03.06.2016, având ca obiect vânzarea, montajul şi punerea în funcţiune de 
către vânzător a echipamentului menţionat în Anexa 1; 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 1279/19.01.2016, având ca obiect vânzarea, montajul şi punerea în funcţiune de 
către vânzător a echipamentului menţionat în Anexa 1; 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 1275/17.11.2015, având ca obiect vânzarea, montajul şi punerea în funcţiune de 
către vânzător a echipamentului menţionat în Anexa 1; 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 1223/17.09.2015, având ca obiect vânzarea, montajul şi punerea în funcţiune de 
către vânzător a echipamentului menţionat în Anexa 1. 
În baza contractelor de vânzare sus menţionate, societatea creditoare a vândut societăţii Romcab SA echipamentele 
menţionate în anexele ce fac parte integrantă din contractele de vânzare, echipamente ce au fost montate şi puse în 
funcţiune în conformitate cu clauzele contractuale. 
Totodată, societatea creditoare a prestat de servicii de service pentru echipamentele ce fac obiectul contractelor de 
vânzare menţionate anterior. 
Ulterior depunerii declaraţiei de creanţă, la data de 07 Aprilie 2017, subscrisa a recepţionat Notificarea înregistrată sub 
nr. 1174/07.04.2017 prin care Blaj SA: 
- solicită administratorului judiciar să denunţe contractele nr. 1223/17.09.2015, nr. 1275/17.11.2015, nr. 
1279.19.01.2016, nr. 1306/03.06.2016 şi nr. 1313/18.08.2016; 
- în temeiul art. 6.2 din contractele menţionate, „avansează oferta ca firma debitoare Romcab SA să folosească în 
continuare aceste bunuri, în interesul continuării activităţii specifice, în schimbul unei chirii lunare de (…) pentru 
fiecare echipament în parte.” 
Prin raportare la notificarea societăţii creditoare, subscrisa am transmis Adresa nr. 2554/21.04.2017, prin care ne-am 
exprimat acordul cu privire la denunţarea contractelor, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014. Raportat la faptul că dreptul de administrare a societăţii debitoare nu a fost ridicat ca urmare a deschiderii 
procedurii de insolvenţă în formă generală, am solicitat societăţii Blaj SA să contacteze reprezentanţii Romcab cu 
privire la condiţiile specifice de inchiriere a utilajelor. 
Astfel, având în vedere că: 
- toate contractele de vânzare au fost denunţate, astfel cum a solicitat societatea creditoare; 
- societatea Blaj SA deţine dreptul de proprietate a bunurilor contractate; 
- Romcab SA a achitat până în prezent o serie de rate, astfel cum menţionează şi societatea creditoare în declaraţia de 
creanţă; 
solicitarea creditorului Blaj SA de înscriere la masa credală a debitoarei Romcab SA cu sumele reprezentând ratele 
neachitate de către Romcab SA, precum şi penalităţile de întârziere aferente acestora, a rămas fără obiect, motiv pentru 
care va respinge în integralitate solicitarea de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 
garantate, cu suma în cuantum de 193.228.92 lei, reprezentând ratele neachitate de debitoare, precum şi penalităţile de 
întârziere aferente ratelor neachitate, în cuantum de 27,363.31 lei. 
În ceea ce priveşte solicitarea de înscriere la masa credală a debitoarei cu suma în cuantum de 356.192,51 lei, 
reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise pentru lucrările de service şi contravaloarea consumabilelor 
furnizate pentru echipamente către debitoare, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: 
- creanţa reprezentând contravaloarea facturilor emise în baza serviciilor de service şi a consumabilelor este în cuantum 
total de 356,098.87 lei, şi nu 356,192.51 lei astfel cum în mod eronat a reţinut creditoarea. Diferenţa în cuantum de 
93,64 lei nu este justificată prin documente anexate declaraţiei de creanţă; 
- creanţa reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere aferente facturilor sus menţionate este în cuantum total 
de 25,958.61 lei, şi nu 34,432.78 lei astfel cum în mod eronat a reţinut creditoarea. Societatea creditoare a procedat în 
mod eronat la calculul penalităţilor de întârziere până la data de 21.03.2017, şi nu până la data deschiderii procedurii, 
respectiv 20.02.2017. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
în cuantum total de 382.057,48 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

76 21558 04.01.2017 04.03.2017 4,241.48 lei 
77 21575 05.01.2017 05.03.2017 2,328.04 lei 
78 21576 05.01.2017 05.03.2017 1,137.15 lei 
79 21651 23.01.2017 23.04.2017 3,675.14 lei 
80 21652 23.01.2017 23.04.2017 1,730.55 lei 
81 21761 07/02/2017 09.03.2017 3,364.67 lei 
82 21762 07/02/2017 09.03.2017 1,226.18 lei 
Total 356,098.87 lei 
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28. Betanom Impex SRL cu sediul în Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 50, ap. 12, Jud. Mureş, a solicitat înscrierea 
la masa credală a Romcab SA cu suma de 5.398,30 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de reparaţii efectuate la 
uşi industriale la fabrica din Com. Acăţari, conform contractelor nr. 255/27.01.2017 şi nr. 256/03.02.2017, servicii 
neachitate de debitoare. 
În fapt, creditorul arată că a efectuat reparaţii al 2 uşi industriale la fabrica din Com. Acăţari, conform contractului nr. 
255/27.01.2017 în valoare de 4.498,30 lei conform deviz de lucrări reparaţii uşi şi conform contractului nr. 
256/03.02.2017 în valoare de 900 lei, nform deviz de lucrări reparaţii uşi. Contravaloarea reparaţiilor nu a fost însă 
achitată niciodată de Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Trecând la analiza cererii de creanţă formulată de Betanom Impex SRL, administratorul judiciar a constatat că aceasta 
este justificată prin documentele depuse în probaţiune, creditorul făcând dovada prestării serviciilor de reparaţii uşi la 
fabrica debitoarei din Com. Acăţari, fără a-i fi achitată contravaloarea acestora. 
Prin urmare, Betanom Impex SRL va fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu suma solicitată de 
5.398,30 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
29. BT Capital Partners SA (fosta BT Securities SA), cu sediul în Cluj - Napoca, strada Constantin Brancuşi, nr. 74 - 
76, parter, jud. Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 2.691,93 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 29 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de consultanţă nr. 921/11.05.2015; 
- Factura Fiscală seria CJVGJ, nr. 150855, emisă în data de 29.01.2016, în cuantum de 680,80 lei; 
- Factura Fiscală seria CJVGJ, nr. 150956, emisă în data de 29.04.2016, în cuantum de 670,81 lei; 
- Factura Fiscală seria CJVGJ, nr. 151211, emisă în data de 21.07.2016, în cuantum de 670,91 lei; 
- Factura Fiscală seria CJVGJ, nr. 151429, emisă în data de 06.10.2016, în cuantum de 669,41 lei. 
Total Sume Solicitate: 2.691,93 lei. 
În fapt, între BT Capital Partners SA (fosta BT Securities SA), în calitate de intermediar şi Romcab SA, în calitate de 
emitent, s-au derulat relaţii comerciale în baza Contractului de Consultanţă nr. 921/11.05.2015, constând în: 
a) întocmirea Prospectului la care face referire art. 6 din Legea 151/2014 şi a documentaţiei aferente acestuia, necesare 
admiterii emitentului la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), aprobată de emitent 
prin hotărârea AGEA din data de 23.02.2015; 
b) asistarea emitentului în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a BVB; 
c) asigurarea suportului/sprijinului emitentului şi după listare, pe o perioadă de cel puţin 12 luni, cu privire la obligaţiile 
de raportare ale acestuia prevăzute în reglementările aplicabile. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul BT Capital Partners SA va fi înscris în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 2.691,93 lei. 
30. BT Leasing Transilvania I.F.N. SA, BT Intermedieri Agent de Asigurare SRL şi BT Solutions Agent de Asigurare 
SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 74-76, et. 6, jud. Cluj, au formulat declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum de 470.925,28 lei, reprezentând creanţa născută anterior 
deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Totodată, societăţile creditoare au pus în vedere subscrisei faptul că societatea debitoare figurează în evidenţele 
contabile cu următoarele sume: 
- 249.385,73 lei, la care se adaugă taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, reprezentând creanţă scadentă ulterior 
deschiderii procedurii de insolvenţă; 
- 6.061.936,99 lei, reprezentând creanţă nescadentă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că în cuprinsul declaraţiei de creanţă 
sunt încorporate, în realitate, trei cereri diferite. 
Acestea au fost înregistrate la sediul administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de 
către judecătorul sindic, creditoarele făcând dovada achitării unei singure taxe judiciare de timbru. 
Astfel, în considerarea faptului că BT Leasing Transilvania IFN SA îşi expune cu întâietate solicitările, administratorul 
judiciar apreciază că taxa judiciară de timbru achitată îi va profita acesteia. Prin urmare, se constată că BT Intermedieri 
Agent De Asigurare SRL şi BT Solutions Agent De Asigurare SRL nu au făcut dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că: 
- suma solicitată de creditoarea BT Leasing Transilvania IFN SA este justificată cu următoarele documente: 
Contract de leasing financiar nr. 16390LE/2012: 
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- Factura Fiscală nr. BTL 17.542388/03.01.2017, în cuantum de 12.528,07 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548424/01.02.2017, în cuantum de 12.514,31 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.543665/21.02.2017, în cuantum de 1.042,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552971/01.03.2017, în cuantum de 12.234,92 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552446/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 16392LE/2012: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542389/03.01.2017, în cuantum de 3.584,01 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548425/01.02.2017, în cuantum de 3.595,75 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546366/21.02.2017, în cuantum de 298,29 lei; 
-Factura Fiscală nr. BTL 17.552972/01.03.2017, în cuantum de 3.494,91 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552447/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 16747LE/2013: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542390/03.01.2017, în cuantum de 2.287,33 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548426/01.02.2017, în cuantum de 2.286,40 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546367/21.02.2017, în cuantum de 190,38 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552973/01.03.2017, în cuantum de 2.217,61 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552448/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 16978LE/2013: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542387/03.01.2017, în cuantum de 24.486,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548423/01.02.2017, în cuantum de 24.557,10 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546368/21.02.2017, în cuantum de 2.037,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552974/01.03.2017, în cuantum de 23.858,53 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552449/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20073LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542394/03.01.2017, în cuantum de 13.298,67 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548428/01.02.2017, în cuantum de 13.329,04 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546369/21.02.2017, în cuantum de 1.106,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552975/01.03.2017, în cuantum de 12.995,87 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552450/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20074LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542395/03.01.2017, în cuantum de 80.573,53 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548429/01.02.2017, în cuantum de 80.800,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546370/21.02.2017, în cuantum de 6.706,55 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552976/01.03.2017, în cuantum de 78.823,10 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552452/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20075LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542392/03.01.2017, în cuantum de 7.159,41 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542396/03.01.2017, în cuantum de 4.081,58 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542397/03.01.2017, în cuantum de 3.538,46 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548430/01.02.2017, în cuantum de 7.208,42 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548432/01.02.2017, în cuantum de 4.109,92 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548433/01.02.2017, în cuantum de 3.575,15 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546371/21.02.2017, în cuantum de 597,54 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546376/21.02.2017, în cuantum de 336,97 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546377/21.02.2017, în cuantum de 339,77 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552977/01.03.2017, în cuantum de 7.062,83 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552982/01.03.2017, în cuantum de 3.490,30 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552983/01.03.2017, în cuantum de 4.026,06 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552453/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552458/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552459/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20076LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542393/03.01.2017, în cuantum de 40.438,35 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548431/01.02.2017, în cuantum de 40.717,88 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546372/21.02.2017, în cuantum de 3.375,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552978/01.03.2017, în cuantum de 39.884,42 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552454/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20342LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542391/03.01.2017, în cuantum de 19.685,92 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548427/01.02.2017, în cuantum de 19.743,54 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546373/21.02.2017, în cuantum de 1.638,56 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552979/01.03.2017, în cuantum de 19.262,79 lei; 
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- Factura Fiscală nr. BTL 17.552455/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 16.540045/27.12.2016, în cuantum de 19,02 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 16.540046/27.12.2016, în cuantum de 504,74 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20076LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 16.540047/27.12.2016, în cuantum de 113,69 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20617LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542399/03.01.2017, în cuantum de 5.119,89 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548434/01.02.2017, în cuantum de 5.132,93 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546374/21.02.2017, în cuantum de 426,15 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552980/01.03.2017, în cuantum de 5.011,37 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552456/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Contract de leasing financiar nr. 20635LE/2016: 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.542398/03.01.2017, în cuantum de 2.843,78 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.548435/01.02.2017, în cuantum de 2.852,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.546375/21.02.2017, în cuantum de 236,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552981/01.03.2017, în cuantum de 2.782,89 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTL 17.552457/17.03.2017, în cuantum de 0,00 lei. 
Total sume solicitate: 674.164,80 lei. 
- suma solicitată de creditoarea BT Intermedieri Agent De Asigurare SRL este justificată cu următoarele documente: 
- Poliţa de asigurare pentru avariile accidentale a maşinilor AM 450236050; 
- Supliment de precizare la Poliţa de asigurare nr. I1272066/21.11.2014; 
- Poliţa de asigirare pentru avariile accidentale a maşinilor AM 450236209; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030863; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 031198; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 031199; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030829; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030828; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 303824; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030823; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030822; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030821; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030820; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030819; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030818; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030817; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030816; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030815; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030814; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030813; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030812; 
- Poliţa privind asigurarea autovehiculelor achiziţionate în sistem de leasing nr. 030811; 
- Poliţa de asigurare pentru avariile accidentale a maşinilor MBK 450236680; 
- Poliţa de asigurare pentru avariile accidentale a maşinilor MBK 450236765; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208248/03.01.2017, în cuantum de 1.322,67 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208249/03.01.2017, în cuantum de 3.858,05 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208250/03.01.2017, în cuantum de 2.389,84 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208251/03.01.2017, în cuantum de 2.660,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208252/03.01.2017, în cuantum de 2.561,48 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208253/03.01.2017, în cuantum de 2.393,35 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208254/03.01.2017, în cuantum de 273,76 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.208863/30.01.2017, în cuantum de 638,76 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.210183/01.02.2017, în cuantum de 2.760,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.210184/01.02.2017, în cuantum de 2.128,54 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.210185/01.02.2017, în cuantum de 3.283,46 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.210183/01.02.2017, în cuantum de 2.760,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.210186/01.02.2017, în cuantum de 1.532,29 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.210187/01.02.2017, în cuantum de 2.631,29 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.210188/01.02.2017, în cuantum de 1.804,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.212144/01.03.2017, în cuantum de 3.148,77 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.212145/01.03.2017, în cuantum de 2.114,24 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.212146/01.03.2017, în cuantum de 2.706,07 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 17.212147/01.03.2017, în cuantum de 2.389,79 lei; 
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- Factura Fiscală nr. BTI 17.212148/01.03.2017, în cuantum de 2.660,83 lei; 
- Factura Fiscală nr. BTI 1 
- 7.212149/01.03.2017, în cuantum de 1.034,52 lei. 
Total sume solicitate: 44.294,21 lei. 
- suma solicitată de creditoarea BT Solutions Agent De Asigurare SRL este justificată cu Factura Fiscală nr. BTO16 
15295/21.02.2017, în cuantum de 1.852,00 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: 
- referitor la solicitările creditoarei BT Leasing Transilvania IFN SA: 
- în ceea ce priveşte suma în cuantum de 440.685,29 lei, reprezentând creanţă născută anterior deschiderii procedurii de 
insolvenţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate 
declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei. 
- în ceea ce priveşte suma în cuantum de 233.479,51 lei, reprezentând creanţă curentă, administratorul judiciar apreciază 
că devin incidente prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă potrivit cărora „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în 
procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la 
masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de 
faliment.” 
Astfel, analizarea creanţei curente excede prezentului cadru, respectiv verificarea creanţelor născute anterior deschiderii 
procedurii de insolvenţă şi întocmirea Raportului de verificare a creanţelor debitoarei Romcab SA, motiv pentru care 
suma în cuantum total de 233.479,51 lei nu va fi analizată în cadrul prezentului Raport de verificare a creanţelor 
debitoarei Romcab SA, urmând ca aceasta să fie achitată conform documentelor din care rezultă. 
Prin urmare, creanţa cu care va fi înscrisă BT Leasing Transilvania IFN SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor este în 
cuantum de 440.685,29 lei. 
- referitor la solicitările creditoarei BT Intermedieri Agent De Asigurare SRL: 
- în ceea ce priveşte suma în cuantum de 30.239,99 lei, reprezentând creanţă născută anterior deschiderii procedurii de 
insolvenţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate 
declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei. 
- în ceea ce priveşte suma în cuantum de 14.054,22 lei, reprezentând creanţă curentă, administratorul judiciar apreciază 
că devin incidente prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă potrivit cărora „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în 
procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la 
masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de 
faliment.” 
Astfel, analizarea creanţei curente excede prezentului cadru, respectiv verificarea creanţelor născute anterior deschiderii 
procedurii de insolvenţă şi întocmirea Raportului de verificare a creanţelor debitoarei Romcab SA, motiv pentru care 
suma în cuantum total de 14.054,22 lei nu va fi analizată în cadrul prezentului Raport de verificare a creanţelor 
debitoarei Romcab SA, urmând ca aceasta să fie achitată conform documentelor din care rezultă. 
Prin urmare, creanţa cu care va fi înscrisă BT Intermedieri Agent De Asigurare SRL în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor este în cuantum de 30.239,99 lei. 
- referitor la solicitările creditoarei BT Solutions Agent De Asigurare SRL: 
- în ceea ce priveşte suma în cuantum de 1.852,00 lei, reprezentând creanţă curentă, administratorul judiciar apreciază 
că devin incidente prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă potrivit cărora „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în 
procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la 
masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de 
faliment.” 
Astfel, analizarea creanţei curente excede prezentului cadru, respectiv verificarea creanţelor născute anterior deschiderii 
procedurii de insolvenţă şi întocmirea Raportului de verificare a creanţelor debitoarei Romcab SA, motiv pentru care 
suma în cuantum total de 1.852,00 lei nu va fi analizată în cadrul prezentului Raport de verificare a creanţelor debitoarei 
Romcab SA, urmând ca aceasta să fie achitată conform documentelor din care rezultă. 
Referitor la suma în cuantum de 6.061.936,99 lei, reprezentând creanţă nescadentă, în temeiul contractelor de leasing 
încheiate între societatea debitoare şi BT Leasing Transilvania IFN SA, astfel cum susţine şi societatea creditoare prin 
declaraţia de creanţă, la data la care va fi scadentă se vor aplica prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit cărora „creanţele născute după data deschiderii 
procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
Astfel, analizarea creanţei excede prezentului cadru, respectiv verificarea creanţelor născute anterior deschiderii 
procedurii de insolvenţă şi întocmirea Raportului de verificare a creanţelor debitoarei ROMCAB SA, motiv pentru care 
suma în cuantum total de 6.061.936,99 lei nu va fi analizată în cadrul prezentului Raport de verificare a creanţelor 
debitoarei Romcab SA, urmând ca aceasta să fie achitată la data scadenţei în conformitate cu documentele din care 
rezultă. 
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Având în vedere aceste considerente, au fost înscrise în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, creditoarele: 
- BT Leasing Transilvania IFN SA, cu suma totală în cuantum de 440.685,29 lei; 
- BT Intermedieri Agent De Asigurare SRL, cu suma totală în cuantum de 30.239,99 lei, sub condiţia suspensivă a 
achitării taxei judiciare de timbru. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditoarele cu privire la măsura luată. 
31. Bunzl Distribuţie SRL, cu sediul ales pentru comunicare actelor de procedură la SCP „Moise şi Iacob” SCA, în 
Bucureşti, str. Gheorghe Lazăr nr. 13, ap. 1, sector 1, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa 
credală cu suma în cuantum total de 2.398,74 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale neachitată de către 
Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 20 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu Factura Fiscală Seria IBZL nr. I20038334/22.02.2017, emisă ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei Romcab SA. 
Astfel, având în vedere că suma solicitată reprezintă creanţă curentă, administratorul judiciar apreciază că devin 
incidente prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă potrivit cărora „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura 
reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 
Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
Această solicitare excede prezentului cadru, respectiv verificarea creanţelor născute anterior deschiderii procedurii de 
insolvenţă şi întocmirea Raportului de verificare a creanţelor debitoarei Romcab SA, motiv pentru care suma în 
cuantum total de 2.398,74 lei nu va fi analizată în cadrul prezentului Raport de verificare a creanţelor debitoarei 
ROMCAB SA, urmând ca aceasta să fie achitată conform documentelor din care rezultă. 
Prin urmare, administratorul judiciar respinge în integralitate solicitarea creditoarei de înscriere în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare cu suma totală în cuantum total de 2.398,74 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
32. Burtic Aurel, cu domiciliul în Oradea, str. Rimler Karoly nr. 3, jud. Bihor, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 274.401,78 lei, reprezentând contravaloare debit 
principal. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
compusă din: 
- Factura Fiscală nr. 11678940/31.10.2016, în cuantum de 274.401,78 lei. 
Total: 274.401,78 lei 
În fapt, între Romcab SA în calitate de promitent vânzător şi Burtic Aurel în calitate de promitent cumpărător, a fost 
încheiată la data de 31.10.2016 Promisiunea de vânzare – cumpărare bunuri mobile nr. 265/31.10.2016. 
Obiectul Promisiunii de vânzare – cumpărare sus menţionată, a constat în asumarea obligaţiei de vânzare de către 
Romcab SA, respectiv asumarea obligaţiei de cumpărare de către Burtic Aurel a bunului mobil constând în autoturism 
Mercedes – Benz Tip GLC 250 d 4matic Coupe, la preţul de 274.401,78 lei (inclusiv TVA). 
Totodată, părţile contractante şi-au asumat obligaţia de a perfecta contractul de vânzare – cumpărare cu privire la 
transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, până cel târziu la data de 31.03.2017. 
Cu toate acestea, Romcab SA nu şi-a îndeplinit obligaţia de predare a vehiculului către Burtic Aurel, respectiv cea 
constând în perfectarea contractului de vânzare – cumpărare. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat 
faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate. 
Prin urmare, creditorul Burtic Aurel a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma solicitată de 274.401,78 lei. 
33. Cabinet de Avocat Ciont Simona Adina, cu sediul în Timişoara, str. Grigore Alexandrescu, nr. 174, sc. A, et. 3, ap. 
13, jud. Timiş, a solicitat înscrierea la masa credală a Romcab SA cu suma de 6.875,33 lei. 
În fapt, creditorul arată că a încheiat cu debitoarea contractul de asistenţă juridică nr. 056653/15.10.2012 iar în baza 
relaţiilor contractuale derulate şi a prestării serviciilor juridice, s-au emis mai multe facturi fiscale urmând ca acestea să 
fie achitate conform condiţiilor contractuale asumate de către debitoare şi reprezentând contravaloarea serviciilor 
prestate de către dna. avocat, însă debitoarea nu a înţeles să îşi execute integral obligaţia de plată. 
Facturile emise de creditor sunt următoarele: 

Nr. Crt. Factura/data Valoarea facturii (lei) Rest de încasat (lei) 
1. 926/23.09.2016 3.780 1.568 

Administrator
Highlight
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2. 928/01.11.2016 3.390 3.390 
3. 930/23.11.2016 640,07 640,07 
4. 934/19.12.2016 641,75 641,75 
5. AVAC – F 1002/30.01.2017 635,51 635,51 

Creditorul mai arată că Romcab SA nu a refuzat facturile emise, ba mai mult a şi efectuat o plată parţială, 
concluzionând cu faptul că deţine faţă de debitoare o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la verificarea creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat că, creditorul a furnizat servicii de 
asistenţă juridică în favoarea debitoarei, emiţând în acest sens o serie de facturi fiscale însoţite de rapoarte de activitate. 
Având în vedere faptul că din facturile emise, a fost achitată parţial doar o singură factură, creditorul a formulat cerere 
de admitere a creanţei pentru suma restantă. 
Raportat la faptul că, Cabinet de Avocat Ciont Simona Adina deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 
6.875,33 lei, acesta urmează a fi înscris în categoria creanţelor chirografare a tabelului preliminar de creanţe. 
34. Cabinet de avocat Florea Maria Corina, cu sediul în loc. Tîrgu Mureş, str. Retezatului, nr. 9/1, jud. Mureş, a 
formulat Cerere de înscriere la masa credală la data de 04 aprilie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor chirografare cu suma de 41.748 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta asigura servicii de asistenţă juridică debitoarei în conformitate cu prevederile Contractului nr. 
6813/12.06.2014 perfectat de părţi. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie cele trei facturi emise şi neachitate de către debitoare, astfel: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Valoarea facturii 
1. CMF60 12.12.2016 13.544 lei 
2. CMF03 26.01.2017 13.544 lei 
3. CMF07 03.03.2017 22.660 lei 
 Total 49.748 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la suma invocată de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, soldul 
cu care figurează creditoarea este de 19.088,70 lei, nefiind înregistrată factura emisă în data de 03 martie 2017 în 
cuantum de 22.660 lei. 
De asemenea, conform informaţiilor obţinute din cuprinsul fişei analitice a contului 401 „Furnizori” s-a constatat că la 
data de 08 februarie 2017 debitoarea a efectuat o plată în cuantum de 7.999,20 lei care va fi dedusă din valoarea totală a 
facturilor (49.748 lei), astfel că soldul din contabilitatea debitoarei este echivalent cu valoarea creanţei solicitată de 
către creditoare (41.748 lei). 
Cu privire la ultima factură, emisă ulterior deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei Romcab SA, reprezentând însă 
contravaloarea serviciilor prestate anterior deschiderii procedurii insolvenţei (01.01.2017 – 19.02.2017), apreciem că 
îndeplineşte condiţiile impuse de prevederile legii insolvenţei cu privire la înscrierea creanţelor în cuprinsul Tabelului 
Preliminar al Creditorilor. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Cabinet de avocat Florea Maria Corina va fi înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 41.748 lei. 
35. Cabopol Polymer Compounds SA, prin mandatar Euler Hermes Services Romania SRL, având sediul procesual ales 
în Bucureşti, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, Birou nr. 14, sector 1, la reprezentantul convenţional Cabinet de Avocat Palanciuc-
Mawas Luciana-Fida, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 
469.877,89 lei, reprezentând contravaloarea produselor livrate şi neachitate, dobânda legală aferentă şi cheltuieli de 
judecată. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Modul de calcul al dobânzii legale şi al debitului total datorat; 
- Fişele aferente serviciilor de analiză prestate; 
- Documentele de transport aferente mărfii; 
- Fişa de cont a debitoarei; 
- Factura Fiscală nr. 162481/23.11.2016 în valoare totală de 103.140,00 Eur. 
În fapt, între SC Cabopol Polymer Compounds SA şi SC Romcab SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, creditoarea 
livrând anumite bunuri în baza comenzilor ferme efectuate de către debitoare. 
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În acest sens, a fost emisă Factura Fiscală nr. 162481/23.11.2016 în valoare de 103.140 Euro, fiind semnată şi 
ştampilată de către debitoare la momentul livrării produselor. Deşi livrarea a fost efectuată, Romcab SA nu şi-a 
îndeplinit obligaţia de plată a preţului în termenul stabilit, astfel că debitului restant principal i s-au aplicat dobânzi 
legale penalizatoare în cuantum total de 491,68 Euro, calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei – 
20.02.2017, după cum urmează: 

Nr. 
Factură 

Data 
facturării 

Scadenţă Valoare 
Factură 

Data 
insolvenţei 

Nr. zile 
întârziere 

Rată 
Dobandă 

Cuantum 
dobandă 

162481 23.11.2016 22.01.2017 103.140,00 € 20.02.2017 29 6,00% 491,68 € 
În ceea ce priveşte solicitarea înscrierii în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma de 806,71 lei, reprezentând 
onorariu avocaţial, învederăm instanţei că, potrivit dreptului comun, „partea care pierde procesul va fi obligată, la 
cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”4. 
În materia insolvenţei, conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014, prevederile dreptului comun sunt aplicabile 
prin raportare la dispoziţiile din Legea Insolvenţei, doar în măsura în care acestea nu contravin procedurii speciale a 
insolvenţei. Aşadar, în caz de divergenţă între dreptul comun şi legea insolvenţei, va trebui să se dea prevalenţă 
reglementărilor speciale din materia insolvenţei. 
În prezenta cauză, solicitarea privind obligarea debitoarei la plata onorariului avocaţial are natura juridică a unei 
veritabile acţiuni judiciare în pretenţii formulată în contradictoriu cu debitoarea Romcab SA. 
Având în vedere această calificare, devin aplicabile prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora de la data 
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare promovate „pentru realizarea creanţelor asupra 
debitorului”, o cerere de acordare a cheltuielilor privind onorariul avocaţial fiind inadmisibilă. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
administratorul judiciar a constatat faptul că sumei solicitată în baza facturilor sus menţionate îi sunt incidente 
prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în 
tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii 
insolvenţei”. 
Astfel, din cuprinsul declaraţiei de creanţă, se poate observa că s-a procedat la calcularea creanţei exprimată în valută, 
prin raportare la cursul valutar de 4,5244 lei pentru 1 EUR, deşi cursul BNR valabil pentru data deschiderii procedurii 
era 1 EUR = 4,5194 lei. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 103.140,00 
euro*4,5194 lei = 466.130,92 lei, 491,68 euro*4,5194 lei = 2.222,10 lei. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Cabopol Polymer Compounds SA deţinea 
împotriva debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 468.553,02 lei, după cum urmează: 

103.140,00 € 4,5194 lei 466.130,92 lei debit principal facturi neachitate 
491,68 € 2.222,10 lei Dobânda legală 
200,00 lei 200,00 lei taxa judiciară de timbru 
 Curs EUR la Data 

insolvenţei 
468.553,02 lei total Acceptat 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 468.553,02 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
36. Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş, cu sediul în Mun. Târgu Mureş, str. Primăriei, nr. 1, jud. Mureş, 
solicită înscrierea la masa credală cu suma de 800 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termenul stabilit de judecătorul-sindic. 
În probaţiune creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de adeziune nr. 965/8765/28.11.2006; 
- Factura fiscală nr. 0008018/21.07.2016; 
Creditorul arată că între Camera de Comerţ şi Industrie Mureş şi Romcab SA a existat o relaţie contractuală comercială 
ca urmare a contractului de adeziune nr. 965/8765/28.11.2006 în baza căruia societatea debitoare a devenit membru al 
Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş. 
Conform contractului de adeziune debitoarea are obligaţia de a achita contravaloarea cotizaţiei anuale datorată de toţi 
membrii Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş în cuantum de 600 de lei. 
Creditorul a emis factura nr. 8018/21.07.2016, aferentă cotizaţiei pentru anul 2016, în cuantum de 600 de lei, scadentă 
la data de 31.12.2016, contravaloarea acesteia nefiind achitată de către debitoare. 
Creditorul solicită de asemenea contravaloarea taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, înscrierea acesteia urmând a fi 
admisă de către administratorul judiciar. 

                                                           
4 Art. 453 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă. 
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În concluzie, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş urmează a fi înscrisă la masa credală cu creanţa 
chirografară de 800 de lei compusă din 600 de lei contravaloarea facturii restante şi 200 de lei taxă de timbru. 
37. Cardinal SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Lunca Cetăţii, nr. 475M, sector 3, cu sediul procesual ales în 
Bucureşti, Preciziei Business Center, bdul. Preciziei, nr. 1 et. 4, sector 6 solicită înscrierea la masa credală cu creanţa 
garantaată în cuantum de 276.600 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş în data de 15.02.2017, şi 
reprezintă cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă recalificată în declaraţie de creanţă de către judecătorul-
sindic. Taxa de timbru în cuantum de 200 de lei a fost achitată. 
Creditoarea arată că între Romcab SA şi Cardinal SRL a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 
224A/05.10.2012 având ca obiect achiziţionarea de către cumpărător de granule PVC. 
Mai arată creditorul că în baza contractului antemenţionat a emis următoarele facturi neachitate parţial sau integral: 

Nr. factură Dată emitere Rest de achitat (lei) 

9879 29.07.2016 78.600 

9988 01.09.2016 99.000 

9999 02.09.2016 99.000 

 Total 276.600 

Creditorul anexează în probaţiune contractul de vânzare-cumpărare nr. 224A/05.10.2016 şi facturile emise de către 
Cardinal SRL 
Ulterior, la data de 30.03.2017, creditorul a formulat o cerere de actualizare creanţă prin care solicită înscrierea la masa 
credală cu creanţa garantată în cuantum de 1.409.590,67 lei conform următoarelor facturi anexate: 

Nr. Crt. Nr. 
factură 

Data Scadenţa Valoare neachitată Nr zile 
întârziere 

Procent 
penalităţi 

Valoare 
penalităţi 

1 9959 25.08.2016 08.12.2016 97.470,00 lei 74 0,10% 7.212,78 lei 

2 9988 01.09.2016 15.12.2016 99.000,00 lei 67 0,10% 6.633,00 lei 

3 9999 02.09.2016 16.12.2016 99.000,00 lei 66 0,10% 6.534,00 lei 

4 10007 06.09.2016 20.12.2016 99.000,00 lei 62 0,10% 6.138,00 lei 

5 10020 08.09.2016 22.12.2016 76.699,20 lei 60 0,10% 4.601,95 lei 

6 10041 13.09.2016 27.12.2016 99.675,00 lei 55 0,10% 5.482,13 lei 

7 10097 27.09.2016 10.01.2017 54.532,14 lei 41 0,10% 2.235,82 lei 

8 10176 12.10.2016 25.01.2017 98.775,00 lei 26 0,10% 2.568,15 lei 

9 10211 20.10.2016 02.02.2017 75.394,20 lei 18 0,10% 1.357,10 lei 

10 10251 31.10.2016 13.02.2017 99.639,00 lei 7 0,10% 697,47 lei 

11 10439 14.12.2016 29.03.2017 98.595,00 lei    

12 10444 15.12.2016 30.03.2017 96.088,50 lei    

13 10457 20.12.2016 04.04.2017 99.000,00 lei    

14 10464 21.12.2016 05.04.2017 98.617,50 lei    

15 84 26.01.2017 11.05.2017 74.645,13 lei    

Total  1.366.130,67 lei   43.460 lei 

De asemenea, creditorul anexează în probaţiune biletele la ordin emise de către Romcab SA pentru plata facturilor 
anexate mai sus şi dovezile de efectuare a livrărilor. 
Creditorul afirmă că deţine un drept de preferinţă având în vedere că în vederea garantării plăţilor conform contractului 
de Vânzare Cumpărare nr. 224 A/05.10.2012, debitoarea Romcab SA a încheiat cu Elite Insurance Company LTD 
poliţa de asigurare seria RO/2016/CT/0010 nr. 0001/16.05.2016 pentru o sumă garantată de 500.000 Euro. Mai arată 
creditorul că Asigurătorul a refuzat efectuarea plăţii despăgubirii către Cardinal SRL deoarece debitoarea şi-a încălcat 
obligaţia de a notificã: Asigurătorul cu privire la împrejurarea că nu îşi poate onora obligaţiile faţă de societatea 
creditoare, în termenul şi în conformitate cu prevederile contractului de asigurare. 
Analizând documentele depuse în probaţiune, constatăm că între creditor şi Romcab SA a fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 224A/05.10.2012 prin care Cardinal SRL vinde către Romcab SA granule PVC pe bază de 
comenzi. 
În baza contractului antemenţionat, Cardinal SRL a emis facturile evidenţiate mai sus şi anexate declaraţiei de creanţă. 
În cadrul documentelor depuse în probaţiune nu a fost depusă de către creditor Poliţa de asigurare seria 
RO/2016/CT/0010 nr. 0001/16.05.2016 încheiată de către Romcab SA în vederea garantării achitării plăţii facturilor 
conform contractului nr. 224 A/05.10.2012. 
Constatăm că în urma depunerii cererii de actualizare a creanţei Cardinal SRL nu mai solicită contravaloarea facturii nr. 
9879/29.07.2016, solicitată iniţial prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA. 
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De asemenea, constatăm că factura nr. 84/26.01.2017 nu este scadentă la data depunerii Tabelului Preliminar al 
creditorilor, având scadenţa doar în data de 12.05.2017. Astfel suma de 74.645,13 lei aferentă acestei facturi urmează a 
fi înscrisă la masa credală ca nescadentă. 
În ceea ce priveşte caracterul creanţei solicitate, constatăm că încheierea unei poliţe de asigurare de către debitoare nu 
reprezintă constituirea unei garanţii în sensul art. 5 al. 1 pct. 15 din Legea nr. 85/2014. 
Mai mult, subscrisa în calitate de administrator judiciar avem obligaţia de a verifica existenţa unor garanţii constituite 
de creditori asupra activelor debitoarei, or în cazul unei asigurări, un terţ în relaţia comercială creditor – debitor se 
obligă să achite contravaloarea facturilor în cazul neplăţii acestora de către debitor. Astfel, constatăm că nu a fost 
constituită o garanţie asupra bunurilor debitoarei, în conformitate cu prevederile legale menţionate. 
Nu în ultimul rând, creditorul arată că a încercat executarea poliţei de asigurare, aceasta fiind refuzată la plată de către 
societatea de asigurare-reasigurare. 
În aceste condiţii constatăm că poliţa de asigurare este lipsită de eficacitate în ceea ce priveşte facturile solicitate spre 
înscriere la masa credală. 
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, constatăm că sumele solicitate de către societatea creditoare au 
calitatea de creanţe chirografare şi nu garantate, urmând a fi înscrise ca atare în Tabelul Preliminar al creditorilor. 
Astfel, Cardinal SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 1.409.590,67 lei, 
din care 74.645,13 lei nescadentă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
38. Caro Comp SRL, cu sediul în loc. Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei, nr. 13, jud. Mureş, a formulat Cerere de admitere a 
creanţei la data de 04 aprilie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 
8.096,75 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta presta servicii de acces la Internet broadband conform Contractului de servicii internet nr. 
20030/31.05.2004. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie Contractul de servicii internet nr. 20030/31.05.2004 şi facturile emise şi neachitate de către debitoare, 
astfel: 

Nr. crt. Nr. factură Data facturii Valoarea facturii 
1. CC0015342 04.12.2015 552,90 lei 

2. CC15860 07.01.2016 542,60 lei 

3. CC015899 04.02.2016 541,64 lei 
4. CC0015948 07.03.2016 536,14 lei 
5. CC0016212 08.04.2016 536,02 lei 
6. CC0016243 06.05.2016 540,25 lei 
7. CC0016267 06.06.2016 542,27 lei 
8. CC0016296 05.07.2016 541,97 lei 
9. CC0016643 18.08.2016 536,78 lei 
10. CC0016657 06.09.2016 533.63 lei 
11. CC0016684 04.10.2016 533,81 lei 
12. CC0016971 03.11.2016 540,48 lei 
13. CC0017232 02.12.2016 541,94 lei 
14. CC0017273 06.01.2017 536,81 lei 
15. CC0017297 03.02.2017 539,51 lei 
 Total 8.096,75 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la suma invocată de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, soldul 
cu care figurează creditoarea este de 9.910,76 lei, cu precizarea debitoarei că, în evidenţa contabilă a acesteia nu a 
înregistrat nota contabilă privind anularea soldului creditoarei rămas după închiderea procedurii anterioare de 
reorganizare a Romcab SA. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Caro Comp SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 8.096,75 lei. 
39. Carpatlift SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 152, jud. Cluj, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 4.445,65 lei, care rezultă din neplata biletului la ordin 
seria BTRL 3BS nr. 5046090 emis la data de 02.02.2017. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureș în data de 3 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
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Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Biletul la ordin seria BTRL 3BS nr. 5046090; 
- Factura seria FCJADFA nr. 24058/28.10.2016, achitată partial de către debitoare; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 4.445,65 lei 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 4.445,65 lei. 
40. Casa de Ajutor Reciproc Romcab cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, a formulat Cerere 
de admitere a creanţei, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 17.000 lei, 
reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 04 aprilie 
2017, creditoarea arătând că potrivit art. 29 alin. 1 lit. l din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
coroborat cu art. 8 din Legea nr. 122/1996 privind regimul juridica al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al 
uniunii acestora este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta acorda salariaţilor debitoarei diverse împrumuturi pentru restituirea cărora creditoarea întocmea liste 
de reţineri lunare pe care le preda debitoarei în vederea achitării ca urmare a reţinerilor înregistrate în cuprinsul statelor 
de plată ale debitoarei. 
Astfel, creditoarea arată că listele de reţineri aferente lunilor octombrie – decembrie 2016, în valoare totală de 17.213 lei 
nu au fost achitate integral, singura plată efectuată de debitoare fiind în cuantum de 213,00 lei, ramânând astfel un debit 
total în valoare de 17.000 lei pentru care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei, depunând listele aferente celor 
trei luni neachitate de către debitoare. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
creditoarea figurează cu un sold în valoare totală de 17.000 lei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Casa de Ajutor Reciproc Romcab va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă pură şi simplă în valoare de 17.000 lei. 
41. Cellmark Deutschland GMBH cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Londra nr. 34, sector 1, a formulat 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 4.575.106,90 lei, echivalentul 
sumei de 1.011.207,43 euro, reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare către Romcab SA de sârmă de cupru 
industrială în perioada octombrie – noiembrie 2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
Tribunalul Specializat Mureş la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. FR20001090-04/22.10.2016, în cuantum de 109.884,93 euro; 
- Notă de livrare nr. 80896894/20.10.2016; 
- Scrisoare de trăsură marfă comercial nr. 1367701; 
- Factura Fiscală nr. FR20001090-03/22.10.2016, în cuantum de 109.839,41 euro; 
- Notă de livrare nr. 80896894/20.10.2016; 
- Scrisoare de trăsură marfă comercial nr. 1367801; 
- Factura Fiscală nr. FR20001090-02/21.10.2016, în cuantum de 109.884,93 euro; 
- Notă de livrare nr. 80896813/20.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. FR20001090-01/21.10.2016, în cuantum de 109.839,41 euro; 
- Notă de livrare nr. 80896786/19.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. FR20001094-01/28.10.2016, în cuantum de 111.495,84 euro; 
- Notă de livrare nr. 8089284/28.10.2016; 
- Scrisoare de trăsură nr. 0; 
- Factura Fiscală nr. FR20001095-01/03.11.2016, în cuantum de 115.232,77 euro; 
- Notă de livrare nr. 80898466/02.11.2016; 
- Scrisoare de trăsură nr. 1439301; 
- Factura Fiscală nr. 420722/04.11.2016, în cuantum de -658,63 euro; 
- Factura Fiscală nr. FR20001095-03/04.11.2016, în cuantum de 115.223,22 euro; 
- Notă de livrare nr. 80898673/03.11.2016; 
- Scrisoare de trăsură nr. 1448601; 
- Factura Fiscală nr. FR20001095-04/04.11.2016, în cuantum de 115.213,67 euro; 
- Notă de livrare nr. 80898671/03.11.2016; 
- Scrisoare de trăsură nr. 1447801; 
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- Factura Fiscală nr. FR20001095-02/03.11.2016, în cuantum de 115.251,88 euro; 
- Notă de livrare nr. 80898465/02.11.2016; 
- Scrisoare de trăsură nr. 1438101; 
- Termeni generali de livrare şi plată aplicabili comercializării de metale şi produse chimice. 
Total sume solicitate: 4.575.106,90 lei. 
În fapt, între Cellmark Deustchland GMBH, în calitate de furnizor de produse, servicii şi soluţii integrate la nivel 
industrial şi Romcab SA, în calitate de beneficiar, au existat relaţii comerciale. 
În baza comenzilor de furnizare de produse efectuate de Romcab SA, societatea creditoare a livrat sârmă de cupru, în 
acest sens fiind emise facturile fiscale sus menţionate. 
În urma analizei pe fond a declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: 
- referitor la solicitarea societăţii creditoare de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor 
garantaţi, subscrisa apreciază că în speţă devin incidente următoarele prevederi legale: 
- art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia 
„Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei 
stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator 
desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
- art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
- art. 123 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia 
„Dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de proprietate până la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi 
considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar dacă au fost efectuate formalităţile de publicitate prevăzute de lege. 
Bunul cu privire la care vânzătorul a reţinut titlul de proprietate intră în averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de 
o cauză de preferinţă, potrivit art. 2.347 din Codul civil.” 
- art. 2.347 Cod civil, care statuează: 
Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei 
obligaţii, oricare ar fi numărul, natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile terţilor care au dobândit drepturi cu privire 
la acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele de publicitate, potrivit regulilor stabilite pentru ipoteci. 
Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă 
încheiate în scop de garanţie. 
Dispoziţiile prezentului capitol privind ordinea de preferinţă şi executarea ipotecilor se aplică în mod corespunzător 
contractelor prevăzute la alin. (1). 
- Art. 2.409 Cod civil, care statuează: 
Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
- Art. 2.413 Cod civil, care statuează: 
Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
Raportat la dispoziţiile legale menţionate, care nu au fost îndeplinite de către societatea creditoare, administratorul 
judiciar va respinge solicitarea creditoarei de înscriere la masa credală a debitoarei Romcab SA în categoria creditorilor 
garantaţi. 
- referitor la suma solicitată în baza facturilor sus menţionate subscrisa apreciază că sunt incidente prevederile art. 107 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la 
valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei” 
Astfel, din cuprinsul declaraţiei de creanţă, se poate observa că s-a procedat la calcularea creanţei exprimată în valută, 
prin raportare la cursul valutar de 4,52 lei pentru 1 EUR, deşi cursul BNR valabil la data deschiderii procedurii este de 1 
EUR = 4,5194 lei. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 1.011.207,43 
euro*4,5194 lei = 4.570.050,86 lei. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
în cuantum de 4.570.050,86 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
42. Centrul General de Arhivare SRL cu sediul în loc. Chinari, str. Principală, nr. 83, jud. Mureş, prin Cabinet de 
Avocatură Florin Luduşan situat în Tîrgu Mureş, str. Bolyai, nr. 9, ap. 5, jud. Mureş, a depus Declaraţie de creanţă 
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solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 41.230,92 lei, din care 35.345 lei 
reprezentând contravaloare debit principal şi 5.885,92 lei reprezentând penalităţi de întârziere. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 martie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au desfăşurat activităţi comerciale în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 
151/25.05.2016. Conform prevederilor contractuale, creditoarea Centrul General de Arhivare SRL a prestat servicii de 
selecţionarea documentelor cu termenul de păstrare expirat, sortarea, cotarea, inventarierea documentelor şi 
tehnoredactarea inventarelor. 
Pentru periada derulării contractului au fost emise mai multe facturi dintre care ultimele cinci facturi nu au fost achitate 
de către debitoarea Romcab SA sau au fost achitate cu întârziere, astfel: 

Nr. 
crt. 

Număr 
factură 

Data facturii Data 
scadenţei 
facturii 

Valoarea 
facturii 

Valoarea 
achitată 

Rest de 
plată 

Nr. zile de 
întârziere 

1. CGA274 09.06.2016 19.06.2016 6.000 lei 6.000 lei 0,00 lei 79 
2. CGA280 28.06.2016 20.07.2016 6.000 lei 655 lei 5.345 lei 65 
3. CGA297 05.08.2016 22.08.2016 12.000 lei 0,00 lei 12.000 lei 192 
4. CGA332 19.10.2016 08.11.2016 12.000 lei 0,00 lei 12.000 lei 100 
5. CGA347 04.11.2016 24.11.2016 6.000 lei 0,00 lei 6.000 lei 100 
 Total 42.000 lei 6.655 lei 35.345 lei  

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 35.345 lei, astfel că nu se înregistrează diferenţe între suma 
solicitată şi valoarea neachitată de către debitoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Centrul General de Arhivare SRL va fi înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 41.230,92 lei, din care 
suma de 35.345 lei reprezintă contravaloarea debitului principal, iar valoarea de 5.885,92 lei reprezintă cuantumul 
penalităţilor de întârziere aferente debitului principal. 
43. Certasig – Societate de Asigurare şi Reasigurare SA, cu sediul social în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 61B, 
sector 1, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 21.696.000 
lei (echivalentul în lei a sumei de 4.800.000 euro la un curs stabilit de către BNR la valoarea de 4.5200 lei/1 Euro, 
valabil la data de 02.03.2017), sub condiţia plăţii acestei sume în favoarea beneficiarului Elbi Electric & Lightning SRL 
a despăgubirilor rezultând din Poliţa de Asigurare de Garanţie de Bună Execuţie nr. 014450/30.09.2016, 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 03 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Poliţa de asigurare de garanţie de bună execuţie necondiţionată pentru perioada de execuţie nr. 0144508/30.09.2016; 
- Act adiţional nr. 1 la poliţa de asigurare de garanţie de bună execuţie necondiţionată pentru perioada de execuţie nr. 
0144508/30.09.2016; 
- Bilet la ordin seria PIRB3AF nr. 0085331; 
- Document de înlocuire a garanţiei colaterale nr. 0144508 din data de 30.09.2016; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
TOTAL: 2.696.000 lei (echivalentul a 4.800.000 euro) 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a constatat că creditoarea a aplicat în mod eronat cursul valutar 
aplicabil pentru data de 02 Martie 2017, motiv pentru care subscrisa a procedat la conversia sumelor exprimate în valută 
având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 
EUR = 4,5194 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 4.800.000 
euro*4,5194 RON = 21.693.120 lei. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma în cuntum de 21.693.120 lei, sub condiţia suspensivă a plăţii acestei sume în favoarea beneficiarului Elbi Electric 
& Lightning SRL conform despăgubirilor rezultând din Poliţa de Asigurare de Garanţie de Bună Execuţie nr. 
014450/30.09.2016, cu respectarea condiţiilor de asigurare. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
44. Charter Trans Air Agency SRL, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor, nr. 32 – 33, ap. 58, jud. Mureş, a 
solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 47.049,91 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 
neachitate de către debitoare. 
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Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei ROMCAB SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare 
de timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Charter Trans Air Agency SRL. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de colaborare nr. 97/03.06.2016; 
- Fişa de cont a debitoarei; 
- Factura Fiscală MS 109432, emisă în data de 30.12.2016, în cuantum de 16.924,80 lei; 
- Factura Fiscală MS 402821, emisă în data de 30.11.2016, în cuantum de 12.475,22 lei; 
- Factura Fiscală MS 108761, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 17.649,89 lei. 
Total Sume Solicitate: 47.049,91 lei. 
În fapt, între Charter Trans Air Agency SRL, în calitate de prestator şi Romcab SA, în calitate de beneficiar, a fost 
încheiat contractul de colaborare nr. 97/03.06.2016, având ca obiect asigurarea de servicii turistice, respectiv servicii de 
informare, rezervare şi emitere bilete de avion, rezervare camere de hotel în ţară sau în strainătate, servicii de închirieri 
auto în ţară sau în străinătate, precum şi alte servicii turistice. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Charter Trans Air Agency SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 47.049,91 lei. 
45. CIB Bank Zrt., cu biroul în Ungaria, Budapesta, 1027, Medve u 4-14 a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 110,53 euro. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
nefăcând dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Prin urmare, administratorul judiciar a încercat contactarea directă a 
creditorului, având în vedere că declaraţia acestuia de creanţă a fost înregistrată la sediul RTZ & Partners SPRL la data 
de 21.04.2017. 
Trecând la verificarea cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că Romcab SA în calitate de vânzător a 
încheiat cu CIB Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. în calitate de Factor, Contractul Cadru de Factoring nr. 1004248 
pentru limita de 1.000.000 euro. La data de 12.05.2015, acest Contract Cadru de Factoring nr. 1004248 a fost modificat, 
stabilindu-se limita la 4.600.000 euro. 
Având în vedere că majoritatea documentelor anexate cererii de creanţă, înaintată în limba engleză, sunt în limba 
maghiară, administratorul judiciar nu a identificat printre acestea mandatul CIB Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
acordat CIB Bank Zrt. pentru formularea cererii de creanţă şi solicitarea creanţei de 110,53 euro (499,52 lei, la cursul 
BNR de la data deschiderii procedurii de 1 Euro egal cu 4,5194 lei), apreciem că cererea este formulată de o persoană 
lipsită de calitate procesuală. 
Raportat la aspectele mai sus relevate, administratorul judiciar nu va proceda la înscrierea CIB Bank Zrt., la masa 
credală a Romcab SA cu suma solicitată. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
46. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA, având 
sediul în Bucureşti, str. Fluviului nr. 16, sector 1 şi sediul procesual ales în Bucureşti, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, 
a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 3.094,88 lei, reprezentând 
contravaloare Facturi Fiscale şi dobânda legală penalizatoare aferentă debitului restant. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând la dosar dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Raport de documente (istoric) client; 
- Anexa 1; 
- Comenzile nr. 478/22.01.2016, 796/05.02.2016, 1486/02.03.2016; 
- Rapoartele de inspecţie nr. 609-077/29.01.2016, nr. 609-078/29.01.2016, nr. 609-079/29.01.2016; 
- Extrasele BRD din 08.04.2016, respectiv nr. 116/25.04.2016; 
- Decizia nr. 310/10.06.2016; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. MS_INS 008197/29.01.2016 în valoare de 2.820,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. MS_INS 008366/22.02.2016 în valoare de 480,00 lei; 
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- Factura Fiscală nr. MS_INS 008443/07.03.2016 în valoare de 840,00 lei. 
Total: 4.140,00 lei. 
În fapt, între CNCIR SA, în calitate de Prestator și Romcab SA, în calitate de Client s-au desfășurat relații comerciale, 
creditoarea prestând servicii de verificări tehnice a echipamentelor deținute de către debitoare. În urma verificărilor au 
fost emise cele trei Rapoarte de inspecție, pentru care a fost emisă Factura Fiscală nr. MS_INS 008197/29.01.2016 în 
valoare de 2.820,00 lei, rămasă neachitată până în acest moment. 
Ulterior, ca urmare a Comenzilor debitoarei, creditoarea a efectuat verificări tehnice, fiind emise Facturile Fiscale nr. 
MS_INS 008366/22.02.2016 și MS_INS 008443/07.03.2016, achitate cu întârziere de către Romcab. 
Ca urmare a nerespectării obligației de plată din partea debitoarei, au fost calculate dobânzi legale penalizatoare pentru 
fiecare Factură Fiscală, până la data deschiderii procedurii, conform prevederilor art. 1.535 alin. (1) Cod Civil, după 
cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Numărul 
facturii 

Data 
facturii 

Data 
scadenţei 
facturii 

Debit 
restant 

Nr.zile 
întârziere 

Data 
deschiderii 
procedurii 

Dobândă legală 
penalizatoare 

Procent 

1 MS INS 
008197 

1/29/2016 2/28/2016 2.820,00 
lei 

357 2/20/2017 268.92 lei 9.75% 

2 MS INS 
008366 

2/22/2016 3/23/2016 - 15 08.04.2016 1.92 lei 9.75% 

3 MS INS 
008443 

3/7/2016 4/6/2016 - 18 25.04.2016 4.04 lei 9.75% 

Total   2.820,00 
lei 

  274,88 lei  

Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC CNCIR SA deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă certă, lichidă și exigibilă, anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, în cuantum total 
de 3.094,88 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 3.094,88 lei. 
47. Cogebi A.Z., cu sediul în Republica Cehă, Vozicka 2104, 390 02 Tabor şi sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet de Avocat Ioana Alina Ţarălungă, cu sediul în Bucureşti, Muntenia Business Center, Splaiul 
Unirii, nr. 16, et. 3, ap. 306, sector 4, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 60.818,19 euro, 
reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 3201160073, emisă în data de 11.01.2016, în cuantum de 10.307,80 euro; 
- Factura Fiscală nr. 3201160284, emisă în data de 05.02.2016, în cuantum de 36.282,36 euro; 
- Factura Fiscală nr. 3201160549, emisă în data de 11.03.2016, în cuantum de 29.228,03 euro; 
- Biletele la ordin emise de debitoare şi refuzate la plată de către instituţia bancară. 
Total Sume Solicitate: 60.818,19 euro 
În fapt, între Cogebi A.S., în calitate de furnizor şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, s-au desfăşurat relaţii 
comerciale constând în livrarea de produse conform comenzilor transmise de către debitoare. Astfel, din facturile 
menţionate mai sus, în cuantum total de 75.818,19 lei, au fost efectuate două plăţi de către debitoare, respectiv 
10.307,80 euro şi 4.692,20 euro, rămânând un debit neachitat de 60.818,19 euro. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 274.861,73 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Cogebi A.S. va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 274.861,73 lei (echivalentul a 60.818,19 
euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală). 
48. Color Metal SRL, cu sediul procesual ales la Cabinet de avocat Veress Emod, în Cluj Napoca, B-dul. 21 Decembrie 
1989 nr. 37, ap. 6, jud. Cluj, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum 
total de 660.065,29 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 20 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

244 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 12/9201/28.10.2016, în cuantum de 576,409,39 lei; 
- Factura Fiscală nr. 11/13607/24.11.2016, în cuantum de 34.372,68 lei; 
- Factura Fiscală nr. 11/12484/01.11.2016, în cuantum de 30.509,56 lei; 
- Factura Fiscală nr. 11/9709/30.08.2016, în cuantum de 18.773,66 lei. 
Total sume solicitate: 660.065,29 lei. 
În urma analizării pe fond a declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că facturile fiscale sus 
identificate sunt asumate de către societatea debitoare Romcab SA prin semnare/ştampilare, suma solicitată fiind 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă şi calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
în cuantum total de 660.065,29 lei. 
49. Comat Trading SA Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, str. Cetăţii, nr. 6, jud. Bistriţa - Năsăud, prin mandatar Cabinet de 
Avocat Oltean Cristian, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 750.359,56 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor neachitate integral de către debitoare, respectiv valoarea taxei judiciare de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 22 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul cadru de vânzare – cumpărare nr. 1651/2014; 
- Actul Adiţional nr. 1/01.12.2014 la Contractul cadru de vânzare – cumpărare nr. 1651/2014; 
- Factura Fiscală nr. 16080052, emisă în data de 23.09.2016, în cuantum de 107.276,40 lei; 
- Aviz de expediţie nr. 20161533, emis în data de 23.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 16080053, emisă în data de 23.09.2016, în cuantum de 107.276,40 lei; 
- Aviz de expediţie nr. 20161534, emis în data de 23.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 16080054, emisă în data de 29.09.2016, în cuantum de 13.687,80 lei; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. 16080054, emis în data de 29.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 16080060, emisă în data de 30.11.2016, în cuantum de 510.601,49 lei; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. 16080060, emis în data de 30.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 16080061, emisă în data de 05.12.2016, în cuantum de 400.443,60 lei; 
- Aviz de însoţire a mărfii nr. 16080061, emis în data de 05.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 17080001, emisă în data de 06.01.2017, în cuantum de 509.704,18 lei; 
- Extras de cont; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0091613, emis în data de 29.11.2016, în cuantum de 510.601,49 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0075884, emis în data de 11.10.2016, în cuantum de 13.687,80 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0075882, emis în data de 11.10.2016, în cuantum de 107.276,40 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BFER3BB, nr. 0075883, emis în data de 11.10.2016, în cuantum de 107.276,40 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BTRL3BS, nr. 5048580, emis în data de 29.12.2016, în cuantum de 241.394,57 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia; 
- Biletul la ordin seria BTRL3BS, nr. 5048581, emis în data de 29.12.2016, în cuantum de 268.312,37 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia. 
Total Sume Solicitate: 750.359,56 lei 
În fapt, între Comat Trading SA Bistriţa, în calitate de vânzător şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, a fost încheiat 
Contractul cadru de vânzare – cumpărare nr. 1651/2014, având ca obiect vânzarea, respectiv cumpărarea mărfurilor cu 
denumirile şi cantităţile prevăzute în anexele contractului, anexe ce vor consta în comenzile depuse de cumpărător. 
Ulterior, a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/01.12.2014 prin care a fost prelungită durata contractului anterior 
menţionat. Astfel, în baza acestora, debitoarea a achitat parţial obligaţiile legal asumate, rămânând un debit restant în 
cuantum de 750.159,56 lei, astfel cum rezultă şi din fişa de cont anexată cererii formulate. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Comat Trading SA Bistriţa va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 750.359,56 lei. 
50. Compania Aquaserv SA cu sediul în Târgu Mureş, str. Kos Karoly, nr. 1, jud. Mureş, a depus Declaraţie de creanţă 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 86.040,21 lei, reprezentând: 
- 84.133,86 lei debit principal; 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

245 

- 1.706,35 lei penalităţi de întârziere; 
- 200 lei taxă timbru judiciar. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 martie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că relaţiile contractuale s-au desfăşurat în temeiul Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare pentru persoane juridice nr. 00503/19.01.2012 modificat prin actele adiţionale ulterioare, 
conform căruia au fost emise facturi care nu au fost achitate de către debitoare. 
Facturile emise de creditoare în valoare de 84.133,86 lei, care au rămas neachitate sunt următoarele: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 
1. AQ1158178 23.08.2016 08.09.2016 12.213,23 lei 
2. AQ1932922 20.09.2016 05.10.2016 1.032,17 lei 
3. AQ1932923 20.09.2016 05.10.2016 958,39 lei 
4. AQ1179673 23.09.2016 08.10.2016 13.975,45 lei 
5. AQ1201158 21.10.2016 08.11.2016 11.722,43 lei 
6. AQ1222611 23.11.2016 08.12.2016 12.144,20 lei 
7. AQ1933751 29.11.2016 14.12.2016 2.171,52 lei 
8. AQ1244031 21.12.2016 08.01.2017 12.170,14 lei 
9. AQ1002941 20.01.2017 08.02.2017 8.422,34 lei 
10. AQ1934323 25.01.2017 04.02.2017 998,03 lei 
11. AQ1934324 25.01.2017 04.02.2017 953,17 lei 
12. AQ1024914 22.02.2017 10.03.2017 7.217,37 lei 
13. AQ1929992 16.12.2015 01.01.2016 945,75 lei 
14. AQ1931021 29.03.2016 14.04.2016 1.374,37 lei 
15. AQ1931022 29.03.2016 14.04.2016 1.752,32 lei 
16. AQ1932198 08.07.2016 23.07.2016 577,04 lei 
17. AQ1932199 08.07.2016 23.07.2016 4.475,69 lei 
18. AQ1933064 27.09.2016 12.10.2016 1.407,22 lei 
19. AQ1933065 27.09.2016 12.10.2016 534,41 lei 
20. AQ1933712 25.11.2016 10.12.2016 830,26 lei 
21. AQ1933713 25.11.2016 10.12.2016 3.459,82 lei 
22. AQ1933714 25.11.2016 10.12.2016 590,62 lei 
23. AQ1934395 29.01.2017 10.02.2017 977,80 lei 
 Total 100.903,74 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 66.764,70 lei, astfel că a solicitat documente justificative şi 
lămuriri suplimentare atât debitoarei cât şi creditoarei. 
Conform fişei analitice a contului 401 comunicată de către debitoare, administratorul judiciar a constatat că toate 
facturile care compun valoarea creanţei solicitată de către creditoare au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă a 
Romcab SA. 
Cu privire la Factura nr. AQ1024914 înscrisă la poziţia nr. 12, emisă în data de 22 februarie 2017, în valoare de 
7.217,37 lei, administratorul judiciar apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare înscrierii în tabelul preliminar 
al creanţelor întrucât a fost emisă ulterior deschiderii procedurii insolvenţei Romcab SA, astfel încât, potrivit art. 5 alin. 
1 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 „creditor cu creanţe curente sau creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe certe, 
lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvenţă”. Astfel, valoarea facturii nr. AQ1024914 emisă în data 
de 22.02.2017 reprezintă creanţă curentă şi se va achita conform documentelor din care rezultă în temeiul dispoziţiilor 
menţionate anterior. 
De asemenea, administratorul judiciar a solicitat creditoarei comunicarea a două facturi (nr. 
10050320160322/22.03.2016 şi respectiv nr. - 10050320160126/26.01.2016) care nu au fost anexate cererii. 
Comparând fişele analitice atât cea comunicată de către debitoare, cât şi cea transmisă de creditoare, administratorul 
judiciar a constatat că în fişa analitică a contului 4111 comunicată de Compania Aquaserv SA nu se regăseşte factura nr. 
10050320160126/26.01.2016 în valoare de – 17.296,73 lei. 
După primirea facturilor solicitate, s-a observat faptul că ambele facturi au fost înregistrate de către debitoare în 
evidenţa financiar contabilă, astfel explicându-se diferenţa dintre suma solicitată de creditoare şi soldul cu care 
figurează în situaţiile comunicate de debitoare. 
Având în vedere structura debitului principal care a fost diminuată cu suma de 7.217,37 lei reprezentând creanţă 
curentă, care se va achita conform prevederilor art. 5 alin. 1 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 redat mai sus, întrucât soldul 
în cuantum de 66.764,70 lei înregistrat în evidenţa contabilă a debitoarei cuprinde şi valoarea Facturii nr. AQ1024914, 
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administratorul judiciar va deduce această sumă din valoarea soldului contabil, astfel: 66.764,70 lei5 – 7.217,37 lei6 = 
59.547,33 lei7. 
Raportat la valoarea penalităţilor solicitate de către creditoare, administratorul judiciar a constatat că au fost calculate în 
conformitate cu prevederile contractuale, iar prin modul de calcul al penalităţilor creditoarea s-a raportat la fiecare 
factură în parte pentru care debitoarea a efectuat plata cu întârziere, asfel că valoarea debitului principal nu a afectat 
cuantumul penalităţilor. 
Cât priveşte solicitarea creditoarei de a fi înscrisă în tabelul preliminar şi valoarea taxei judiciare de timbru achitată 
conform dovezii anexate, administratorul judiciar urmează a cuprinde contravaloarea acesteia în cuantumul creanţei cu 
care va fi înscrisă creditoarea la masa credală a Romcab SA 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Compania Aquaserv SA va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare totală de 61.453,68 lei, din care 
suma de 59.547,33 lei reprezentând debit principal, valoarea de 1.706,35 lei cu titlu de penalităţi şi taxa judiciară de 
timbru în cuantum de 200 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
51. Compania Naţională de Poştă Română SA, cu sediul în Bucureşti, Bdul. Dacia nr. 140, sectorul 2, cod poştal 
020065, solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 424,95 lei din care 419,12 lei debit principal şi 5,83 lei 
penalităţi de întârziere. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei, iar cererea 
a fost formulată în termenul stabilit de judecătorul-sindic, fiind comunicată prin intermediul factorului poştal la data de 
05.04.2017, conform facturii solicitate de administratorul judiciar şi comunicate de către creditor. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul nr. 320/22734/20.11.2009; 
- Următoarele facturi fiscale împreună cu dovezile de prestare a serviciilor aferente facturilor: 

Nr. 
crt. 

Numărul 
facturii 

Data facturii Data scadenţei Valoare 
factură 

Suma 
achitată 

Rest de achitat 
(Debit) 

1 292 01.02.2017 19.02.2017 42,90 lei - lei 42,90 lei 

2 76 06.01.2017 05.02.2017 45,10 lei - lei 45,10 lei 

3 2935 02.12.2016 16.12.2016 47,30 lei - lei 47,30 lei 

4 2400 04.10.2016 03.11.2016 73,70 lei - lei 73,70 lei 

5 2147 02.09.2016 10.09.2016 88,00 lei - lei 88,00 lei 

6 1922 03.08.2016 11.08.2016 168,60 lei 46,48 lei 122,12 lei 

Total  465,60 lei 46,48 lei 419,12 lei 
Creditorul arată că în baza Contractului nr. 320/22734/20.11.2009 a prestat servicii poştale de transport a 
corespondenţei/coletelor în serviciul de poştă rapidă internă – prioripost. 
Ca urmare a serviciilor prestate, creditorul a procedat la emiterea facturilor astfel cum au fost enumerate mai sus, 
acestea fiind achitate doar parţial sau deloc de către societatea debitoare. 
Având în vedere că nu au fost achitate facturile la termen, creditoarea a calculat penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,1% pe zi de întârziere, în total de 5,83 lei, în baza prevederilor art. 5.5 din contract, ridicând suma totală solicitată la 
424,95 lei. 
În concluzie, constatând că cererea este întemeiată, urmează să procedăm la înscrierea creditorului Compania Naţională 
Poşta Română SA în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 424,95 lei. 
52. Consolight Com SRL cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinetul de Avocatură Popescu 
Daniela Ioana din Bucureşti, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1G, sector 3 a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei 
cu suma de 2.370.418,52 lei. 
Arată creditorul că a desfăşurat cu Romcab SA raporturi comerciale, în speţă furnizare de produse electrice. În baza 
acestor raporturi s-au emis următoarele facturi fiscale: 
- factura fiscală nr. 1391940/21.09.2016, în valoare de 615.064,04 lei, din care a rămas de achitat un rest în valoare de 
99.555,84 lei; 
- factura fiscală nr. 1391944/21.09.2016, în valoare de 1.577.751,91 lei, din care a rămas de achitat un rest în valoare de 
184.026,02 lei; 
- factura fiscală nr. 1393814/04.10.2016, în valoare de 12.649,75 lei; 
- factura fiscală nr. 1395549/17.10.2016, în valoare de 801.536,69 lei, din care a rămas de achitat un rest în valoare de 
615.573,38 lei; 

                                                           
5 - valoare sold contabil, conform situaţiei comunicată de debitoare; 
6 - contravaloare creanţă curentă; 
7 - cuantumul debitului principal înscris în tabelul preliminar al debitoarei. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

247 

- factura fiscală nr. 1395551/17.10.2016, în valoare de 1.525.630,39 lei, din care a rămas de achitat un rest în valoare de 
1.432.557,01 lei; 
- factura fiscală nr. 1406206/19.01.2017, în valoare de 10.618,16 lei; 
- factura fiscală nr. 1406209/19.01.2017, în valoare de 10.618,16 lei; 
- factura fiscală nr. 1407806/02.02.2017, în valoare de 4.820,20 lei. 
Mai arată creditorul că facturile emise nu au fost achitate la scadenţă de către Romcab SA, deşi şi-a asumat această 
obligaţie prin semnarea şi acceptarea acestora. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 23 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la analiza creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat că aceasta este justificată prin documentele 
anexate în probaţiune, însuşite de societatea debitoare prin semnătură. 
Prin urmare, Consolight Com SRL va fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu suma solicitată de 
2.370.418,52 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
53. Credendo Export Credit Agency, având sediul procesual ales în Timişoara, str. Remus, nr. 7A, ap. 2-3, jud. Timiş, la 
reprezentantul convenţional Cabinet de Avocat Moţec Ştefan, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria 
creanţelor chirografare, în cuantum de 545.099,66 EUR (echivalent în lei), reprezentând avansul achitat în baza 
Contractului de vânzare-cumpărare din data de 25.08.2016, dobânzi aferente avansului achitat şi penalităţi de întârziere. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 400 6911/19.06.2014 împreună cu anexele sale, Biletele la Ordin aferente 
Contractului şi Factura nr. 0814/06 din data de 22.08.2014; 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 148/03.11.2014 împreună cu anexele sale, Biletele la Ordin aferente Contractului 
şi Factura nr. 1214/14 din data de 29.12.2014; 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 16061-2011 V8 (înregistrat la Romcab cu nr. 250/02.11.2012) împreună cu 
anexele sale, Biletele la Ordin aferente Contractului şi Factura nr. 2014-019 din data de 07.05.2014; 
- Notificarea de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare din data de 05.12.2016 şi confirmarea de primire a 
Notificării de reziliere din data de 10.01.2017; 
- Poliţele de asigurare nr. 97-479, nr. 97-031, nr. 88.151 cu amendamentele ulterioare; 
- Chitanţele de indemnizare nr. PI 97479/2016.0211/AFDA, nr. PI 97031/2016.0212/AFDA/14.12.2016, nr. Ref. PI 
88151/2013.0213/AFDA/14.12.2016; 
- Extrasele de cont Gauder şi Setic din data de 25.01.2017; 
- Extras din legea din Belgia din 31.08.1939; 
- Factura Ro Avm nr. 170412/03.04.2017. 
În urma analizării documentelor depuse de creditoare, administratorul judiciar constată următoarele: 
În fapt, între societăţile Gauder SA, Setic SA, asigurate la Credendo Export Credit Agency, şi Romcab SA au fost 
încheiate trei Contracte de vânzare-cumpărare de utilaje şi echipamente, după cum urmează: 
1. Între Gauder SA, în calitate de Vânzător şi Romcab SA, în calitate de Cumpărător, a fost încheiat Contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 400 6911/19.06.2014, în urma căruia a fost emisă Factura nr. 0814/06 din data de 22.08.2014, 
prin care Cumpărătorul a achiziţionat utilajele menţionate în Anexa nr. 1, având următoarele Termene şi condiţii de 
plată: 
- Suma de 88.000 EUR cu titlu de avans; 
- Rest de plată de 411.031,06 EUR, din care 352.000 EUR cu titlu de cost al echipamentului şi 59.031,06 EUR cu titlu 
de dobândă de finanţare sub forma a 10 Bilete la Ordin, ce urmează a fi achitate conform tabelului de finanţare prevăzut 
în Contract; 
- Comision de gestionare şi documentare de 2.406,32 EUR, ce urmează să fie plătit la punerea în aplicare a finanţării. 
2. Între GAUDER SA, în calitate de Vânzător şi Romcab SA, în calitate de Cumpărător, a fost încheiat Contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 148/03.11.2014, în urma căruia a fost emisă Factura nr. 1214/14 din data de 29.12.2014, prin 
care Cumpărătorul a achiziţionat utilajele menţionate în Anexa nr. 1, având următoarele Termene şi condiţii de plată: 
- Suma de 118.000 EUR cu titlu de avans; 
- Rest de plată de 554.891,93 EUR, din care 475.200 EUR cu titlu de cost al echipamentului şi 79.691,93 EUR 
reprezentând dobânda financiară, sub forma a 10 Bilete la Ordin ce urmează a fi achitate conform tabelului de finanţare 
prevăzut în Contract; 
- Comision de gestionare şi documentare de 3.244,88 EUR, ce urmează să fie plătit la punerea în aplicare a finanţării. 
3. Între Setic SA, în calitate de Vânzător şi Romcab SA, în calitate de Cumpărător, a fost încheiat Contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 250/02.11.2012, prin care Cumpărătorul a achiziţionat utilajele menţionate în Anexa nr. 1, având 
următoarele Termene şi condiţii de plată: 
- Suma de 331.000 EUR cu titlu de avans; 
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- Rest de plată de 1.531.714,73 EUR, sub forma a 10 Bilete la Ordin ce urmează a fi achitate conform tabelului de 
finanţare prevăzut în Contract; 
- Comision de administrare şi documentare de 9.052,26 EUR, ce urmează a fi plătit la implementarea finanţării. 
Pentru plata utilajelor a fost emisă Factura nr. 2014-019 din data de 07.05.2014, pe care debitoarea a achitat-o partial, 
prin plata sumei de 331.000 EUR cu titlu de avans. În plus, a efectuat plata parţială în cuantum de 110.000 EUR a 
primului Bilet la Ordin cu o valoare totală de 164.471,02 EUR. 
Ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată, în data de 05.12.2016 societăţile creditoare Gauder şi Setic au emis 
Notificarea de rezoluţiune a Contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu debitoarea Romcab. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
administratorul judiciară constată următoarele aspecte: 
1. Subscrisa nu recunoaştem rezoluţiunea Contractelor, astfel încât avansul plătit de societăţile creditoare nu poate fi 
reţinut cu titlu de despăgubire ca urmare a neachitării de către Romcab a creanţelor sale faţă de cele două societăţi; 
2. Situaţia operării/neoperării rezoluţiunii Contractului de vânzare-cumpărare a făcut obiectul dosarului nr. 
50/1371/2017/a3 şi nr. 50/1371/2017/a4, soluţionat de către Tribunalul Specializat Mureş la data de 20.04.2017 în 
sensul respingerii contestaţiilor împotriva măsurilor luate de către administratorul judiciar ca fiind neîntemeiate; 
3. Astfel, prin raportare la faptul că aceste Contracte sunt în fiinţă la data prezentei, Setic Sas, respective Gauder SA 
deţin împotriva societăţii debitoare Romcab o creanţă egală cu diferenţa dintre preţul de vânzare menţionat în Contract 
şi avansul achitat de către cea din urmă. 
În concluzie, administratorul judiciar apreciază că societatea Credendo Export Credit Agency a procedat în mod nelegal 
la achitarea sumelor cu titlu de despăgubiri către cele două societăţi creditoare, motiv pentru care dreptul său de regres 
nu poate primi eficienţă juridică. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, administratorul judiciar respinge în integralitate solicitarea societăţii de 
asigurare de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată 
54. Crilermar SRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Liviu Rebreanu, nr. 2, jud. Gorj, a depus Cerere de admitere a creanţei 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 287.434,77 lei, reprezentând 
contravaloare debit principal şi 200 lei contravaloare taxă judiciară de timbru. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 martie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea Contractul de vânzare-cumpărare nr. 250/27.10.2014 în temeiul căruia 
debitoarea a achiziţionat fir de umplutură conform comenzilor transmise creditoarei 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie facturile emise şi neachitate, astfel: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Data scadenţei Valoarea facturii 
1. GJCRL0106314 22.09.2016 20.01.2017 1.084,32 lei 
2. GJCRL0106574 07.09.2016 05.01.2017 10.456,56 lei 
3. GJCRL0104920 01.09.2016 30.12.2016 9.408,24 lei 
4. GJCRL0104853 26.08.2016 24.12.2016 8.596,08 lei 
5. GJCRL0104807 21.08.2016 19.12.2016 3.546,50 lei 
6. GJCRL108906 22.12.2016 21.04.2017 5.487,84 lei 
7. GJCRL0108904 22.12.2016 21.04.2017 8.975,22 lei 
8. GJCRL0108901 22.12.2016 21.04.2017 45.468,36 lei 
9. GJCRL0108890 20.12.2016 19.04.2017 1.237,39 lei 
10. GJCRL0108889 20.12.2016 19.04.2017 5.590,80 lei 
11. GJCRL0107041 20.10.2016 17.12.2017 1.664,64 lei 
12. GJCRL0107040 20.10.2016 17.02.2017 47.001,60 lei 
13. GJCRL0107039 20.10.2016 17.02.2017 9.825,48 lei 
14. GJCRL0106987 16.10.2016 13.02.2017 6.711,12 lei 
15. GJCRL0106988 16.10.2016 13.02.2017 23.115,12 lei 
16. GJCRL0107144 04.11.2016 04.03.2017 9.077,76 lei 
17. GJCRL0106930 12.10.2016 09.02.2017 14.001,60 lei 
18. GJCRL0106876 06.10.2016 03.02.2017 14.398,56 lei 
19. GJCRL0106875 06.10.2016 03.02.2017 1.108,80 lei 
20. GJCRL0106743 22.09.2016 20.01.2017 176,40 lei 
21. GJCRL0106741 21.09.2016 19.01.2017 12.178,08 lei 
22. GJCRL0106676 14.09.2016 12.01.2017 15.354,36 lei 
23. GJCRL0107725 29.09.2016 27.01.2017 23.216,58 lei 
24. GJCRL0106791 27.10.2016 24.02.2017 9.752,40 lei 
 Total  287.433,81 lei 
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Analizând facturile şi documentele anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar constată că Crilermar SRL a 
făcut dovada livrării bunurilor prin depunerea facturilor confirmate de debitoare prin semnarea şi ştampilarea acestora, 
iar potrivit contractului anexat cererii de creanţă se poate observa că scadenţa facturilor se împlineşte cel mai târziu în 
data de 21 aprilie 2017, respectiv anterior termenului până la care administratorul judiciar trebuie să depună tabelul 
preliminar al creanţelor. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
creditoarea figurează cu un sold echivalent cu creanţa solicitată, astfel că sunt întrunite toate elementele necesare 
înscrierii creditorului la masa credală a debitoarei Romcab SA 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Crilermar SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 287.434,77 lei. 
55. CRS CON Trans SRL, cu sediul în Sâncraiu de Mureş, str. Nouă, nr. 79, jud. Mureş, a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei cu suma de 41.978,48 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Ulterior, creditorul a formulat o completare a cererii prin care solicită înscrierea la masa credală cu suma de 44.539,2 
lei, reprezentând contravaloarea unor facturi neachitate de către debitoare care nu au fost cuprinse în cererea formulată 
iniţial. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea CRS CON Trans SRL. De asemenea, învederăm faptul că precizarea declaraţiei de 
creanţă a fost depusă în data de 28.03.2017, în termenul stabilit de către judecătorul sindic. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Comanda nr. 2520, emisă de Romcab SA în data de 24.10.2016; 
- Comanda nr. 2526, emisă de Romcab SA în data de 24.10.2016; 
- Comanda nr. 2542, emisă de Romcab SA în data de 27.10.2016; 
- Comanda nr. 2547, emisă de Romcab SA în data de 27.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 370, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 8.371,20 lei; 
- Comanda nr. 2461, emisă de Romcab SA în data de 18.10.2016; 
- Comanda nr. 2464, emisă de Romcab SA în data de 18.10.2016; 
- Comanda nr. 2476, emisă de Romcab SA în data de 20.10.2016; 
- Comanda nr. 2490, emisă de Romcab SA în data de 21.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 369, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 5.184,00 lei; 
- Comanda nr. 2330, emisă de Romcab SA în data de 02.10.2016; 
- Comanda nr. 2359, emisă de Romcab SA în data de 04.10.2016; 
- Comanda nr. 2356, emisă de Romcab SA în data de 04.10.2016; 
- Comanda nr. 2393, emisă de Romcab SA în data de 10.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 367, emisă în data de 19.10.2016, în cuantum de 5.563,20 lei; 
- Comanda nr. 2231, emisă de Romcab SA în data de 19.09.2016; 
- Comanda nr. 2256, emisă de Romcab SA în data de 23.09.2016; 
- Comanda nr. 2311, emisă de Romcab SA în data de 29.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 365, emisă în data de 30.09.2016, în cuantum de 4.761,60 lei; 
- Comanda nr. 2091, emisă de Romcab SA în data de 05.09.2016; 
- Comanda nr. 2110, emisă de Romcab SA în data de 07.09.2016; 
- Comanda nr. 2155, emisă de Romcab SA în data de 12.09.2016; 
- Comanda nr. 2172, emisă de Romcab SA în data de 14.09.2016; 
- Comanda nr. 2193, emisă de Romcab SA în data de 15.09.2016; 
- Comanda nr. 2056, emisă de Romcab SA în data de 01.09.2016 
- Factura Fiscală nr. 362, emisă în data de 19.09.2016, în cuantum de 9.619,20 lei; 
- Comanda nr. 2000, emisă de Romcab SA în data de 25.08.2016; 
- Comanda nr. 2014, emisă de Romcab SA în data de 26.08.2016; 
- Comanda nr. 2024, emisă de Romcab SA în data de 28.08.2016; 
- Comanda nr. 2037, emisă de Romcab SA în data de 30.08.2016; 
- Comanda nr. 2045, emisă de Romcab SA în data de 30.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 359, emisă în data de 31.08.2016, în cuantum de 9.619,20 lei; 
- Comanda nr. 91602, emisă de Romcab SA în data de 16.09.2016; 
- Comanda nr. 92204, emisă de Romcab SA în data de 22.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 364, emisă în data de 22.09.2016, în cuantum de 3.955,20 lei; 
- Comanda nr. 101106, emisă de Romcab SA în data de 11.10.2016; 
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- Factura Fiscală nr. 366, emisă în data de 13.10.2016, în cuantum de 2.956,80 lei; 
- Comanda nr. 2398, emisă de Romcab SA în data de 10.10.2016; 
- Comanda nr. 2423, emisă de Romcab SA în data de 13.10.2016; 
- Comanda nr. 2424, emisă de Romcab SA în data de 13.10.2016; 
- Comanda nr. 2431, emisă de Romcab SA în data de 14.10.2016; 
- Comanda nr. 2443, emisă de Romcab SA în data de 16.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 368, emisă în data de 19.10.2016, în cuantum de 11.270,40 lei; 
- Comanda nr. 2567, emisă de Romcab SA în data de 31.10.2016; 
- Comanda nr. 2605, emisă de Romcab SA în data de 06.11.2016; 
- Comanda nr. 2626, emisă de Romcab SA în data de 08.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 371, emisă în data de 12.11.2016, în cuantum de 5.337,60 lei; 
- Comanda nr. 2645, emisă de Romcab SA în data de 12.11.2016; 
- Comanda nr. 2656, emisă de Romcab SA în data de 14.11.2016; 
- Comanda nr. 2664, emisă de Romcab SA în data de 16.11.2016; 
- Comanda nr. 2661, emisă de Romcab SA în data de 16.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 372, emisă în data de 17.11.2016, în cuantum de 4.795,20 lei; 
- Comanda nr. 2673, emisă de Romcab SA în data de 18.11.2016; 
- Comanda nr. 2697, emisă de Romcab SA în data de 21.11.2016; 
- Comanda nr. 2705, emisă de Romcab SA în data de 24.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 373, emisă în data de 28.11.2016, în cuantum de 5.644,80 lei; 
- Comanda nr. 2719, emisă de Romcab SA în data de 28.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 374, emisă în data de 29.11.2016, în cuantum de 3.129,60 lei; 
- Comanda nr. 2748, emisă de Romcab SA în data de 06.12.2016; 
- Comanda nr. 2776, emisă de Romcab SA în data de 12.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 375, emisă în data de 16.12.2016, în cuantum de 6.662,40 lei; 
- Comanda nr. 2794, emisă de Romcab SA în data de 21.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 376, emisă în data de 22.12.2016, în cuantum de 787,20 lei; 
- Documentele de transport/CMR-urile. 
Total Sume Solicitate: 86.517,68 lei. 
În fapt, între CRS Con Trans SRL, în calitate de prestator şi Romcab SA, în calitate de beneficiar, s-au desfăşurat relaţii 
comerciale constând în servicii de transport conform comenzilor transmise de către debitoare. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul CRS Con Trans SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 86.517,68 lei. 
56. Dan Cart Stel SRL, cu sediul în loc. Tîrgu Mureş, str. Budiului, nr. 68C4/1/2, jud. Mureş, a formulat Cerere de 
înscriere la masa credală la data de 04 aprilie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor 
chirografare cu suma de 2.249,10 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta furniza cutii de carton către debitoarea Romcab SA 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie factura cu seria DCS nr. 4626 emisă în data de 16 februarie 2017 în valoare de 2.249,10 lei. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la suma invocată de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, soldul 
cu care figurează creditoarea este de 2.249,10 lei, echivalent cu creanţa solicitată. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Dan Cart Stel SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 2.249,10 lei. 
57. Depozitarul Central SA, cu sediul social în Bucureşti, Bdul. Carol I nr. 34-36, et. 8, sector 2, a formulat declaraţie 
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 801,98 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA şi penalităţile de întârziere calculate până la data deschiderii 
procedurii, precum şi taxa judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
Contract de prestări servicii de registru nr. 117/10.04.2007: 
- Factura Fiscală nr. DCC 161892/28.07.2016, în cuantum de 210,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. DCPS 162807/22.12.2016, în cuantum de 60,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. DCPS 162808/22.12.2016, în cuantum de 60,00 lei; 
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- Factura Fiscală nr. DCPS 162952/30.12.2016, în cuantum de 60,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. DCC 170094/31.01.2017, în cuantum de 210,00 lei; 
- Taxă judiciară de timbru, în cuantum de 200,00 lei. 
Total sume solicitate: 801,98 lei. 
În fapt, la data de 10 Aprilie 2007, între Decpozitarul Central SA, în calitate de „Depozitar”, şi Romcab SA, în calitate 
de „Emitent”, s-a încheiat Contractul de prestare de servicii de registru nr. 117/10.04.2007. 
În temeiul contractului sus menţionat, societatea creditoare a emis o serie de facturi fiscale, neachitate de către 
societatea debitoare Romcab SA până la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 
În urma analizării cererii, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, precum şi a modului de 
calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat următoarele: 
- suma în cuantum de 210,00 lei aferentă Facturii fiscale nr. DCC 170094/31.01.2017 este solicitată pentru perioada 01 
Ianuarie 2017 – 31 Martie 2017; 
Având în vedere faptul că la data de 20 Februarie 2017 împotriva debitoarei s-a deschis procedura generală de 
insolvență, se constată că suma în cuantum de 93,33 lei aferentă perioadei 20 Februarie – 31 Martie reprezintă o creanţă 
curentă; 
- raportat la dispoziţiile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă potrivit cărora „creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura 
reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 
Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.”, suma 
în cuantum de 93,33 lei nu poate fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor debitoarei Romcab SA. 
Raportat la textul legal sus citat, suma în cuantum total de 93,33 lei nu va fi analizată în cadrul prezentului Raport de 
verificare a creanţelor debitoarei Romcab SA, urmând ca aceasta să fie achitată conform documentelor din care rezultă. 
Având în vedere aceste aspecte, subscrisa a procedat la recalcularea creanţei solicitate în baza Facturii fiscale nr. DCC 
170094/31.01.2017 până la data de 20 Februarie 2017, rezultând un total de 116,67 lei ce va fi acceptat ca şi creanţă 
născută anterior deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva Romcab SA. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, cu suma totală în cuantum de 708,65 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
58. Desirom Impex SRL, având sediul în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr. 255, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, 
în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 15.813,60 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale 
neachitate, emise în baza relaţiilor contractuale dintre părţi. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost 
înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 07 Aprilie 2017, creditoarea făcând 
ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Extras contabilitate tranzacţii client; 
- Extras contabilitate datorii restante; 
- Bilet la Ordin BTRL3BS nr. 4769057, emis la data de 01.11.2016; 
- Refuz la plată Bilet la Ordin; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 519/02.06.2016 în valoare de 2.299,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 523/10.06.2016 în valoare de 2.299,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 526/21.06.2016 în valoare de 6.177,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 537/31.08.2016 în valoare de 3.352,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 550/19.10.2016 în valoare de 561,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 363/12.12.2016 în valoare de 1.123,20 lei. 
Total: 15.813,60 lei 
În fapt, între SC Desirom Impex SRL şi SC Romcab SA s-au desfășurat relații comerciale, creditoarea livrând către 
debitoare produse în baza comenzilor efectuate de către cea din urmă, în urma cărora au fost emise Facturile Fiscale 
menţionate mai sus. 
În vederea recuperării debitului restant, reprezentanţii SC Desirom Impex SRL au depus Biletul la Ordin menţionat 
anterior, care însă a fost refuzat la plată de către bancă, fapt dovedit de către creditoare prin notificarea de returnare a 
instrumentului de debit. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Desirom Impex SRL deţinea împotriva debitoarei 
SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum 
total de 15.813,60 lei, reprezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare 

1 519 02.06.2016 2.299,20 lei 
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2 523 10.06.2016 2.299,20 lei 
3 526 21.06.2016 6.177,60 lei 
4 537 31.08.2016 3.352,80 lei 
5 550 19.10.2016 561,60 lei 
6 363 12.12.2016 1.123,20 lei 

Total 15.813,60 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 15.813,60 lei. 
59. Delgaz Grid SA (fostă E.ON Distribuţie România SA), cu sediul în Târgu Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 42, IV, jud. 
Mureş, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 15.924,49 lei, reprezentând penalităţi de întârziere 
calculate datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul nr. 4600012368/V/23/1931, împreună cu anexele aferente acestuia; 
- Factura Fiscală seria EDRO, nr. 5900445794, emisă în data de 19.07.2016, în cuantum de 6.156,32 lei; 
- Factura Fiscală seria DEGR, nr. 5900525973, emisă în data de 06.02.2017, în cuantum de 9.768,17 lei; 
- Situaţia facturilor neîncasate la data de 20.03.2017; 
- Situaţia comenzilor cu întârziere în livrare la data de 15.07.2016. 
Total Sume Solicitate: 15.924,49 lei. 
În fapt, în baza contractului nr. 4600012368/V/23/1931 încheiat în data de 01.04.2016 între E.ON Distribuţie România 
SA şi Romcab SA, s-a convenit ca debitoarea să livreze conductoare de secţiuni mici la preţul şi termenele prevăzute în 
contract. 
Raportat la art. 4.1.2. din contractul anterior menţionat, „Furnizorul se obligă să livreze produsele din categoria 
„Conductoare torsate” în termen de maxim 30 zile de la data emiterii comenzilor de aprovizionare SAP de către 
Achizitor”, coroborat cu art. 1.9.1. din Anexa 1 – Cauze Generale ale contractului, potrivit căruia „În cazul în care 
furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe 
penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1%/zi din valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Plata acestora de către furnizor se va efectua în 15 zile de la emiterea facturii de 
penalităţi.”, precum şi la faptul că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile referitoare la termenul de livrare a 
materialelor comandate, creditoarea a procedat la aplicarea penalităţilor de întârziere astfel cum au fost prezentate mai 
sus. 
Având în vedere că facturile antemenţionate nu au fost achitate de către Romcab SA, constatăm că Delgaz Grid SA 
(fostă E.ON Distribuţie România SA) deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii 
în cuantum de 15.924,49 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Delgaz Grid SA (fostă E.ON Distribuţie România SA) va 
fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 
15.924,49 lei. 
60. Duak Drums SRL, având sediul procesual ales în Slatina, Bd. A. I. Cuza, nr. 33, bl. 1E, sc. E, parter, ap. 1, jud. Olt, 
la reprezentantul convenţional Cabinet de Avocat Gelu Voicu, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria 
creanţelor chirografare, în cuantum de 531.902,67 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale neachitate, emise 
în desfășurarea relațiilor comerciale derulate între părți. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 28 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Fişă partener; 
- Extras de cont; 
- Notificare de returnare a instrumentelor de debit; 
Bilete la Ordin seria BTRL3BS: 
- nr. 4974537/20.01.2017; 
- nr. 4974536/20.01.2017; 
- nr. 4974545/20.01.2017; 
- nr. 4974538/20.01.2017; 
- nr. 4974543/20.01.2017; 
- nr. 4974539/20.01.2017; 
- nr. 4974542/20.01.2017; 
- nr. 4974544/20.01.2017; 
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- nr. 4974540/20.01.2017; 
- nr. 4974541/20.01.2017; 
- nr. 4974534/20.01.2017; 
- nr. 4974535/20.01.2017; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 5977/01.09.2016 în valoare de 15.144,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5978/01.09.2016 în valoare de 9.185,67 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5979/02.09.2016 în valoare de 15.432,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5980/05.09.2016 în valoare de 19.200,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5981/05.09.2016 în valoare de 46.917,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5982/05.09.2016 în valoare de 19.200,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5988/07.09.2016 în valoare de 24.288,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5989/07.09.2016 în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5990/07.09.2016 în valoare de 20.304,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5991/07.09.2016 în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5993/09.09.2016 în valoare de 20.784,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5994/12.09.2016 în valoare de 18.600,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5995/12.09.2016 în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5996/13.09.2016 în valoare de 33.516,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6033/14.10.2016 în valoare de 14.688,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6034/14.10.2016 în valoare de 15.684,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6035/17.10.2016 în valoare de 14.688,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6037/18.10.2016 în valoare de 17.604,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6040/20.10.2016 în valoare de 19.344,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6041/20.10.2016 în valoare de 19.344,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6042/24.10.2016 în valoare de 19.344,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6043/24.10.2016 în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6044/24.10.2016 în valoare de 20.088,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6046/25.10.2016 în valoare de 19.344,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6051/27.10.2016 în valoare de 28.896,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6053/31.10.2016 în valoare de 33.516,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6054/31.10.2016 în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6057/07.11.2016 în valoare de 31.560,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6058/07.11.2016 în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6060/10.11.2016 în valoare de 25.992,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 6061/10.11.2016 în valoare de 1.320,00 lei. 
Total: 531.902,67 lei. 
În fapt, între SC Duak Drums SRL şi SC Romcab SA s-au desfășurat relații comerciale, creditoarea livrând debitoarei 
marfă, în baza comenzilor efectuate de reprezentanţii societăţii debitoare. 
În vederea recuperării debitului restant, reprezentanţii SC Duak Drums SRL au depus Biletele la Ordin enumerate mai 
sus, care însă au fost refuzate la plată de către bancă, fapt dovedit de către creditoare prin notificările de returnare a 
instrumentelor de debit. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Duak Drums SRL deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total 
de 531.902,67 lei, reprezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare lei 

1 5977 01.09.2016 31.10.2016 15.144,00 lei 

2 5978 01.09.2016 31.10.2016 9.185,67 lei 

3 5979 02.09.2016 01.11.2016 15.432,00 lei 

4 5980 05.09.2016 04.11.2016 19.200,00 lei 

5 5981 05.09.2016 04.11.2016 46.917,00 lei 

6 5982 05.09.2016 04.11.2016 19.200,00 lei 

7 5988 07.09.2016 06.11.2016 24.288,00 lei 

8 5989 07.09.2016 06.11.2016 1.320,00 lei 

9 5990 07.09.2016 06.11.2016 20.304,00 lei 

10 5991 07.09.2016 06.11.2016 1.320,00 lei 
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11 5993 09.09.2016 08.11.2016 20.784,00 lei 

12 5994 12.09.2016 11.11.2016 18.600,00 lei 

13 5995 12.09.2016 11.11.2016 1.320,00 lei 

14 5996 13.09.2016 12.11.2016 33.516,00 lei 

15 6033 14.10.2016 13.12.2016 14.688,00 lei 

16 6034 14.10.2016 13.12.2016 15.684,00 lei 

17 6035 17.10.2016 16.12.2016 14.688,00 lei 

18 6037 18.10.2016 17.12.2016 17.604,00 lei 

19 6040 20.10.2016 19.12.2016 19.344,00 lei 

20 6041 20.10.2016 19.12.2016 19.344,00 lei 

21 6042 24.10.2016 23.12.2016 19.344,00 lei 

22 6043 24.10.2016 23.12.2016 1.320,00 lei 

23 6044 24.10.2016 23.12.2016 20.088,00 lei 

24 6046 25.10.2016 24.12.2016 19.344,00 lei 

25 6051 27.10.2016 26.12.2016 28.896,00 lei 

26 6053 31.10.2016 30.12.2016 33.516,00 lei 

27 6054 31.10.2016 30.12.2016 1.320,00 lei 

28 6057 07.11.2016 06.01.2017 31.560,00 lei 

29 6058 07.11.2016 06.01.2017 1.320,00 lei 

30 6060 10.11.2016 09.01.2017 25.992,00 lei 

31 6061 10.11.2016 09.01.2017 1.320,00 lei 

Total  531.902,67 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 531.902,67 lei. 
61. Eco-X SA, având sediul profesional ales pentru comunicarea actelor de procedură la SCA Neamţu, Neacşu – 
Aldescu & Bunea din Bucureşti, str. Titus nr. 8, sector 4, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa 
credală cu suma în cuantum total de 39.830,54 lei, reprezentând debit restant, penalităţi de întârziere şi taxă judiciară de 
timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 03 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. VN Ecof 021542/16.12.2016, în cuantum de 37.642,99 lei; 
- 1.987,55 lei, reprezentând penalităţi de întârziere; 
- 200,00 lei, taxă judiciară de timbru. 
Total: 39.630,54 lei 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că s-a solicitat înscrierea la 
masa credală a sumei în cuantum de 1.987,55 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate la debitul principal 
născut în baza Facturii Fscale nr. VN ECOF 021542/16.12.2016. 
În ceea ce priveşte suma solicitată cu titlu de penalităţi, administratorul judiciar a constatat faptul că în mod eronat 
creditorul a procedat la calcularea penalităţilor de întârzeiere până la data de 30.03.2017, fără a ţine cont de faptul că 
împotriva Romcab SA a fost deschisă procedura insolvenţei la data de 20 Februarie 2017. 
Astfel devin incidente prevederile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevăd faptul că „tabelul preliminar de 
creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, (…)”. 
Totodată, potrivit art. 80 alin. 1 din Legea 85/2014 „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, 
numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la art. 103.” 
Raportat la toate aceste considerente, administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate cu titlu de 
penalităţi până la data de 19 Februarie 2017. 
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Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
în cuantum de 38.972,28 lei, (37.642,99 lei reprezentând debit principal, 1.129,29 lei reprezentând penalităţi de 
întârziere, 200 lei reprezentând taxă de timbru). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
62. ECO-ROM Ambalaje SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), având sediul în Bucureşti, Bd. 1 
Mai, nr. 35, etaj 7, sector 6, a solicitat înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 
8.620,68 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate în baza Contractului nr. 201401425/2014 privind modul 
de gestionare a îndeplinirii obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 20 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, 
creditoarea a depus următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 201519624/15.09.2015 în valoare de 490,57 lei; 
- Factura Fiscală nr. 201521519/15.10.2015 în valoare de 842,93 lei; 
- Factura Fiscală nr. 201522614/16.11.2015 în valoare de 697,86 lei; 
- Factura Fiscală nr. 201525094/15.12.2015 în valoare de 2.394,56 lei; 
- Factura Fiscală nr. 201601990/15.01.2016 în valoare de 4.194,76 lei. 
Total sume solicitate: 8.620,68 lei. 
În fapt, între SC Eco-Rom Ambalaje SA, în calitate de Prestator şi SC Romcab SA, în calitate de Beneficiar s-a încheiat 
Contractul nr. 201401425/2014 având ca obiect prevăzut la pct. 2 din Contract transferarea de la Beneficiar la Prestator 
a responsabilităţii privind modul de gestionare a îndeplinirii obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de 
ambalaje introduse pe piaţă de către Beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din H.G. 621/2005 
şi transmiterea către Beneficiar a datelor privind cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate şi reciclate prin sistemul 
de valorificare şi reciclare organizat şi dezvoltat de către Prestator”. 
Deşi contractul a fost iniţial stabilit ca fiind valabil până la data de 31.12.2014, acesta s-a prelungit automat, cu perioade 
succesive de 12 luni, nefiind reziliat de niciuna dintre părţi. Astfel, Facturile Fiscale emise în baza Contractului nr. 
201401425/2014 sunt valabile. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Eco-Rom Ambalaje SA deţinea împotriva 
debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum total de 8.620,68 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 8.620,68 lei. 
63. E-Impuls SRL, cu sediul în Târgu Mureş, strada Braşovului, nr. 9, ap. 57, jud. Mureş, a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei cu suma de 41.071,5 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost a fost depusă la 
Registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 30 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul 
sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de servicii informatice nr. 171/01.01.2008 împreună cu Actele adiţionale aferente; 
- Factura Fiscală seria MS Eimp, nr. 1190, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 10.800 lei din care a fost achitat 
un cuantum de 9.000 lei, rămânând un rest de plată de 1.800 lei; 
- Factura Fiscală seria MS Eimp, nr. 1191, emisă în data de 29.11.2016, în cuantum de 10.800 lei; 
- Factura Fiscală seria MS Eimp, nr. 1192, emisă în data de 30.12.2016, în cuantum de 10.800 lei; 
- Factura Fiscală seria MS Eimp, nr. 1194, emisă în data de 31.01.2017, în cuantum de 10.710 lei; 
- Factura Fiscală seria MS Eimp, nr. 1195, emisă în data de 17.02.2017, în cuantum de 6.961,5 lei. 
Total Sume Solicitate: 41.071,5 lei. 
În fapt, între E-Impuls SRL, în calitate de prestator şi Romcab SA s-au derulat relaţii comerciale în baza Contractului de 
Servicii Informatice nr. 171/01.01.2008 şi a Actelor adiţionale aferente acestuia, constând în: 
- administrarea şi întreţinerea aplicaţiilor software, a sistemului informatic în general; 
- administrarea şi întreţinerea bazelor de date informatice; 
- administrarea şi întreţinerea parcului de calculatoare şi imprimante; 
- administrarea şi întreţinerea serverelor şi nodurilor de comunicaţie, a reţelei de calculatoare; 
- efectuarea copiilor de siguranţă a informaţiilor aflate pe suport informatic; 
- asigurarea securităţii informatice; 
- recomandări în domeniul IT (estimare costuri echipamente, software, implementări, modernizări, întocmirea de 
specificaţii de dezvoltare a aplicaţiilor existente, studii de piaţă în domeniul IT); 
- asistenţă şi training utilizatori pentru exploatarea sistemului informatic (soft şi hard). 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

256 

Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul E-Impuls SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 41.071,5 lei. 
64. EL&Cab Bizz SRL, având sediul profesional ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet Individual de 
avocat Ionescu Silviu Adrian din Bucureşti, Bd. Gheorghe Şincai nr. 12, bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 4, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 4.299.011,45 lei, reprezentând 
contravaloarea produselor şi serviciilor prestate şi facturate către creditoare în favoarea debitoarei, conform contractului 
dintre părţi, în perioada 01.01.2014 şi până la deschiderea procedurii de insolvenţă. 
Totodată, creditoarea solicită aplicarea de penalităţi de 0,15%/zi de întârziere ca şi daune moratorii, în conformitate cu 
prevederile art. 3.3 din Contract, în cuantum total de 426.367,09 lei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 30 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Contractul de vânzare cumpărare nr. 367/01.01.2014; 
- Actul adiţional nr. 1/03.10.2016 la Contractul de mai sus; 
- Factura Fiscală nr. 78099/01.08.2016, în valoare de 1.230.323,46 lei; 
- Factura Fiscală de corecţie nr. 78100/01.08.2016, în valoare de -17.003,09 lei; 
- Factura Fiscală nr. 78112/01.08.2016, în valoare de 1.204.815,23 lei; 
- Factura Fiscală de corecţie nr. 78591/11.08.2016, în valoare de -14.440,16 lei; 
- Factura Fiscală nr. 78495/09.08.2016, în valoare de 2.338.654,85 lei; 
- Factura Fiscală nr. 85472/26.01.2017, în valoare de 2.654,12 lei; 
- Factura Fiscală nr. 84787/22.12.2016, în valoare de 2.689,63 lei; 
- Factura Fiscală nr. 83000/15.11.2016, în valoare de 2.687,42 lei; 
- Factura Fiscală nr. 81586/17.10.2016, în valoare de 2.681,53 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8300/15.11.2016, în valoare de 2.687,42 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871977, în valoare de 91.254,52 lei; 
- Bilet la ordin seria BFER3BB nr. 0097037, în valoare de 500.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BFER3BB nr. 0097035, în valoare de 500.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871875, în valoare de 193.847,38 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871871, în valoare de 250.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871873, în valoare de 250.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871872, în valoare de 250.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BFER3BB nr. 0091380, în valoare de 448.879,04 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871874, în valoare de 250.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BFER3BB nr. 0091379, în valoare de 500.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BFER3BB nr. 0075562, în valoare de 500.000,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BFER3BB nr. 4768904, în valoare de 61.968,00 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4768920, în valoare de 221.902,28 lei; 
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
TOTAL: 4.299.011,45 lei 
În fapt, între creditoare şi debitoare a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. 367/01.01.2014, având ca obiect 
vânzarea de echipamente electrice, în urma căruia au fost efectuate două comenzi de către debitoare, a căror plată a fost 
garantată cu 13 bilete la ordin cu o dată scadentă la 90 de zile, ce au fost refuzate la plată la data la care au devenit 
exigibile. 
Din analizarea declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar constată că se impun următoarele menţiuni: 
- Factura Fiscală nr. 85472/26.01.2017, în valoare de 2.654,12 lei va deveni scadentă la data de 26.04.2017; 
- Factura Fiscală nr. 84787/22.12.2016, în valoare de 2.689,63 lei va deveni scadentă la data de 21.04.2017. 
Astfel, raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ROMCAB SA a fost deschisă la data de 20 Februarie 2017, 
coroborat cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe 
cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, (…)”, administratorul judiciar va proceda şi la înscrierea sumei de 5.343,75 lei, ca fiind nescadentă. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma în cuantum de 4.299.011,45 lei, din care suma de 5.343,75 lei ca şi creanţă nescadentă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
65. Elbi Electric & Lighting SRL, cu sediul în Bragadiru, Şos. Alexandriei, nr. 76 – 78, jud. Ilfov, a solicitat înscrierea 
la masa credală a debitoarei cu suma de 41.729.242,87 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate de aceasta 
către debitoare. 
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Ulterior, creditorul a formulat o completare a cererii prin care solicită înscrierea la masa credală cu suma de 
152.543.440,61 lei, reprezentând contravaloarea unor facturi neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Elbi Electric & Lighting SRL. De asemenea, învederăm faptul că precizarea 
declaraţiei de creanţă a fost transmisă către registratura Tribunalului Specializat Mureş prin serviciu poştal în data de 
05.04.2017, în termenul stabilit de către judecătorul sindic. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 4214/3.09.2012; 
- Actul adiţional nr. 1/03.09.2014; 
- Actul adiţional nr. 2/23.03.2015; 
- Actul adiţional nr. 3/30.03.2015; 
- Actul adiţional nr. 4/15.05.2015; 
- Confirmare de sold; 
- Avize de însoţire a mărfii şi procese verbale de recepţie; 

Data document Număr factură Valoare factură Rest de încasat 

18.06.2016 1383553 581.843,67 lei 560.148,41 lei 

20.06.2016 1383554 579.896,77 lei 579.896,77 lei 

21.06.2016 1383555 226.055,91 lei 226.055,91 lei 

22.06.2016 1383556 222.934,77 lei 222.934,77 lei 

22.06.2016 1383558 576.495,75 lei 576.495,75 lei 

22.06.2016 1383559 581.597,28 lei 581.597,28 lei 

27.06.2016 1383560 274.917,96 lei 274.917,96 lei 

30.06.2016 1383561 76.987,14 lei 76.987,14 lei 

01.07.2016 1383562 1.158.817,49 lei 1.158.817,49 lei 

01.07.2016 1383563 1.208.388,63 lei 1.208.388,63 lei 

01.07.2016 1383564 2.467.445,98 lei 2.467.445,98 lei 

04.07.2016 1383565 586.539,35 lei 586.539,35 lei 

08.07.2016 1383566 729.262,92 lei 729.262,92 lei 

08.07.2016 1383567 614.256,50 lei 614.256,50 lei 

09.07.2016 1383568 243.262,87 lei 243.262,87 lei 

10.07.2016 1383569 620.788,83 lei 620.788,83 lei 

12.07.2016 1383570 30.145,03 lei 30.145,03 lei 

14.07.2016 1383571 483.001,42 lei 483.001,42 lei 

14.07.2016 1383572 6.057,41 lei 6.057,41 lei 

15.07.2016 1383573 3.042.395,05 lei 3.042.395,05 lei 

16.07.2016 1383574 609.293,03 lei 609.293,03 lei 

17.07.2016 1383575 619.279,73 lei 619.279,73 lei 

18.07.2016 1383576 1.857.583,37 lei 1.857.583,37 lei 

18.07.2016 1383577 4.269.619,79 lei 4.269.619,79 lei 

18.07.2016 1383578 619.157,09 lei 619.157,09 lei 

20.07.2016 1383579 10.649,53 lei 10.649,53 lei 

29.07.2016 1383580 57.597,69 lei 57.597,69 lei 

01.08.2016 1383581 1.829.577,39 lei 1.829.577,39 lei 

01.08.2016 1383582 1.233.392,99 lei 1.233.392,99 lei 

01.08.2016 1383583 2.517.232,52 lei 2.517.232,52 lei 

03.08.2016 1383584 600.333,12 lei 600.333,12 lei 

03.08.2016 1383585 508.066,52 lei 508.066,52 lei 

03.08.2016 1383586 595.528,29 lei 595.528,29 lei 
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Data document Număr factură Valoare factură Rest de încasat 

03.08.2016 1383587 593.014,77 lei 593.014,77 lei 

03.08.2016 1383588 600.856,32 lei 600.856,32 lei 

03.08.2016 1383589 604.419,24 lei 604.419,24 lei 

03.08.2016 1383590 595.911,95 lei 595.911,95 lei 

03.08.2016 1383591 593.322,77 lei 593.322,77 lei 

03.08.2016 1383592 592.995,98 lei 592.995,98 lei 

03.08.2016 1383593 605.253,98 lei 605.253,98 lei 

03.08.2016 1383594 591.160,94 lei 591.160,94 lei 

03.08.2016 1383595 594.152,31 lei 594.152,31 lei 

06.08.2016 1383597 596.131,91 lei 596.131,91 lei 

08.08.2016 1383598 3.018.703,59 lei 3.018.703,59 lei 

10.08.2016 1383599 591.075,53 lei 591.075,53 lei 

12.09.2016 1383606 232.794,00 lei 232.794,00 lei 

14.09.2016 1383607 1.146.939,41 lei 1.146.939,41 lei 

14.09.2016 1383608 231.687,29 lei 231.687,29 lei 

14.09.2016 1383609 230.211,07 lei 230.211,07 lei 

14.09.2016 1383610 230.627,71 lei 230.627,71 lei 

14.09.2016 1383611 230.430,72 lei 230.430,72 lei 

15.09.2016 1383612 232.846,85 lei 232.846,85 lei 

19.09.2016 1383613 5.350.836,85 lei 5.350.836,85 lei 

19.09.2016 1383614 894.635,06 lei 894.635,06 lei 

19.09.2016 1383615 51.408,51 lei 51.408,51 lei 

03.10.2016 1383616 2.988.174,42 lei 2.988.174,42 lei 

03.10.2016 1383617 2.860.702,56 lei 2.860.702,56 lei 

05.10.2016 1383618 593.567,52 lei 593.567,52 lei 

05.10.2016 1383619 1.184.559,23 lei 1.184.559,23 lei 

05.10.2016 1383620 593.896,27 lei 593.896,27 lei 

08.10.2016 1383621 604.322,88 lei 604.322,88 lei 

08.10.2016 1383622 601.399,68 lei 601.399,68 lei 

08.10.2016 1383623 1.230.966,60 lei 1.230.966,60 lei 

10.10.2016 1383624 601.111,01 lei 601.111,01 lei 

10.10.2016 1383625 601.208,50 lei 601.208,50 lei 

10.10.2016 1383626 17.582,81 lei 17.582,81 lei 

10.10.2016 1383627 10.695,68 lei 10.695,68 lei 

15.10.2016 1383628 594.127,87 lei 594.127,87 lei 

16.10.2016 1383629 594.078,62 lei 594.078,62 lei 

16.10.2016 1383630 593.635,39 lei 593.635,39 lei 

18.10.2016 1383631 1.122.677,04 lei 1.122.677,04 lei 

20.10.2016 1383632 168.197,16 lei 168.197,16 lei 

27.10.2016 1383634 493.693,68 lei 493.693,68 lei 

28.10.2016 1383635 652.897,19 lei 652.897,19 lei 

28.10.2016 1383636 707.832,47 lei 707.832,47 lei 

29.10.2016 1383637 1.420.036,60 lei 1.420.036,60 lei 

29.10.2016 1383639 868.193,28 lei 868.193,28 lei 

29.10.2016 1383640 217.217,64 lei 217.217,64 lei 

01.11.2016 1383642 305.946,14 lei 305.946,14 lei 

02.11.2016 1383643 395.746,27 lei 395.746,27 lei 

02.11.2016 1383644 294.516,29 lei 294.516,29 lei 

03.11.2016 1383645 241.969,79 lei 241.969,79 lei 

03.11.2016 1383646 204.446,02 lei 204.446,02 lei 
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Data document Număr factură Valoare factură Rest de încasat 

04.11.2016 1383647 280.089,89 lei 280.089,89 lei 

04.11.2016 1383648 331.844,11 lei 331.844,11 lei 

07.11.2016 1383649 320.263,34 lei 320.263,34 lei 

07.11.2016 1383650 358.137,50 lei 358.137,50 lei 

07.11.2016 1383651 268.220,16 lei 268.220,16 lei 

07.11.2016 1383652 18.214,70 lei 18.214,70 lei 

14.11.2016 1383653 10.741,90 lei 10.741,90 lei 

14.11.2016 1383654 57.614,98 lei 57.614,98 lei 

14.11.2016 1383655 24.871,46 lei 24.871,46 lei 

14.11.2016 1383656 10.726,19 lei 10.726,19 lei 

21.11.2016 1383657 216.993,97 lei 216.993,97 lei 

21.11.2016 1383658 283.006,81 lei 283.006,81 lei 

02.12.2016 1383659 657.484,13 lei 657.484,13 lei 

02.12.2016 1383660 1.702.708,66 lei 1.702.708,66 lei 

02.12.2016 1383661 353.147,04 lei 353.147,04 lei 

02.12.2016 1383662 1.273.672,44 lei 1.273.672,44 lei 

02.12.2016 1383663 747.038,88 lei 747.038,88 lei 

02.12.2016 1383664 766.432,80 lei 766.432,80 lei 

02.12.2016 1383665 647.986,92 lei 647.986,92 lei 

03.12.2016 1383666 766.261,15 lei 766.261,15 lei 

05.12.2016 1383667 186.336,00 lei 186.336,00 lei 

05.12.2016 1383668 651.458,02 lei 651.458,02 lei 

05.12.2016 1383669 650.989,48 lei 650.989,48 lei 

09.12.2016 1383670 3.135.253,97 lei 3.135.253,97 lei 

12.12.2016 1505145 60.249,53 lei 60.249,53 lei 

12.12.2016 1505146 18.547,80 lei 18.547,80 lei 

12.12.2016 1505148 18.743,79 lei 18.743,79 lei 

20.12.2016 1383671 10.741,90 lei 10.741,90 lei 

22.12.2016 1383672 386.004,86 lei 386.004,86 lei 

22.12.2016 1383673 391.387,78 lei 391.387,78 lei 

23.12.2016 1383674 723.390,89 lei 723.390,89 lei 

05.01.2017 1470544 3.708,98 lei 3.708,98 lei 

05.01.2017 1470545 4.397,05 lei 4.397,05 lei 

06.01.2017 1383675 1.288.271,15 lei 1.288.271,15 lei 

06.01.2017 1383676 730.372,10 lei 730.372,10 lei 

06.01.2017 2005994 1.130,50 lei 1.130,50 lei 

06.01.2017 7153488 14.443,03 lei 14.443,03 lei 

06.01.2017 7153489 7.138,81 lei 7.138,81 lei 

09.01.2017 1470550 2.998,80 lei 2.998,80 lei 

17.01.2017 2006092 1.130,50 lei 1.130,50 lei 

26.01.2017 1262540 - 25.978,89 lei - 25.978,89 lei 

Total 86.167.390,24 lei 86.145.694,98 lei 

În fapt, între Elbi Electric & Lighting SRL, în calitate de vânzător şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, a fost 
încheiat contractul de vânzare – cumparare nr. 4214/03.09.2012 şi actele adiţionale subsecvente, având ca obiect livrări 
succesive de materii prime (cupru şi aluminiu), conform comenzilor ferme formulate de debitoare. 
Creditoarea arată că aceasta şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale asumate în baza raporturilor contractuale stabilite 
între părţi, în sensul că a livrat marfa contractată respectând parametri cantitativi şi calitativi agreaţi, toate livrările fiind 
acceptate fără rezerve de către debitoare prin semnarea facturilor fiscale, avizelor de însoţire a mărfii şi proceselor 
verbale de recepţie aferente. De asemenea, menţionează că sumele datorate în baza acestor facturi au fost recunoscute 
de către debitoare prin semnarea confirmării de sold. 
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Elbi Electric & Lighting SRL face precizarea că în data de 30.01.2017, debitoarea a transmis către aceasta o solicitare 
de rescadenţare a plăţilor, solicitare refuzată de creditoare. Astfel, susţine că din cuprinsul acestui document reiese de 
asemenea în mod explicit caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţelor pe care le deţine faţă de debitoare. 
În continuare, creditoarea menţionează că în data de 19.02.2017 (ziua anterioară deschiderii procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei) aceasta înregistra faţă de Romcab SA un debit în sumă de 30.116.400,69 lei („debitul Elbi”), 
reprezentând contravaloarea mărfii livrate. Având în vedere dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 85/2014, precum şi 
împrejurarea că, la aceeaşi dată, datoria debitoarei faţă de Elbi Electric & Lighting SRL depăşea cu mult debitul Elbi, 
solicită administratorului judiciar să constate îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru compensarea legală a 
debitelor reciproce dintre aceasta şi debitoare, până la concurenţa valorii debitului Elbi. 
Urmare a solicitării de mai sus, creditoarea înţelege să solicite înscrierea la masa credală cu suma de 30.116.400,69 lei 
(compusă din valoarea facturilor supuse compensării), parte a debitului principal descris mai sus, sub condiţia 
rezolutorie a constatării compensării legale de către administratorul judiciar. 
Cu privire la penalităţile de întârziere, creditoarea învederează faptul că având în vedere că, până la data formulării 
cererii, debitoarea nu a înţeles să achite sumele scadente, aceasta îî datorează şi penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,1% zi de întârziere (conform art. 5 din Contractul nr. 4214/03.09.2012), calculate în raport cu sumele datorate, cu 
începere de la data scadenţei fiecărei facturi până la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitoarei. 
În continuare, Elbi Electric & Lighting SRL menţionează că în data de 29.12.2016, între aceasta şi debitoare a fost 
încheiat Contractul de custodie nr. 297 din 29.12.2016, în temeiul căruia produsele menţionate în anexa acestuia, în 
valoare totală de 4.168.317,39 (inclusiv T.V.A.) au rămas în detenţia debitoarei. De asemenea, creditoarea subliniază 
faptul că aceste produse sunt proprietatea acesteia şi, pe cale de consecinţă, nu fac parte din patrimoniul debitoarei. 
Aceasta susţine că deşi a solicitat în scris, în mod repetat, debitoarei, restituirea acestor produse anterior deschiderii 
procedurii insolvenţei, nu a primit niciun răspuns în acest sens. 
Ca urmare, în temeiul prevederilor art. 1271 din Legea nr. 85/2014, creditoarea solicită restituirea de urgenţă a 
produselor în valoare totală de 4.168.317,39 lei. Sub condiţia rezolutorie că aceste produse vor fi restituite societăţii 
creditoare în mod complet şi conform, aceasta solicită înscrierea la masa credală a unei creanţe în valoare de 
4.168.317,39 lei, reprezentând contravaloarea mărfii proprietatea acesteia. 
În continuare, creditoarea arată că în cadrul relaţiilor comerciale dintre cele două societăţi a fost încheiat Contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 30/17.02.2012, în baza căruia debitoarea s-a angajat să livrării acesteia produse finite (cablu) de 
diverse tipuri. Valoarea totală a comenzilor emise de creditoare, acceptate expres de debitoare şi nelivrate la termenele 
contractuale asumate se ridică la suma totală de 41.000.059 lei. 
Daunele interese pentru nelivrarea mărfurilor comandate conform prevederilor Contractului de Furnizare nr. 
30/17.02.2012 totalizează 55.975.850 lei şi sunt compuse din două tipuri de pierderi, după cum urmează: 
a) daune interese pentru pierderea marjei brute de profit din vânzarea produselor Romcab: 13.737.094 lei; 
b) daune interese pentru pierderea marjei brute de profit din vânzarea altor produse din portofoliul Elbi Electric & 
Lighting SRL: 42.238.756 lei. 
Astfel, creditoarea arată că, cuantumul creanţei constând în daunele interese datorate pentru repararea prejudiciului pe 
care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării culpabile a obligaţiei de livrare a 
produselor finite comandate, a fost determinat astfel: 
a) Daune interese pentru pierderea marjei brute de profit rezultate în mod direct din vânzarea produselor Romcab. 
Elbi Electric & Lighting SRL susţine că această marjă brută de profit nu va fi realizată de către aceasta ca urmare a 
lipsei de produse Romcab în stoc, lipsă care este consecinţa directă a nerespectării obligaţiei de livrare asumate de 
debitoare. Această pierdere de marjă brută de profit ia în calcul şi porneşte de la valoarea contractului de furnizare (şi 
actelor adiţionale aferente) pentru livrare produse Romcab în perioada 2016 – 2017, precum şi valoarea comenzilor ce 
nu au fost livrare. Marja brută anuală medie de profit folosită în această calculaţie este de 8,4% şi reprezintă marja brută 
anuală medie aplicabilă vânzării produselor Romcab în anul 2016. Ca urmare, pierderea calculată a marjei brute de 
profit din vânzarea produselor Romcab este de 13.737.097 lei. 
b) Daune interese pentru pierderea marjei brute de profit din vânzarea altor produse din portofoliul Elbi Electric & 
Lighting SRL. 
Creditoarea susţine că aceste daune interese rezultă din pierderea marjei brute de profit aferentă vânzării altor produse 
din portofoliul Elbi Electric & Lighting SRL. Aceasta susţine că vânzările Elbi Electric & Lighting SRL de alte produse 
sunt puternic dependente de existenţa în portofoliul Elbi Electric & Lighting SRL a produselor Romcab. Această 
dependenţă este de notorietate în industrie şi este demonstrată statistic în mod clar prin existenţa unei corelări statistice 
directe (calculată pentru perioada 2015 – 2016) de 77% între vânzările de produse Romcab şi vânzările de alte produse. 
Ca exemplu, o creştere sau o reducere cu 10% a vânzărilor de produse Romcab, va produce un efect corelat de 
„tracţiune” în vânzarea altor produse de 7,7% (10% X 77%). În consecinţă, creditoarea susţine că stoparea livrărilor de 
produse Romcab va reduce vânzările de produse Romcab cu 100% şi vânzările de alte produse cu 77%. Reducerea cu 
77% a vânzărilor de alte produse conduce la reducerea cu 77% a marjei brute de profit aferente vânzării acestor alte 
produse. Creditoarea susţine că marja brută anuală medie de profit aferentă vânzăriilor de alte produse folosită în 
această calculaţie este de 35% şi este marja brută anuală medie aplicabilă vânzării altor produse în anul 2016. Ca 
urmare, pierderea calculată a marjei brute de profit din vânzarea altor produse este de 42.238.756 lei. 
Concluzionând, creanţa solicitată de Elbi Electric & Lighting SRL este în cuantum total de 152.543.440,61 lei (din care 
4.168.317,39 lei sub condiţie rezolutorie), este compusă din: 
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a) 86.145.694,99 lei, reprezentând debit principal contravaloare marfă livrată; 
b) 6.253.578,23 lei, reprezentând penalităţi de întârziere; 
c) 4.168.317,39 lei (inclusiv TVA), reprezentând contravaloare marfă în custodie, sub condiţia rezolutorie a predării 
acesteia; 
d) 55.975.850 lei, reprezentând prejudiciu cauzat de neonorarea comenzilor de marfă emise, acceptate şi neonorate 
conform Contractului de vânzare – cumpărare nr. 30/17.02.2012. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat următoarele: 
- Debitul restant în cuantum de 86.145.694,99 lei este întemeiat, facturile fiind acceptate de către debitoare, iar 
contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
- Referitor la accesoriile solicitate, în cuantum de 6.253.578,23 lei, acestea vor fi acceptate în integralitate, modalitatea 
de calcul utilizată fiind în conformitate cu prevederile art. 5 din Contractul nr. 4214/03.09.2012. 
Prezentăm în cele ce urmează componenţa debitului restant şi a penalităţilor aferente acestuia: 

Data 
document 

Număr 
factură 

Valoare factură Rest de încasat Nr 
zile 

Procent Penalitati 

18.06.2016 1383553 581.843,67 lei 560.148,41 lei 156 0,10% 87.383,15 lei 

20.06.2016 1383554 579.896,77 lei 579.896,77 lei 154 0,10% 89.304,10 lei 

21.06.2016 1383555 226.055,91 lei 226.055,91 lei 153 0,10% 34.586,55 lei 

22.06.2016 1383556 222.934,77 lei 222.934,77 lei 152 0,10% 33.886,09 lei 

22.06.2016 1383558 576.495,75 lei 576.495,75 lei 152 0,10% 87.627,35 lei 

22.06.2016 1383559 581.597,28 lei 581.597,28 lei 152 0,10% 88.402,79 lei 

27.06.2016 1383560 274.917,96 lei 274.917,96 lei 147 0,10% 40.412,94 lei 

30.06.2016 1383561 76.987,14 lei 76.987,14 lei 144 0,10% 11.086,15 lei 

01.07.2016 1383562 1.158.817,49 lei 1.158.817,49 lei 143 0,10% 165.710,90 lei 

01.07.2016 1383563 1.208.388,63 lei 1.208.388,63 lei 143 0,10% 172.799,57 lei 

01.07.2016 1383564 2.467.445,98 lei 2.467.445,98 lei 143 0,10% 352.844,78 lei 

04.07.2016 1383565 586.539,35 lei 586.539,35 lei 140 0,10% 82.115,51 lei 

08.07.2016 1383566 729.262,92 lei 729.262,92 lei 136 0,10% 99.179,76 lei 

08.07.2016 1383567 614.256,50 lei 614.256,50 lei 136 0,10% 83.538,88 lei 

09.07.2016 1383568 243.262,87 lei 243.262,87 lei 135 0,10% 32.840,49 lei 

10.07.2016 1383569 620.788,83 lei 620.788,83 lei 134 0,10% 83.185,70 lei 

12.07.2016 1383570 30.145,03 lei 30.145,03 lei 132 0,10% 3.979,14 lei 

14.07.2016 1383571 483.001,42 lei 483.001,42 lei 130 0,10% 62.790,18 lei 

14.07.2016 1383572 6.057,41 lei 6.057,41 lei 130 0,10% 787,46 lei 

15.07.2016 1383573 3.042.395,05 lei 3.042.395,05 lei 129 0,10% 392.468,96 lei 

16.07.2016 1383574 609.293,03 lei 609.293,03 lei 128 0,10% 77.989,51 lei 

17.07.2016 1383575 619.279,73 lei 619.279,73 lei 127 0,10% 78.648,53 lei 

18.07.2016 1383576 1.857.583,37 lei 1.857.583,37 lei 126 0,10% 234.055,50 lei 

18.07.2016 1383577 4.269.619,79 lei 4.269.619,79 lei 126 0,10% 537.972,09 lei 

18.07.2016 1383578 619.157,09 lei 619.157,09 lei 126 0,10% 78.013,79 lei 

20.07.2016 1383579 10.649,53 lei 10.649,53 lei 124 0,10% 1.320,54 lei 

29.07.2016 1383580 57.597,69 lei 57.597,69 lei 115 0,10% 6.623,73 lei 

01.08.2016 1383581 1.829.577,39 lei 1.829.577,39 lei 112 0,10% 204.912,67 lei 

01.08.2016 1383582 1.233.392,99 lei 1.233.392,99 lei 112 0,10% 138.140,01 lei 

01.08.2016 1383583 2.517.232,52 lei 2.517.232,52 lei 112 0,10% 281.930,04 lei 

03.08.2016 1383584 600.333,12 lei 600.333,12 lei 110 0,10% 66.036,64 lei 

03.08.2016 1383585 508.066,52 lei 508.066,52 lei 110 0,10% 55.887,32 lei 

03.08.2016 1383586 595.528,29 lei 595.528,29 lei 110 0,10% 65.508,11 lei 

03.08.2016 1383587 593.014,77 lei 593.014,77 lei 110 0,10% 65.231,62 lei 

03.08.2016 1383588 600.856,32 lei 600.856,32 lei 110 0,10% 66.094,20 lei 

03.08.2016 1383589 604.419,24 lei 604.419,24 lei 110 0,10% 66.486,12 lei 

03.08.2016 1383590 595.911,95 lei 595.911,95 lei 110 0,10% 65.550,31 lei 

03.08.2016 1383591 593.322,77 lei 593.322,77 lei 110 0,10% 65.265,50 lei 

03.08.2016 1383592 592.995,98 lei 592.995,98 lei 110 0,10% 65.229,56 lei 
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document 

Număr 
factură 

Valoare factură Rest de încasat Nr 
zile 

Procent Penalitati 

03.08.2016 1383593 605.253,98 lei 605.253,98 lei 110 0,10% 66.577,94 lei 

03.08.2016 1383594 591.160,94 lei 591.160,94 lei 110 0,10% 65.027,70 lei 

03.08.2016 1383595 594.152,31 lei 594.152,31 lei 110 0,10% 65.356,75 lei 

06.08.2016 1383597 596.131,91 lei 596.131,91 lei 107 0,10% 63.786,11 lei 

08.08.2016 1383598 3.018.703,59 lei 3.018.703,59 lei 105 0,10% 316.963,88 lei 

10.08.2016 1383599 591.075,53 lei 591.075,53 lei 103 0,10% 60.880,78 lei 

12.09.2016 1383606 232.794,00 lei 232.794,00 lei 70 0,10% 16.295,58 lei 

14.09.2016 1383607 1.146.939,41 lei 1.146.939,41 lei 68 0,10% 77.991,88 lei 

14.09.2016 1383608 231.687,29 lei 231.687,29 lei 68 0,10% 15.754,74 lei 

14.09.2016 1383609 230.211,07 lei 230.211,07 lei 68 0,10% 15.654,35 lei 

14.09.2016 1383610 230.627,71 lei 230.627,71 lei 68 0,10% 15.682,68 lei 

14.09.2016 1383611 230.430,72 lei 230.430,72 lei 68 0,10% 15.669,29 lei 

15.09.2016 1383612 232.846,85 lei 232.846,85 lei 67 0,10% 15.600,74 lei 

19.09.2016 1383613 5.350.836,85 lei 5.350.836,85 lei 63 0,10% 337.102,72 lei 

19.09.2016 1383614 894.635,06 lei 894.635,06 lei 63 0,10% 56.362,01 lei 

19.09.2016 1383615 51.408,51 lei 51.408,51 lei 63 0,10% 3.238,74 lei 

03.10.2016 1383616 2.988.174,42 lei 2.988.174,42 lei 49 0,10% 146.420,55 lei 

03.10.2016 1383617 2.860.702,56 lei 2.860.702,56 lei 49 0,10% 140.174,43 lei 

05.10.2016 1383618 593.567,52 lei 593.567,52 lei 47 0,10% 27.897,67 lei 

05.10.2016 1383619 1.184.559,23 lei 1.184.559,23 lei 47 0,10% 55.674,28 lei 

05.10.2016 1383620 593.896,27 lei 593.896,27 lei 47 0,10% 27.913,12 lei 

08.10.2016 1383621 604.322,88 lei 604.322,88 lei 44 0,10% 26.590,21 lei 

08.10.2016 1383622 601.399,68 lei 601.399,68 lei 44 0,10% 26.461,59 lei 

08.10.2016 1383623 1.230.966,60 lei 1.230.966,60 lei 44 0,10% 54.162,53 lei 

10.10.2016 1383624 601.111,01 lei 601.111,01 lei 42 0,10% 25.246,66 lei 

10.10.2016 1383625 601.208,50 lei 601.208,50 lei 42 0,10% 25.250,76 lei 

10.10.2016 1383626 17.582,81 lei 17.582,81 lei 42 0,10% 738,48 lei 

10.10.2016 1383627 10.695,68 lei 10.695,68 lei 42 0,10% 449,22 lei 

15.10.2016 1383628 594.127,87 lei 594.127,87 lei 37 0,10% 21.982,73 lei 

16.10.2016 1383629 594.078,62 lei 594.078,62 lei 36 0,10% 21.386,83 lei 

16.10.2016 1383630 593.635,39 lei 593.635,39 lei 36 0,10% 21.370,87 lei 

18.10.2016 1383631 1.122.677,04 lei 1.122.677,04 lei 34 0,10% 38.171,02 lei 

20.10.2016 1383632 168.197,16 lei 168.197,16 lei 32 0,10% 5.382,31 lei 

27.10.2016 1383634 493.693,68 lei 493.693,68 lei 25 0,10% 12.342,34 lei 

28.10.2016 1383635 652.897,19 lei 652.897,19 lei 24 0,10% 15.669,53 lei 

28.10.2016 1383636 707.832,47 lei 707.832,47 lei 24 0,10% 16.987,98 lei 

29.10.2016 1383637 1.420.036,60 lei 1.420.036,60 lei 23 0,10% 32.660,84 lei 

29.10.2016 1383639 868.193,28 lei 868.193,28 lei 23 0,10% 19.968,45 lei 

29.10.2016 1383640 217.217,64 lei 217.217,64 lei 23 0,10% 4.996,01 lei 

01.11.2016 1383642 305.946,14 lei 305.946,14 lei 20 0,10% 6.118,92 lei 

02.11.2016 1383643 395.746,27 lei 395.746,27 lei 19 0,10% 7.519,18 lei 

02.11.2016 1383644 294.516,29 lei 294.516,29 lei 19 0,10% 5.595,81 lei 

03.11.2016 1383645 241.969,79 lei 241.969,79 lei 18 0,10% 4.355,46 lei 

03.11.2016 1383646 204.446,02 lei 204.446,02 lei 18 0,10% 3.680,03 lei 

04.11.2016 1383647 280.089,89 lei 280.089,89 lei 17 0,10% 4.761,53 lei 

04.11.2016 1383648 331.844,11 lei 331.844,11 lei 17 0,10% 5.641,35 lei 

07.11.2016 1383649 320.263,34 lei 320.263,34 lei 14 0,10% 4.483,69 lei 

07.11.2016 1383650 358.137,50 lei 358.137,50 lei 14 0,10% 5.013,93 lei 

07.11.2016 1383651 268.220,16 lei 268.220,16 lei 14 0,10% 3.755,08 lei 
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07.11.2016 1383652 18.214,70 lei 18.214,70 lei 14 0,10% 255,01 lei 

14.11.2016 1383653 10.741,90 lei 10.741,90 lei 7 0,10% 75,19 lei 

14.11.2016 1383654 57.614,98 lei 57.614,98 lei 7 0,10% 403,30 lei 

14.11.2016 1383655 24.871,46 lei 24.871,46 lei 7 0,10% 174,10 lei 

14.11.2016 1383656 10.726,19 lei 10.726,19 lei 7 0,10% 75,08 lei 

21.11.2016 1383657 216.993,97 lei 216.993,97 lei   - lei 

21.11.2016 1383658 283.006,81 lei 283.006,81 lei   - lei 

02.12.2016 1383659 657.484,13 lei 657.484,13 lei   - lei 

02.12.2016 1383660 1.702.708,66 lei 1.702.708,66 lei   - lei 

02.12.2016 1383661 353.147,04 lei 353.147,04 lei   - lei 

02.12.2016 1383662 1.273.672,44 lei 1.273.672,44 lei   - lei 

02.12.2016 1383663 747.038,88 lei 747.038,88 lei   - lei 

02.12.2016 1383664 766.432,80 lei 766.432,80 lei   - lei 

02.12.2016 1383665 647.986,92 lei 647.986,92 lei   - lei 

03.12.2016 1383666 766.261,15 lei 766.261,15 lei   - lei 

05.12.2016 1383667 186.336,00 lei 186.336,00 lei   - lei 

05.12.2016 1383668 651.458,02 lei 651.458,02 lei   - lei 

05.12.2016 1383669 650.989,48 lei 650.989,48 lei   - lei 

09.12.2016 1383670 3.135.253,97 lei 3.135.253,97 lei   - lei 

12.12.2016 1505145 60.249,53 lei 60.249,53 lei   - lei 

12.12.2016 1505146 18.547,80 lei 18.547,80 lei   - lei 

12.12.2016 1505148 18.743,79 lei 18.743,79 lei   - lei 

20.12.2016 1383671 10.741,90 lei 10.741,90 lei   - lei 

22.12.2016 1383672 386.004,86 lei 386.004,86 lei   - lei 

22.12.2016 1383673 391.387,78 lei 391.387,78 lei   - lei 

23.12.2016 1383674 723.390,89 lei 723.390,89 lei   - lei 

05.01.2017 1470544 3.708,98 lei 3.708,98 lei   - lei 

05.01.2017 1470545 4.397,05 lei 4.397,05 lei   - lei 

06.01.2017 1383675 1.288.271,15 lei 1.288.271,15 lei   - lei 

06.01.2017 1383676 730.372,10 lei 730.372,10 lei   - lei 

06.01.2017 2005994 1.130,50 lei 1.130,50 lei   - lei 

06.01.2017 7153488 14.443,03 lei 14.443,03 lei   - lei 

06.01.2017 7153489 7.138,81 lei 7.138,81 lei   - lei 

09.01.2017 1470550 2.998,80 lei 2.998,80 lei   - lei 

17.01.2017 2006092 1.130,50 lei 1.130,50 lei   - lei 

26.01.2017 1262540 - 25.978,89 lei - 25.978,89 lei   - lei 

Total  86.167.390,24 lei 86.145.694,98 lei   6.253.578,23 

- Cu privire la solicitarea creditoarei de a se constata operarea compensării legale a sumei de 30.116.400,69 lei, 
menţionăm că în contabilitatea Romcab SA creditoarea figurează cu un debit de recuperat în cuantum de 30.093.889,32 
lei, valoarea acesteia fiind mai mică cu 22.511,36 lei faţă de suma propusă spre compensare de către Elbi Electric & 
Lighting SRL. În acest sens, administratorul judiciar va proceda la verificarea documentelor care ar putea sta la baza 
compensării debitelor. 
- În privinţa sumei de 4.168.317,39 lei (inclusiv TVA), reprezentând contravaloare marfă în custodie, administratorul 
judiciar va proceda la admiterea acesteia în Tabelul Preliminar al Creanţelor, sub condiţia rezolutorie a predării acesteia. 
- Raportat la analiza depusă în probaţiune, sumele reprezentând prejudiciul cauzat de neonorarea comenzilor de marfă 
emise, acceptate şi neonorate conform Contractului de vânzare – cumpărare nr. 30/17.02.2012, în cuantum de 
55.975.850 lei, astfel că acestea vor fi acceptate în Tabelul Preliminar al Creanţelor Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Elbi Electric & Lighting SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 152.543.440,61 lei, din care 148.375.123,22 lei 
creanţă pură şi simplă şi 4.168.317,39 lei sub condiţie rezolutorie. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
66. Elcomserv SRL, cu sediul în Leordeni nr. 153 jud. Mureş, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la 
masa credală cu suma în cuantum total de 2.518,30 lei, reprezentând contravaloarea facturilor pentru serviciile 
efectuate, ca şi crenţă garantată. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 500187/05.08.2016, în valoare de 364,81 lei; 
- Factura Fiscală nr. 500186/05.08.2016, în valoare de 673,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 105938/18.08.2016, în valoare de 3.480,00 lei, din care a fost achitată suma de 2.000,00 lei. 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 2.518,30 lei 
Referitor la natura garantată a creanţei, astfel cum a fost invocată de către creditoare, se constată că aceasta nu răspunde 
exigenţelor prevederilor art. 2327 din Codul Civil conform cărora cauzele de preferinţă care afectează creanţa sunt acele 
garanţii, precizate expres de legiuitor, precum: ipotecă (mobiliară sau imobiliară), gaj, privilegiu şi drept de retenţie. 
În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (6) din acelaşi act normativ, dacă vânzătorul unui bun a reţinut 
titlul de proprietate până la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi 
nu va fi supusă prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar dacă au fost efectuate 
formalităţile de publicitate prevăzute de lege. 
De asemenea, prevederile Codului Civil incidente în cauză, statuează: 
Art. 2.409 
2. Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
3. Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
4. Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
Art. 2.413 
(6) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
În speţă, creditoarea nu a făcut dovada existenţei vreuneia dintre drepturile de preferinţă expres prevăzute de lege, astfel 
încât creanţa solicitată nu poate fi de natură garantată, ci chirografară. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 2.518,30 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
67. Electric Products Certification Independent Body – OICPE SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, corp 
M, etaj 1, D3, cam. 14, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 174.064,2 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 16 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contract nr. 33/01.06.2016, în baza căruia s-a emis Factura Fiscală nr. 2036/14.02.2017, în cuantum de 21.312,9 lei; 
- Contract nr. 34/01.06.2016, în baza căruia s-a emis Factura Fiscală nr. 2037/14.02.2017, în cuantum de 22.383,9 lei; 
- Contract nr. 35/01.06.2016, în baza căruia s-a emis Factura Fiscală nr. 2042/15.02.2017, în cuantum de 41.661,9 lei; 
- Contract nr. 36/01.06.2016, în baza căruia s-a emis Factura Fiscală nr. 2039/15.02.2017, în cuantum de 35.585,6 lei; 
- Contract nr. 37/01.06.2016, în baza căruia s-a emis Factura Fiscală nr. 2041/15.02.2017, în cuantum de 39.519,9 lei; 
- Taxă anuală (2016) pentru menţinere a licenţei pentru marca de conformitate R, pentru care s-a emis Factura Fiscală 
nr. 2009/27.02.2016, în cuantum de 13.200 lei; 
- Contract licenţiere nr. 43/2016 pentru licenţă de marcă nr. 706/21.07.2016; 
- Contract licenţiere nr. 21/2016 pentru licenţă de marcă nr. 683/03.2016; 
- Act adiţional nr. 1/2015 aferent contractului de licenţiere nr. 31/2012, pentru licenţa de marcă nr. 345/06.2015; 
- Act adiţional nr. 1/2015 aferent contractului de licenţiere nr. 27/2012, pentru licenţa de marcă nr. 340/06.2015; 
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- Act adiţional nr. 1/2015 aferent contractului de licenţiere nr. 31/2012, pentru licenţa de marcă nr. 342/06.2015; 
- Contract licenţiere nr. 23/2015 pentru licenţa de marcă nr. 619/05.2015. 
Total Sume Solicitate: 174.064,2 lei. 
În fapt, creanţa Electric Products Certification Independent Body – OICPE SRL rezultă din operaţiuni de certificare a 
produselor debitoarei şi menţinere a licenţei pentru marca de conformitate, potrivit documentelor prezentate mai sus. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Electric Products Certification Independent Body – 
OICPE SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum 
total de 174.064,2 lei. 
68. Electrica Furnizare SA – Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Sud Braşov prin subsidiara 
Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Mureş cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, jud. Mureş, a depus 
Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 609.240,07 
lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 04 aprilie 2017, 
făcându-se dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că debitoarea a beneficiat de serviciile prestate de creditoarea Electrica Furnizare SA, făra a achita 
contravaloarea facturilor emise de către aceasta din urmă, valoarea totală a facturilor neachitate fiind în cuantum de 
609.240,07 lei. 
Astfel, facturile cuprinse în Nota centralizatoare a pretenţiilor la intrarea în insolvenţă, aşa cum a fost depusă de către 
creditoare, sunt următoarele: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 
1. TSE16 nr. 194646007 06.11.2016 16.11.2016 193.108,45 lei 
2. TSE16 nr. 194653041 15.11.2016 25.11.2016 72.064,10 lei 
3. TSE16 nr. 194665307 07.12.2016 17.12.2016 100.328,78 lei 
4. TSE16 nr. 194671145 15.12.2016 25.12.2016 72.064,10 lei 
5. TSE17 nr. 194447620 05.01.2017 15.01.2017 77.020,74 lei 
6. TSE17 nr. 194455265 13.01.2017 23.01.2017 70.929,13 lei 
7. TSE17 nr. 194466975 06.02.2017 16.02.2017 27.245,00 lei 
8. TSE17 nr. 194473652 15.02.2017 25.02.2017 70.929,13 lei 
 Total 683.689,43 lei 

Cu privire la factura cu seria TSE16 nr. 194646007 din data de 06.11.2016 care era cuprinsă în nota centralizatoare cu 
suma de 118.659,09 lei deşi valoarea facturii era de 193.108,45 lei, administratorul judiciar a solicitat informaţii 
creditoarei. Astfel, creditoarea a arătat că din valoarea celei mai vechi facturi (193.108,45 lei) a fost dedusă 
contravaloarea facturilor de avans şi respectiv a facturilor emise pentru certificatele verzi în cuantum total de 74.449,37 
lei rezultând un sold neachitat în valoare de 609.240,07 lei. 
Astfel, în cuprinsul documentelor de evidenţă contabilă comunicate de debitoare au fost regăsite toate facturile în 
cuantum de 609.240,07 lei, a căror contravaloare se solicită a fi înscrisă la masa credală în favoarea Electrica Furnizare 
SA 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, se 
regăsesc toate facturile care compun valoarea creanţei, nefiind înregistrate toate facturile deduse de către creditoare fapt 
pentru care, soldul înregistrat în contabilitatea debitoarei este superior creanţei solicitate. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Electrica Furnizare SA – Sucursala de Furnizare a 
Energiei Electrice Transilvania Sud Braşov prin subsidiara Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Mureş va fi înscris 
în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 609.240,07 lei. 
69. Electro Orizont SRL cu sediul în Mun. Tîrgu Mureş, P-ţa. Teatrului, nr. 12, jud. Mureş, a depus Declaraţie de 
creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 33.415,66 lei, reprezentând 
contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 24 martie 2017, fără a 
se face dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au desfăşurat activităţi comerciale în temeiul Contractului de închiriere nr. 
40/21.03.2012 modificat prin actele adiţionale ulterioare. Conform prevederilor contractuale, executantul Electro 
Orizont SRL a oferit consumabile, piese de schimb, manoperă şi mai multe echipamente Toshiba e-Studio 2500c pentru 
care a emis mai multe facturi. 
Facturile emise de creditoare în valoare de 33.415,66 lei, care au rămas neachitate sunt următoarele: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 
1. EO52844 31.01.2017 20.02.2017 3.806,26 lei 
2. EO52589 29.12.2016 18.01.2017 4.215,16 lei 
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3. EO52195 29.11.2016 19.12.2016 5.858,66 lei 
4. EO51926 09.11.2016 29.11.2016 7.603,20 lei 
5. EO51848 31.10.2016 20.11.2016 6.052,14 lei 
6. EO51519 30.09.2016 20.10.2016 4.717,54 lei 
7. EO51206 02.09.2016 22.09.2016 566,41 lei 
8. EO51184 31.08.2016 20.09.2016 596,29 lei 
 Total 33.415,66 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 37.375,68 lei, astfel că a solicitat documente justificative şi 
lămuriri suplimentare debitoarei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Electro Orizont SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 33.415,66 lei. 
70. Electroconat SRL, cu sediul în Deva, str. Dorobanţi nr. 6, jud. Hunedoara, solicită, în temeiul art. 161 pct. 8, 
înscrierea la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 32.430.966,3 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată iar cererea a fost depusă în termen fiind 
comunicată administratorului judiciar la data de 04.04.2017. 
Creditoarea arată că suma solicitată este defalcată astfel: 

Nr. Crt. Izvor creanţă solicitată Suma (lei) 
1 creanţe izvorâte din contr. nr. 142/01.05.2016 2.313.832,63 
2 creanţe izvorâte din contr. nr. 165/22.07.2016 11.135.761,96 

3 creanţe izvorâte din contr. nr. 180/20.08.2015 12.424.706,12 

4 creanţe izvorâte din facturi neachitate 262.442,70 

5 creanţe izvorâte din facturi neachitate 499.505,38 

6 creanţe izvorâte din contravaloare marfă lăsată în custodie 
nerecuperată 

4.672.972,87 

7 creanţe izvorâte din contravaloare marfă lăsată în custodie 
nerecuperată (pentru marfa cumpărată de la Grand Voltage SRL) 

1.121.544,64 

8 taxă judiciară de timbru 200 

Total 32.430.966,30 

În cele urmează vom analiza sumele solicitate raportat la documentele anexate, astfel cum au fost defalcate de către 
creditoare: 
A. Creanţe izvorâte din contractul nr. 142/01.05.2016 
În probaţiune creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de furnizare produse nr. 142/01.05.2016 
- Comenzile emise de Romcab SA în temeiul contractului de furnizare de produse nr. 142/01.05.2016; 
- Documentele doveditoare ale livrării produselor; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt Nr. Factură Dată factură Sumă (lei) 

1 9000204805 17.10.2016 1.307.467,20 

2 9000205034 19.10.2016 436.486,57 

3 9000205437 21.10.2016 216.854,65 

4 9000206002 21.10.2016 217.475,60 

Total 2.178.284,02 

Creditorul arată că în baza contractului de furnizare produse nr. 142/2016, Electroconat SRL a furnizat Romcab SA 
sârmă de aluminiu conform facturilor anexate fără ca acestea să fi fost achitate. 
Conform contractului încheiate cu debitoarea, pe lângă preţul produselor, Electroconat SRL va mai factura şi 
următoarele servicii: 
- Pentru termenul de plată se va factura după formula: număr zile * valoarea fără TVA * Euribor + 1,5%; 
- Diferenţa de curs valutar din data facturării către Achizitor şi data plăţii externe a furnizoruluil; 
- Toate serviciile sau penalităţile de la furnizorul extern către Electroconat; 
Mai arată creditorul că în conformitate cu art. 11.1 din contract „În cazul în care achizitorul întârzie plata produselor sau 
serviciilor, furnizorul va solicita plata penalităţilor de întârziere în valoare de 0,1% din valoarea neplătită, pentru fiecare 
zi de întârziere. Plata acestor penalităţi este obligatorie pentru achizitor, perioada de calcul a penalităţilor aplicându-se 
până la achitarea integrală a produselor livrate.” 
În temeiul acestor prevederi, creditorul a calculat penalităţi până în data de 20.02.2017 în cuantum de 135.548,61 lei 
aferente facturilor emise în baza contractului nr. 142/01.05.2016. 
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Suma totală solicitată în baza contractului nr. 142/01.05.2016 este în cuantum de 2.313.832,63 lei. 
Constatând că suma solicitată este întemeiată, subscrisa urmează a proceda la înscrierea creditorului Electroconat SRL 
în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 2.313.832,63 lei în temeiul facturilor neachitate emise în 
baza Contractului nr. 142/01.05.2016. 
B. Creanţe izvorâte din contractul nr. 165/22.07.2016 în cuantum de 11.135.761,96 lei: 
În probaţiune creditoarea anexează următoarele documente: 
- Contractul de furnizare produse nr. 165/22.07.2016; 
- Comenzile emise de Romcab SA în baza contractului nr. 165/22.07.2016; 
- Documentele doveditoare ale livrării produselor: 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt Nr. Factură Dată factură Sumă (lei) 
1 9000200015 01.08.2016 2.365.484,57 

2 3174 29.08.2016 108.161,30 

3 9000202914 01.09.2016 2.842.116,34 

4 9000202916 01.09.2016 5.164.720,48 

Total 10.480.482,69 
Creditorul arată că în baza contractului de furnizare nr. 165/22.07.2016, şi a comenzilor primite de la Romcab SA, 
Electroconat SRL a furnizat sârmă de cupru conform facturilor anexate fără ca acestea să fi fost achitate. 
Precizăm că factura nr. 3174 a fost solicitată din eroare în cadrul prezentei secţiuni, raportat la faptul că totalul solicitat 
de către creditor însumând cuantumul facturilor 9000200015, 90000202914 şi 90000202916, precum şi cu penalităţile 
aferente acestora solicitate rezultă cuantumul solicitat de 11.135.761,96 lei. De asemenea, factura nr. 3174 a fost 
solicitată spre înscriere şi în cadrul secţiunii D, fiind analizată mai jos. 
Conform contractului încheiat cu debitoarea, pe lângă preţul produselor, Electroconat SRL va mai factura şi următoarele 
servicii: 
- Pentru termenul de plată se va factura după formula: număr zile * valoarea fără TVA * Euribor + 1,5%; 
- Diferenţa de curs valutar din data facturării către Achizitor şi data plăţii externe a furnizoruluil; 
- Refacturare corecţie metal; 
- Refacturarea serviciilor financiare de asigurare pentru limita CAP; 
- Se vor refactura toate serviciile sau penalităţile de la furnizorul MKM către Electroconat; 
Mai arată creditorul că în temeiul art. 11.1 din contract „În cazul în care achizitorul întârzie plata produselor sau 
serviciilor, furnizorul va solicita plata penalităţilor de întârziere în valoare de 0,1% din valoarea neplătită, pentru fiecare 
zi de întârziere. Plata acestor penalităţi este obligatorie pentru achizitor, perioada de calcul a penalităţilor aplicându-se 
până la achitarea integrală a produselor livrate.” 
În temeiul acestor prevederi, creditorul a calculat penalităţi de întârziere în cuantum total de 763.440,57 lei aferente 
facturilor emise în baza contractului nr. 165/22.07.2016. 
Suma totală solicitată în baza contractului nr. 165/22.07.2016 este în cuantum de 11.243.923,26 lei. 
În baza documentelor anexate creditorul va fi înscris cu creanţa chirografară solicitată în 11.135.761,96 lei în temeiul 
facturilor neachitate solicitate în baza contractului nr. 165/22.07.2016 în cadrul prezentei secţiuni. 
C. Creanţe izvorâte din contractul nr. 180/20.08.2015 
În probaţiune creditoarea anexează următoarele documente: 
- Contractul de furnizare de produse nr. 180/20.08.2015; 
- Comenzile emise de Romcab SA în temeiul contractului de furnizare de produse nr. 180/20.08.2015; 
- Documentele doveditoare ale livrării produselor, conform facturilor fiscale enumerate mai sus; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt Nr. Factură Dată factură Sumă (lei) 
1 3078 27.06.2016 576.082,28 

2 9000197743 08.07.2016 2.439.214,69 

3 9000198308 15.07.2016 1.251.319,66 

4 9000199787 25.07.2016 1.260.229,84 

5 9000199788 29.07.2016 1.760.711,26 

6 9000203328 30.09.2016 2.329.069,64 

7 9000211022 05.01.2017 1.474.979,31 

Total 11.091.606,68 
Creditorul arată că în baza contractului de furnizare nr. 180/20.08.2015, şi a comenzilor primite de la Romcab SA, 
Electroconat SRL a furnizat sârmă de cupru conform facturilor anexate fără ca acestea să fi fost achitate. 
Conform contractului încheiate cu debitoarea, pe lângă preţul produselor, Electroconat SRL va mai factura şi 
următoarele servicii: 
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- Pentru termenul de plată se va factura după formula: număr zile * valoarea fără TVA * Euribor + 1,5%; 
- Diferenţa de curs valutar din data facturării către Achizitor şi data plăţii externe a furnizoruluil; 
- Toate serviciile sau penalităţile de la furnizotul extern către Electroconat; 
Mai arată creditorul că în temeiul art. 11.1 din contract „În cazul în care achizitorul întârzie plata produselor sau 
serviciilor, furnizorul va solicita plata penalităţilor de întârziere în valoare de 0,1% din valoarea neplătită, pentru fiecare 
zi de întârziere. Plata acestor penalităţi este obligatorie pentru achizitor, perioada de calcul a penalităţilor aplicându-se 
până la achitarea integrală a produselor livrate.” 
În temeiul acestor prevederi, creditorul a calculat penalităţi de întârziere în cuantum total de 1.333.099,44 lei aferente 
facturilor emise în baza contractului nr. 180/20.08.2015. 
Suma totală solicitată în baza contractului nr. 180/20.08.2015 este în cuantum de 12.424.706,12 lei. 
Constatând că suma solicitată este întemeiată, subscrisa urmează a proceda la înscrierea creditorului Electroconat SRL 
în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 12.424.706,12 lei în temeiul facturilor neachitate conform 
contractului nr. 180/20.08.2015. 
D. Creanţe conform facturilor emise de Electroconat SRL şi acceptate la plată de Romcab SA 
În probaţiune creditoarea anexează următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt Nr. Factură Dată factură Sumă (lei) 

1 3116 20.07.2016 10.771,18 

2 3139 01.08.2016 44.696,13 

3 3154 12.08.2016 10.724,29 

4 3211 05.10.2016 16.749,07 

5 3237 20.10.2016 10.820,95 

6 3271 15.11.2016 10.857,25 

7 9000210597 11.01.2017 18.256,63 

8 9000210598 11.01.2017 10.722,19 

9 9000210819 11.01.2017 10.722,66 

10 3174 29.08.2016 108.161,30 

Total 252.481,65 
Creditorul arată că a procedat la calcularea dobânzii legale penalizatoare, rezultând o dobândă totală în cuantum de 
5.046,38 lei, conform metodei de calcul anexate: 

Nr. Factură Dată 
factură 

Perioada Fracţie Dobânda legală (lei) 

3116 20.07.2016 21.07.2016 - 31.12.2016 164 zile din 366 9,75% 470,58 

  01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 146,74 

  Total 617,32 

3139 01.08.2016 02.08.2016 - 31.12.2016 152 zile din 366 9,75% 1.809,82 

  01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 608,91 

  Total 2.418,73 

3154 12.08.2016 13.08.2016 - 31.12.2016 141 zile din 366 9,75% 402,82 

  01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 146,1 

  Total 548,92 

3211 05.10.2016 06.10.2016 - 31.12.2016 87 zile din 366 9,75% 388,18 

  01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 228,18 

  Total 616,36 

3237 20.10.2016 21.10.2016 - 31.12.2016 72 zile din 366 9,75% 207,55 

  01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 147,42 

  Total 354,97 

3271 15.11.2016 16.11.2016 - 31.12.2016 46 zile din 366 9,75% 133,05 

  01.07.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 147,91 

  Total 280,96 

9000210597 11.01.2017 11.02.2017 - 20.02.2017 10 zile din 365 9,75% 48,77 
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9000210598 11.01.2017 11.02.2017 - 20.02.2017 10 zile din 365 9,75% 28,64 

3174 29.08.2016 30.08.2016 - 31.12.2016 124 zile din 366 9,75% 3.572,87 

  01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 1.473,51 

  Total 5.046,38 

Total general penalităţi 9.961,05 
Având în vedere că în cadrul declaraţiei de creanţă nu au fost precizate în baza căror contracte au fost emise facturile 
care fac obiectul prezentei secţiuni, subscrisa am solicitat creditorului să comunice aceste informaţii precum şi 
contractele care au stat la baza emiterii facturilor. 
Creditorul a arătat că facturile au fost emise în baza următoarelor contracte încheiate cu debitoarea: 

Nr. Crt Nr. Factură Dată factură Sumă (lei) contract 

1 3116 20.07.2016 10.771,18 180/20.08.2015 

2 3139 01.08.2016 44.696,13 180/20.08.2015 

3 3154 12.08.2016 10.724,29 180/20.08.2015 

4 3211 05.10.2016 16.749,07 180/20.08.2015 

5 3237 20.10.2016 10.820,95 180/20.08.2015 

6 3271 15.11.2016 10.857,25 180/20.08.2015 

7 9000210597 11.01.2017 18.256,63 180/20.08.2015 

8 9000210598 11.01.2017 10.722,19 180/20.08.2015 

9 9000210819 11.01.2017 10.722,66 180/20.08.2015 

10 3174 29.08.2016 108.161,30 165/22.07.2016 
În conformitate cu pct. 11.1 din contractul nr. 180/20.08.2015, „În cazul în care achizitorul întârzie plata penalităţilor de 
întârziere în valoare de 0,1% din valoarea neplătită pentru fiecare zi de întârziere. Plata acestor penalităţi este 
obligatorie pentru achizitor, perioada de calcul a penalităţilor aplicându-se până la achitarea integrală a produselor 
livrate.” 
Astfel, constatăm că Electroconat SRL era îndreptăţit la solicitarea unor penalităţi în cuantum mai mare decât cele 
conform calcului ataşat. 
Cu toate acestea, nu putem înscrie creditorul la masa credală cu o sumă mai mare decât cea solicitată, astfel că 
Electroconat SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 262.442,7 lei aferentă 
facturilor prezentate în cadrul acestei secţiuni. 
E. Creanţa în cuantum de 499.505,38 lei conform facturilor fiscale emise de Electroconat SRL şi acceptate la plată de 
Romcab SA, neachitate până în prezent: 
În probaţiune creditorul anexează următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt Nr. Factură Dată factură Sumă (lei) 
1 ECT9000208447 05.12.2016 2.975,83 

2 ECT9000205880 01.11.2016 151.080,00 

3 ECT9000206514 08.11.2016 335.519,96 

Total 489.575,79 
Creditorul arată că a procedat la calculul dobânzii legale în baza facturilor emise după cum urmează: 

Nr. 
Factură 

Dată factură Scadenţă Perioada Fracţie Dobânda legală (lei) 

ECT90002
08447 

05.12.2016 04.01.2017 05.01.2017 - 20.02.2017 47 zile din 
365 

9,75% 37,35 

   Total 37,35 

ECT90002
05880 

01.11.2016 01.12.2016 02.12.2016 - 31.12.2016 30 zile din 
366 

9,75% 1.207,40 

   01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 
365 

9,75% 2.058,21 

   Total 3.265,61 

ECT90020
6514 

08.11.2016 08.12.2016 09.12.2016 - 31.12.2016 23 zile din 
366 

9,75% 2.055,75 

   01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 
365 

9,75% 4.570,88 

   Total 6.626,63 
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Total general penalităţi 9.929,59 

Având în vedere că în cadrul declaraţiei de creanţă nu au fost precizate în baza căror contracte au fost emise facturile 
care fac obiectul prezentei secţiuni, subscrisa am solicitat creditorului să comunice aceste informaţii precum şi 
contractele care au stat la baza emiterii facturilor. 
Creditorul a arătat că facturile au fost emise în baza contractelor astfel: 

Nr. Crt Nr. Factură Dată factură Sumă (lei) contract 

1 9000206514 08.11.2016 335,519.96 Contract 241/19.12.2013 

2 9000205880 01.11.2016 151,080.00 Contract 241/19.12.2013 
3 9000208447 05.12.2016 2,975.83 Contract 241/19.12.2013 

În ceea ce priveşte penalităţile calculate, am constatat existenţa unei erori de calcul în ceea ce priveşte penalităţile 
aferente facturilor nr. 9000205880 şi 9000208447 în sensul calculării cu două zile în plus restante. Astfel am procedat la 
recalcularea dobânzii după cum urmează: 

Nr. factură Dată emiterii Scadenţă Zile întârziere Debit (lei) Dobândă 
(lei) 

Debit + 
dobândă 

(lei) 
  30 zile 20.02.2017    

ECT90020588
0 

01.11.2016 01.12.2016 81 151.080,00 3.265,61 154.265,00 

Perioada Fracţie Dobânda legală penalizatoare pentru raporturi între profesionişti 
art. 3 alin. 2 ind. 1 este dob. Remuneratorie+8%) 

02 dec. 2016 - 31 dec. 2016 29 zile din 
366 

9,75% 1.167,15 lei 

01 ian. 2017 - 20 feb 2017 50 zile din 
365 

9,75% 2.017,85 lei 

Perioada 02 dec. 2016 - 20 feb 2017 Total 3.185,00 lei 
 

Nr. factură Dată emiterii Scadenţă Zile întârziere Debit (lei) Dobândă 
(lei) 

Debit + 
dobândă 

(lei) 
  30 zile 20.02.2017    

ECT90020651
4 

08.11.2016 08.12.2016 74 335.519,96 6.626,63 341.967,59 

Perioada Fracţie Dobânda legală penalizatoare pentru raporturi între profesionişti 
art. 3 alin. 2 ind. 1 este dob. Remuneratorie+8%) 

09 dec. 2016 - 31 dec. 2016 22 zile din 
366 

9,75% 1.966,37 lei 

01 ian. 2017 - 20 feb 2017 50 zile din 
365 

9,75% 4.481,26 lei 

Perioada 09 dec. 2016 - 20 feb 2017 Total  
6.447,63 lei 

Astfel, facturile aferente acestei secţiuni urmează a fi înscrise la masa credală conform tabelului de mai jos: 
Nr. 
crt. 

Nr. factură Dată factură Dată 
scadenţă 

Debit (lei) Dobândă 
legală (lei) 

Debit + dobândă 
(lei) 

1. ECT900208447 05.12.2016 04.01.2017 2.975,83 37,35 3.013,18 

2. ECT900205880 01.11.2016 01.12.2013 151.080,00 3.185,00 154.265,00 

3. ECT900206514 08.11.2016 08.12.2016 335.519,96 6.447,63 341.967,59 

 Total   489.575,79 9.669,98 499.245,77 

Astfel, creditorul Electroconat va fi înscris la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 499.245,77 lei 
aferentă facturilor din cadrul acestei secţiuni, fiind respinsă înscrierea sumei de 259,61 lei reprezentând penalităţi 
calculate eronat. 
F. Creanţa în cuantum de 4.672.972,87 lei: 
În probaţiune creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de vânzare cumpărare nr. 241/19.12.2013 încheiat între Romcab SA în calitate de vânzător şi Electroconat 
SRL în calitate de cumpărător; 
- Actul adiţional nr. 1 prin care a fost prelungit contractul menţionat anterior până la data de 31.12.2016; 
- Corespondenţa dintre Electroconat SA şi Romcab SA privind marfa comandată în baza Contractului nr. 
241/19.12.2013; 
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- Procesele verbale de custodie nr. 35/06.12.2016, nr. 36/15.12.2016 şi nr. 37/20.12.2016 încheiate între creditor şi 
debitor prin care se arată că marfa aflată în proprietatea Electroconat SRL este în custodia Romcab SA. 
- Următoarele facturi fiscale emise de Romcab SA în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 241/19.12.2013: 

Nr. Factură Dată emitere Sumă (lei) Valoare marfă nepredată conform declaraţiei de creanţă 
(lei) 

11677436 28.09.2016 373.200 310.039,63 

11677437 28.09.2016 191.700 131.506,20 

11677506 30.09.2016 476.460 325.500 

11678397 19.10.2016 193.920 36.000 

11679829 21.11.2016 28.651,40 27.360 

11679872 22.11.2016 378.000 214.110 

11680568 12.12.2016 182.111,58 34.139,88 

11680618 14.12.2016 18.000 18.000 

11680617 14.12.2016 15.360 15.360 

11680626 14.12.2016 35.644,04 35.644,04 

11680622 14.12.2016 45.000 45.000 

11680620 14.12.2016 107.481,44 107.481,44 

11680619 14.12.2016 74.467,20 69.900 

11680621 14.12.2016 21.600 21.600 

11680635 14.12.2016 292.368 292.368 

11680633 14.12.2016 164.520 164.520 

11680625 14.12.2016 2.102,40 2.102,40 

11680636 14.12.2016 168.096 168.096 

11680616 14.12.2016 169.795,8 169.795,8 

11680628 14.12.2016 613.661,65 613.661,65 

11680638 14.12.2016 110.567,37 110.567,37 

11680637 14.12.2016 177.004,33 109.256,15 

11680624 14.12.2016 181.022,84 181.118,84 

11680623 14.12.2016 48.423,86 48.423,86 

11680634 14.12.2016 286.788 286788 

11680732 16.12.2016 47.469,6 47469,6 

11680733 16.12.2016 68.376 68376 

11680779 19.12.2016 638.940 638940 

11680799 20.12.2016 64.032 64032 

11680798 20.12.2016 315.816 315816 

Total 5.490.580 4.672.972,86 

Creditorul arată că în baza contractului nr. 241/19.12.2013 a cumpărat de la Romcab SA marfă. 
Marfa a fost facturată de către Romcab SA conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă şi prezentate mai sus. 
În ceea ce priveşte factura nr. 11680624, constatăm că aceasta are valoarea totală de 181.022,84 lei, iar creditoarea 
solicită înscrierea la masa credală cu marfa nelivrată conform facturii în cuantum de 181.118,84 lei. Raportat la faptul 
că marfa nelivrată nu poate avea o valoare mai mare decât valoarea facturată, urmează a fi respinsă înscrierea la masa 
credală cu suma de 96 lei, reprezentând diferenţa dintre valoarea solicitată şi valoarea facturată. 
Creditoarea arată că a fost notificată de către Banca Transilvania SA cu privire la faptul că plata facturilor emise de 
către Romcab SA urmează a fi făcută de către Bancă, în baza contractului de factoring nr. 528/22.12.2014 şi 
Contractului de Cesiune nr. 528/CES/02/22.12.2014 încheiate între Romcab SA şi Banca Transilvania SA. De 
asemenea, creditorul a fost notificat că are obligaţia de a achita facturile emise de Romcab SA către Transilvania SA – 
Sucursala Mureş. 
Electroconat SRL arată că din marfa achiziţionată de către acesta doar o parte a fost livrată de către Romcab SA, restul 
fiind în continuare în custodia Romcab SA conform situaţiei anexate de creditor şi prezentată în tabelul de mai sus. 
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În acest sens au fost încheiate procesele verbale de custodie nr. 35/06.12.2016, nr. 36/15.12.2016 şi nr. 37/20.12.2016 
prin care se arată că marfa, proprietate a Euroconat SRL se află în custodia Romcab SA până la data efectuării 
transportului. 
Creditorul arată că a făcut solicitări de predare a bunurilor aflate în custodia Romcab SA şi de a li se permite accesul în 
scopul inventarierii bunurilor dar fără ca aceste demersuri să aibă succes. 
Creditorul invocă prevederile art. 127 al. 2 din Legea nr. 85/2014, solicitând înscrierea la masa credală cu suma de 
4,672.972,87 lei reprezentând contravaloarea mărfii. 
În ceea ce priveşte marfa, conform prevederilor art. 32 din Contractul nr. 241/19.12.2013 „vânzătorul va păstra chiar şi 
după facturare, dreptul de proprietate asupra produselor/mărfurilor/bunurilor livrate, până la plata integralăa preţului 
aferent acestuia de către cumpărător.” 
Având în vedere plata contravalorii facturilor de către Banca Transilvania SA, conform contractului de factoring nr. 
528/22.12.2014, constatăm că la acest moment Electroconat SRL nu deţine o obligaţie de plată către Romcab SA în 
baza facturilor emise, ci către Banca Transilvania SA. 
Cu toate acestea, având în vedere prevederile art. 9.5 din Contractul de factoring menţionat anterior prevăzând dreptul 
de recurs al Băncii în ipoteza neplăţii facturilor de către debitorul cedat, în speţă Electroconat SRL, constatăm că la 
acest moment există un risc inerent privind plata efectuată către Romcab SA în baza facturilor emise conform 
contractului nr. 241/19.12.2013. În cazul activării dreptului de recurs Banca Transilvania SA are dreptul de a solicita 
returnarea sumelor achitate către Romcab SA, fiind în acelaşi timp revocată cesiunea efectuată între Banca Transilvania 
SA şi Romcab SA. 
Astfel, în ipoteza activării dreptului de recurs de către Banca Transilvania SA, obligaţia Electroconat SRL de plată a 
facturilor aferente mărfii aflate în custodia Romcab SA va reveni, sens în care nu ar fi considerat efectuat transferul 
dreptului de proprietate, raportat la prevederile art. 32 din Contractul nr. 241/19.12.2013. 
Posibilitatea exercitării acestui drept este întărită de către corespondenţa dintre creditor şi societatea debitoare. Prin 
Notificarea de livrare nr. 02.02.2017 creditorul arată că dacă nu se vor efectua livrările de către Romcab SA, aceştia vor 
fi nevoiţi să refuze executarea plăţii. 
În consecinţă, constatăm că la acest moment asupra obligaţiei de plată a contravalorii mărfii de către Romcab SA 
planează o condiţie viitoare şi nesigură de a cărei desfinţare ţine. 
Conform prevederilor art. 1399 Cod Civil „este afectată de condiţie obligaţia a cărei eficacitate sau desfiinţare depinde 
de un eveniment viitor şi nesigur.” 
De asemenea, art. 1401 Cod Civil prevede următoarele: 
„(1) Condiţia este rezolutorie atunci când îndeplinirea ei determină desfiinţarea obligaţiei. 
(2) Până la proba contrară, condiţia se prezumă a fi rezolutorie ori de câte ori scadenţa obligaţiilor principale precedă 
momentul la care condiţia s-ar putea îndeplini.” 
În consecinţă, având în vedere că documentele anexate nu probează îndeplinirea condiţiilor exprese prevăzute în cadrul 
art. 127 al. 2, vom proceda la înscrierea creanţei sub condiţia rezolutorie a restituirii mărfii către creditor. 
G. Referitor la creanţa în cuantum de 1.121.544,64 lei 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente; 
- Factura nr. GV1614/25.11.2016; 
- Procesul verbal de custodie nr. 1/23.11.2016; 
- Corespondenţa cu debitoarea privind solicitarea returnării mărfii aflate în custodie; 
Creditorul arată că a achiziţionat marfă de la Grand Voltage SRL în valoare de 1.121.544,64 lei, aceasta fiind lăsată în 
custodia Romcab SA, fiind încheiat în acest send Procesul-verbal de custodie nr. 1/23.11.2016. 
Conform Facturii nr. GV 1614/25.11.2016, Electroconat SRL a cumpărat marfa după cum urmează de la Grand Voltage 
SRL: 

Denumire produs Cantitate Preţ unitar (lei) Subtotal (lei) TVA (lei) 

Cablu 0,6/1kV T2x/Nfa2X50/8OI - 
AI + 3x70 + 1x16 

12.0000 km 8.770 105.240 21.048 

Cablu 0,6/1kV T2x/Nfa2X50/8OI - 
AI + 3x70 

17.0000 km 8.240 140.080 28.016 

Cablu 0,6/1kV T2x/Nfa2x 50/8OI - 
AI + 3x35 + 1 x16 

15.0000 km 5.870 88.050 17.610 

Cablu 0,6/1kV T2x/Nfa2x 50/8OI - 
AI + 3x70 + 25 

10.0000 km 9.100 91.000 18.200 

Cablu 0,6/1kV T2x?Nfa2x 50/8OI-
AI + 3x50 + 16 

8.0000 km 7.380 59.040 11.808 

Cablu 0,6/1kV Tyir 70/12OI-
AI+3x95Rm+25 

2.0000 km 12.400 24.800 4.960 
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Cablu 0,6/1kV T2x/NFa2x 3x16 30.000 km 1.640 49.200 9.840 

Cablu 0,6/1kV Acb2Xcy 16/16 Ac 25.00000 km 1.500 37.500 7.500 

Cablu 0,6/1kV Cyy 3x 1,5 30.0000 km 1.140 34.200 6.840 

Cablu 0,6/1kV Cyy 3x 2,5 km 40.0000 km 1.730 69.200 13.840 

Cablu 0,6/1kV Cyy 5x 2,5 13.000 km 2.970 38.610 7.722 

Cablu 0,6/1kV Cyy 5x 4 6.0000 km 4.550 27.300 5.460 

Cablu MYYM 3x 6 km 5.0000 km 3.700 18.500 3.700 

Cablu MYYM 5x6 3.0000 km 6.580 19.740 3.948 

Cablu 0x6/1kV T2X/Nfa2X 50/8OI-
AI+3x35+1x16 

5.50000 km 5.870 32.285 6.457 

Cablu 0,6/1kV T2X/Nfa2X 50/8OI-
AI+3x16 

5.5000 km 3.590 19.745 3.949 

Cablu 0,6/1kV CYY-F 5x10 3.0000 km 10.700 32.100 6.420 

Cablu 0,6/1kV CYY-F 5x16 3.0000 km 16.800 50.400 10.080 

Cablu 0,6/1kV T2X/Nfa2X 50/8OI-
AI+3x70+1x35 

3.0000 km 9.070 27.210 5.442 

Cablu 0,6/1kV T2X/Nfa2X 50/8OI-
AI+3x70+3x16 

2.0000 km 98.000 19.600 3.920 

Cablu 0,6/1kV T2X/Nfa2X 50/8OI-
AI+3x35 

3.0000 km 5.220 15.660 3.132 

Total Net 999.460 lei 

Total TVA 199.892 lei 

Total 1.199.352 lei 

În consecinţă, constatăm că la acest moment asupra obligaţiei de plată a contravalorii mărfii de către Romcab SA 
planează o condiţie viitoare şi nesigură de a cărei desfinţare ţine. 
Conform prevederilor art. 1399 Cod Civil „este afectată de condiţie obligaţia a cărei eficacitate sau desfiinţare depinde 
de un eveniment viitor şi nesigur.” 
De asemenea, art. 1401 Cod Civil prevede următoarele: 
„(1) Condiţia este rezolutorie atunci când îndeplinirea ei determină desfiinţarea obligaţiei. 
(2) Până la proba contrară, condiţia se prezumă a fi rezolutorie ori de câte ori scadenţa obligaţiilor principale precedă 
momentul la care condiţia s-ar putea îndeplini.” 
În consecinţă, Electroconat SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu creanţa chirografară 
aferentă mărfii achiziţionate de la Grand Voltage SRL, aflată în custodia Romcab SA, în cuantum de 1.121.544,64 lei, 
sub condiţia restituirii acesteia către creditor. 
În ceea ce priveşte taxa de timbru în cuantum de 200 de lei constatăm că solicitarea este întemeiată, urmând a înscrie 
creditorul la masa credală cu contravaloarea acesteia. 
Concluzionând, Electroconat SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
32.430.706,69 lei după cum urmează: 
- 26.635.989,18 lei creanţă pură şi simplă; 
- 4.672.972,87 lei creanţă sub condiţia rezolutorie a restituirii mărfii către creditor; 
- 1.121.544,64 lei creanţă sub condiţia rezolutorie a restituirii mărfii către creditor; 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
71. Electromureş SA, cu sediul în Târgu Mureş, strada Călaraşilor, nr. 112 – 114, jud. Mureş, prin Cabinet Individual de 
Avocatură Măgeruşan Dragoş Petru, cu sediul în Târgu Mureş, str. Tuşnad, nr. 2, ap. 7, jud. Mureş, a solicitat înscrierea 
la masa credală a debitoarei cu suma de 22.109,19 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către 
debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 21 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
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- Fişă client cu facturile restante; 
- Fişă client pentru anul 2016; 
- Factura Fiscală seria EM, nr. 207872, emisă în data de 01.06.2016, în cuantum de 29.775,90 lei, din care a fost 
achitată suma de 12.134,22 lei, rămânând un rest de achitat în cuantum de 17.641,68 lei; 
- Factura Fiscală seria EM, nr. 207873, emisă în data de 01.06.2016, în cuantum de 2.842,25 lei; 
- Factura Fiscală seria EM, nr. 207874, emisă în data de 02.06.2016, în cuantum de 1.625,26 lei. 
Total Sume Solicitate: 22.109,19 lei. 
În fapt, între Electromureş SA, în calitate de furnizor şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, s-au desfăşurat relaţii 
comerciale constând în furnizarea de matriţe şi alte echipamente şi servicii. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Electromureş SA va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 22.109,19 lei. 
72. Elephant Logistics SRL cu sediul în Bucureşti, str. Carei, nr. 1, bl. AII, ap. 31, sector 2, având sediul procesual ales 
la Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE –România) SA situat în Bucureşti, bld. Aviatorilor, nr. 
33, parter, ap. 1, sector 1, a depus Cerere de admitere a creanţei solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor garantate cu suma de 664.660,84 lei, reprezentând debit restant şi neachitat. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că debitoarea şi creditoarea au încheiat Contractul de prestări servicii – casa de expediţii nr. 296/06.12.2012 
modificat prin Actul adiţional nr. 123/21.05.2015, în temeiul cărora creditoarea a prestat servicii de transport şi 
activităţi conexe, în calitate de casă de expediţii. 
În vederea dovedirii creanţei deţinute, creditoarea a depus următoarele înscrisuri: 
- Contractul de prestări servicii – casa de expediţii nr. 296/06.12.2012; 
- Actul adiţional nr. 123/21.05.2015; 
- Împuternicirea de colectare/recuperare nr. 1237/21.03.2017; 
- Lista facturilor emise şi neachitate şi copia facturilor emise; 
- Biletele la ordin emise şi dovada refuzului la plată; 
- Comenzile şi CMR-urile (scrisorile de trăsură) aferente fiecărei facturi. 
Facturile emise şi neachitate de către debitoare, astfel cum au fost anexate cererii de admitere a creanţei, sunt 
următoarele: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 

1. 1867 12.09.2016 114,75 

2. 1881 19.09.2016 10.150,33 

3. 1883 19.09.2016 5.876,51 

4. 1885 19.09.2016 10.684,56 

5. 1884 19.09.2016 8.547,65 

6. 1882 19.09.2016 5.876,51 

7. 1880 19.09.2016 6.949,90 

8. 1889 19.09.2016 840,00 

9. 1887 19.09.2016 3.528,00 

10. 1886 19.09.2016 2.856,00 

11. 1888 19.09.2016 1.302,00 

12. 1897 20.09.2016 1.620,00 

13. 1891 26.09.2016 6.136,86 

14. 1890 26.09.2016 5.870,04 

15. 1896 26.09.2016 10.672,80 

16. 1893 26.09.2016 8.805,06 

17. 1892 26.09.2016 8.538,24 

18. 1895 26.09.2016 3.696,00 

19. 1899 01.10.2016 8.538,24 
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Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 

20. 1894 01.10.2016 9.605,52 

21. 1902 01.10.2016 4.535,94 

22. 1901 01.10.2016 8.538,24 

23. 1900 01.10.2016 5.736,63 

24. 1912 03.10.2016 336,00 

25. 1909 03.10.2016 2.772,00 

26. 1914 03.10.2016 801,41 

27. 1908 03.10.2016 6.144,17 

28. 1910 03.10.2016 3.150,00 

29. 1906 03.10.2016 4.007,07 

30. 1911 03.10.2016 2.856,00 

31. 1905 03.10.2016 4.007,07 

32. 1903 03.10.2016 5.877,04 

33. 1907 03.10.2016 6.678,45 

34. 1904 03.10.2016 10.685,52 

35. 1915 03.10.2016 21.371,04 

36. 1913 03.10.2016 19.768,21 

37. 1956 24.10.2016 1.302,00 

38. 1960 24.10.2016 811,22 

39. 1951 24.10.2016 5.948,98 

40. 1952 24.10.2016 8.112,24 

41. 1955 24.10.2016 2.310,00 

42. 1954 24.10.2016 10.816,32 

43. 1959 24.10.2016 5.948,98 

44. 1958 24.10.2016 840,00 

45. 1957 24.10.2016 3.528,00 

46. 1953 24.10.2016 5.948,98 

47. 1961 31.10.2016 3.488,57 

48. 1982 07.11.2016 5.941,98 

49. 1981 07.11.2016 10.688,52 

50. 1987 07.11.2016 3.528,00 

51. 1986 07.11.2016 840,00 

52. 1985 07.11.2016 840,00 

53. 1983 07.11.2016 3.528,00 

54. 1984 07.11.2016 840,00 

55. 1988 14.11.2016 2.856,00 

56. 1989 14.11.2016 1.302,00 

57. 1990 14.11.2016 10.830,00 

58. 1991 14.11.2016 5.956,50 

59. 1992 14.11.2016 5.956,50 

60. 1993 14.11.2016 5.956,50 
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Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 

61. 2010 30.11.2016 10.025,96 

62. 2009 30.11.2016 11.380,82 

63. 1998 30.11.2016 10.838,88 

64. 1997 30.11.2016 3.696,00 

65. 1996 30.11.2016 378,00 

66. 1995 30.11.2016 840,00 

67. 2000 30.11.2016 5.961,38 

68. 2003 30.11.2016 3.528,00 

69. 1999 30.11.2016 5.961,38 

70. 2002 30.11.2016 840,00 

71. 2001 30.11.2016 4.877,50 

72. 1994 30.11.2016 10.838,88 

73. 2004 30.11.2016 378,00 

74. 2005 30.11.2016 8.671,10 

75. 2006 30.11.2016 1.625,83 

76. 2011 30.11.2016 19.509,98 

77. 2007 30.11.2016 1.625,83 

78. 2008 30.11.2016 10.025,96 

79. 2014 02.12.2016 21.677,76 

80. 2012 02.12.2016 10.025,96 

81. 2013 02.12.2016 14.632,49 

82. 2024 14.12.2016 378,00 

83. 2016 14.12.2016 378,00 

84. 2023 14.12.2016 3.528,00 

85. 2015 14.12.2016 6.490,80 

86. 2017 14.12.2016 252,00 

87. 2022 14.12.2016 3.191,31 

88. 2021 14.12.2016 840,00 

89. 2020 14.12.2016 840,00 

90. 2019 14.12.2016 9.033,03 

91. 2018 14.12.2016 3.435,60 

92. 2026 14.12.2016 2.325,87 

93. 2025 14.12.2016 10.006,65 

94. 2040 28.12.2016 1.386,00 

95. 2041 28.12.2016 378,00 

96. 2039 28.12.2016 2.772,00 

97. 2042 28.12.2016 378,00 

98. 2034 28.12.2016 7.239,93 

99. 2035 28.12.2016 2.721,78 

100. 2036 28.12.2016 816,53 

101. 2029 28.12.2016 14.969,79 
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Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 

102. 2043 28.12.2016 21.774,24 

103. 2027 28.12.2016 10.070,59 

104. 2028 28.12.2016 13.608,90 

105. 2030 28.12.2016 10.070,59 

106. 2031 28.12.2016 10.941,56 

107. 2032 28.12.2016 20.141,17 

108. 2033 28.12.2016 8.165,34 

109. 2037 28.12.2016 2.797,20 

110. 2038 28.12.2016 2.797,20 

 Total 664.660,84 lei 
Biletele la ordin emise de debitoare în vederea achitării debitului restant, însoţite de dovezile de refuz la plată pe motiv 
de insolvenţă a trăgătorului, sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Seria şi numărul 
biletului la ordin 

Data emiterii Data scadenţei Valoarea biletului la 
ordin 

1. BTRL3BS 5048532 28.12.2016 14.03.2017 40.699,26 lei 
2. BTRL3BS 5048568 20.01.2017 06.03.2017 131.028,82 lei 
3. BTRL3BS 5048531 28.12.2016 01.03.2017 77.339,74 lei 
4. BTRL3BS 5048530 28.12.2016 28.02.2017 80.000,00 lei 
5. BTRL3BS 4871965 15.12.2016 12.02.2017 32.857,50 lei 
6. BTRL3BS 4871730 28.11.2016 19.01.2017 45.566,71 lei 
7. BTRL3BS 4612011 12.10.2016 16.01.2017 83.913,57 lei 
8. BTRL3BS 4769073 04.11.2016 13.01.2017 88.453,99 lei 
 Total   579.859,59 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 746.274,89 lei, motiv pentru care administratorul judiciar a 
solicitat explicaţii suplimentare debitoarei. 
Cu privire la solicitarea privind înscrierea creanţei deţinute de către Elephant Logistics SRL în categoria creanţelor 
garantate, administratorul judiciar a constatat că nu au fost depuse documente justificative care să permită înscrierea 
creanţei în categoria creanţelor garantate, iar potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 sunt „creditori 
chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu beneficiază de o cauză de preferinţă”. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Elephant Logistics SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 664.660,84 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
73. Eli Prot Trans SRL, cu sediul procesual ales în Târgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 9, jud. Mureş solicită înscrierea la 
masa credală cu suma de 26.256,38 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa te timbru în cuantum de 200 de lei, iar cererea a 
fost formulată în termen fiind depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 28.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de prestări servicii nr. 360/07.04.2008; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Data Scadența Valoarea 

12746 06.10.2015 06.10.2015 1.334,65 lei 

13005 03.11.2015 03.11.2015 1.591,15 lei 

13045 03.12.2015 03.12.2015 1.591,05 lei 

13310 06.01.2016 06.01.2016 1.584,72 lei 

13347 04.02.2016 04.02.2016 1.757,32 lei 

13376 04.03.2016 04.03.2016 2.032,08 lei 

13756 05.04.2016 05.04.2016 1.498,54 lei 

13781 06.05.2016 06.05.2016 1.458,64 lei 

14028 03.06.2016 03.06.2016 1.457,28 lei 
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14170 05.07.2016 05.07.2016 1.585,32 lei 

14310 04.08.2016 04.08.2016 1.537,32 lei 

14345 07.09.2016 07.09.2016 1.540,62 lei 

14475 04.10.2016 04.10.2016 1.618,92 lei 

14739 03.11.2016 03.11.2016 1.516,80 lei 

14867 05.12.2016 05.12.2016 1.461,76 lei 

14968 14.12.2016 14.12.2016 1.352,26 lei 

15112 25.01.2017 25.01.2017 1.337,95 lei 

Total 26.256,38 lei 

În fapt, creditorul arată că a prestat servicii de instruire, efectuare controale şi elaborare regulamente în temeiul Legii 
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, conform contractului de prestări servicii nr. 360/07.04.2008, emiţând 
facturile conform situaţiei prezentate mai sus. 
Mai arată creditorul că deşi Romcab SA nu a achitat facturile astfel emise încă din anul 2015, acesta a continuat să 
presteze servicii în temeiul contractului nr. 360/07.04.2008 în speranţa normalizării activităţii. 
În baza documentelor anexate, Eli Prot Trans SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în 
cuantum de 26.256,38 lei. 
74. Eltronis SRL, cu sediul în Oradea, Şoseaua Borşului, nr. 51B, jud. Bihor, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 3.336,83 lei, reprezentând contravaloarea facturii neachitată de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală seria ELT, nr. 04390, emisă în data de 15.11.2017, în cuantum de 3.336,83 lei; 
- Confirmare sold la data de 20 februarie 2017; 
- Fisă client la data de 20 februarie 2017. 
Total Sume Solicitate: 3.336,83 lei. 
Verificând documentul depus în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, factura 
fiind acceptată de către debitoare, iar contravaloarea acesteia figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Eltronis SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 3.336,83 lei. 
75. E.ON Energie Romania SA, cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor nr. 42, et. II, jud. Mureș, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 591.283,05 lei, din care suma de 
584.697,27 lei reprezentând debit principal, suma de 6.385,78 lei reprezentând penalități de întârziere și suma de 200 lei 
reprezentând taxă judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureș în data de 3 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 10717735446/06.10.2016, în valoare de 811,70 lei; 
- Factura Ficală nr. 10319412761/06.10.2016, în valoare de 19.233,23 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10319412762/06.10.2016, în valoare de 940,92 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10419309684/09.11.2016, în valoare de 6.772,43 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10618330024/09.11.2016, în valoare de 52.946,46 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10618330025/09.11.2016, în valoare de 4.124,09 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10219942255/09.12.2016, în valoare de 83.044,61 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10219942256/09.12.2016, în valoare de 9.953,89 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10120571531/09.12.2016, în valoare de 11.819,09 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10818152849/06.01.2017, în valoare de 115.521,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10818152850/06.01.2017, în valoare de 34.866,08 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10419669142/06.01.2017, în valoare de 14.580,55 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10519239921/06.01.2017, în valoare de 148.331,75 lei; 
- Factura Fiscală nr. 10519239957/09.02.2017, în valoare de 16.204,23 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1001014261/10.02.2017, în valoare de 65.546,34 lei; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
TOTAL: 591.283,05 lei 
În fapt, între creditoare și debitoare a fost încheiat Contractul de furnizare a gazelor naturale nr. 
1000215375/12.2013/GN/258 din 18.11.2013 în baza căruia au fost furnizate gaze naturale la locurile de consum ale 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

279 

debitoarei. În baza acestui contract au fost emise facturile fiscale sus menționate și care nu au fost achitate până la data 
deschiderii procedurii insolvenței. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar 
apreciază că se impun următoarele menţiuni: 
- Debitul principal este în cuantum total de 584.697,27 lei, astfel cum a fost solicitat de către creditoare; 
- Raportat la calculul penalităţilor efectuat de către creditoare, administratorul judiciar a constatat că acestea au fost 
calculate în mod greşit până la data de 21 Februarie 2017 şi nu până la data deschiderii procedurii insolvenţei (20 
Februarie 2017). 
Având în vedere acest aspect, subscrisa a procedat la recalcularea penalităţilor până la data de 20 Februarie 2017, după 
cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Numărul 
facturii 

Valoare 
factura 

energie/lei 

Data 
facturii 

Data 
scadenţei 

Perioada calcul 
penalităţi 

Nr. zile 
întârziere 

Total 
penalităţi 

RON 

1 10717023769 2.536,08 lei 07.06.2016 07.07.2016 01.09.2016 05.09.2016 4 4,06 lei 

2 10816900006 23.964,00 lei 07.06.2016 07.07.2016 01.09.2016 05.09.2016 4 38,34 lei 

3 10816900007 1.349,86 lei 07.06.2016 07.07.2016 01.09.2016 05.09.2016 4 2,16 lei 

4 10817076503 687,14 lei 07.07.2016 08.08.2016 01.09.2016 10.10.2016 39 10,72 lei 

5 10717202051 12.681,24 lei 07.07.2016 08.08.2016 01.09.2016 10.10.2016 39 197,83 lei 

6 10717202052 926,52 lei 07.07.2016 08.08.2016 01.09.2016 10.10.2016 39 14,45 lei 

7 10219215391 781,16 lei 08.08.2016 07.09.2016 08.09.2016 01.11.2016 54 16,87 lei 

8 10418770080 12.670,04 lei 08.08.2016 07.09.2016 08.09.2016 01.11.2016 54 273,67 lei 

9 10418770081 957,41 lei 08.08.2016 07.09.2016 08.09.2016 01.11.2016 54 20,68 lei 

10 10518337060 12.346,72 lei 07.09.2016 07.10.2016 08.10.2016 05.12.2016 58 286,44 lei 

11 10518337061 957,41 lei 07.09.2016 07.10.2016 08.10.2016 05.12.2016 58 22,21 lei 

12 10319228741 1.695,46 lei 07.09.2016 07.10.2016 08.10.2016 05.12.2016 58 39,33 lei 

13 10717735446 811,70 lei 06.10.2016 07.11.2016 08.11.2016 20.02.2017 104 33,77 lei 

14 10319412761 19.233,23 lei 06.10.2016 07.11.2016 08.11.2016 20.02.2017 104 800,10 lei 

15 10319412762 940,92 lei 06.10.2016 07.11.2016 08.11.2016 20.02.2017 104 39,14 lei 

16 10419309684 6.772,43 lei 09.11.2016 09.12.2016 10.12.2016 20.02.2017 72 195,05 lei 

17 10618330024 52.946,46 lei 09.11.2016 09.12.2016 10.12.2016 20.02.2017 72 1.524,86 
lei 

18 10618330025 4.124,09 lei 09.11.2016 09.12.2016 10.12.2016 20.02.2017 72 118,77 lei 

19 10219942255 83.044,61 lei 09.12.2016 09.01.2017 10.01.2017 20.02.2017 41 1.361,93 
lei 

20 10219942256 9.953,89 lei 09.12.2016 09.01.2017 10.01.2017 20.02.2017 41 163,24 lei 

21 10120571531 11.819,09 lei 09.12.2016 09.01.2017 10.01.2017 20.02.2017 41 193,83 lei 

22 10818152849 115.521,90lei 06.01.2017 06.02.2017 07.02.2017 20.02.2017 13 600,71 lei 

23 10818152850 34.866,08 lei 06.01.2017 06.02.2017 07.02.2017 20.02.2017 13 181,30 lei 

24 10419669142 14.580,55 lei 06.01.2017 06.02.2017 07.02.2017 20.02.2017 13 75,82 lei 

Total       6.215,31 
lei 

Operaţiunea de mai sus, prin care administratorul judiciar a procedat la diminuarea sumei solicitate de creditor cu titlu 
de penalităţi, se întemeiază pe prevederile art. 5, pct. 69 din Legea 85/2014, care dispun că tabelul preliminar de creanţe 
cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora” şi ale art. 80 alin. (1) din Legea 
85/2014 care arată că „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va 
putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103”. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
de 584.697,27 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
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76. Ernst & Young SRL cu sediul în Bucureşti, Bdul. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sector 1, clădirea Bucharest Tower 
Center, et. 19, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
14.684,60 lei, echivalentul sumei de 2.730 euro + TVA, reprezentând facturi fiscale neachitate de către societatea 
Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
Tribunalul Specializat Mureş la data de 03 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul din data de 04.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. SRLFV-000031087/01.09.2016, în cuantum de 4.376,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. SRLFV-000031420/10.10.2016, în cuantum de 10.307,70 lei. 
TOTAL SUME SOLICITATE: 14.684,60 lei. 
În fapt, între societatea creditoare şi Romcab SA s-a încheiat Contractul din data de 04 August 2016, prin care ERNST 
& YOUNG SRL s-a obligat să acorde asistenţă financiar contabilă debitoarei. 
Onorariul agreat de părţile contractante a fost de 2.730 euro, urmând a fi achitat după cum urmează: 
- 30% în termen de 5 zile de la semnarea contractului; 
- 70% în termen de 7 zile de la primirea raportului întocmit de către societatea debitoare. 
Urmare a îndeplinirii obligaţiei de către societatea creditoare în conformitate cu clauzele contractuale, ERNST & 
YOUNG SRL a emis facturile fiscale sus menţionate, care nu au fost achitate de către Romcab SA până la data 
deschiderii procedurii insolvenţei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
precum şi a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de ERNST & YOUNG SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii 
debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 14.684,60 lei. 
77. Euler Hermes SRL, având sediul procesual ales în Bucureşti, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, Birou nr. 14, sector 1, la 
reprezentantul convenţional Cabinet de Avocat Palanciuc-Mawas Luciana-Fida, a formulat o cerere de înscriere a 
creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 5.210,62 lei, reprezentând contravaloarea taxelor de alizat 
şi monitorizare agreate în baza Poliţei de Asigurare nr. 426.796/30.07.2015, dobânda legală aferentă şi cheltuieli de 
judecată. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Modul de calcul al dobânzii legale şi al debitului total datorat; 
- Fişele aferente serviciilor de analiză prestate; 
- Poliţa de Asigurare pentru credite comerciale interne şi de export nr. 426.796/30.07.2015 şi Acte Adiţionale; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 4674/20.10.2015 în valoare totală de 217,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 4675/20.10.2015 în valoare totală de 334,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 4878/10.12.2015 în valoare totală de 434,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 4977/07.01.2016 în valoare totală de 324,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5154/18.02.2016 în valoare totală de 1.470,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5264/17.03.2016 în valoare totală de 420,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5392/25.04.2016 în valoare totală de 208,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5889/05.07.2016 în valoare totală de 417,60 lei. 
TOTAL: 3.826,20 lei. 
În fapt, între SC EULER HERMES SRL, în calitate de Asigurător şi Romcab SA, în calitate de Asigurat s-a încheiat 
Poliţa de Asigurare nr. 426.796/30.07.2015 care avea ca obiect Asigurarea riscurilor pentru creanţe certe, lichide şi 
exigibile decurgând din livrarea de bunuri/prestarea de servicii de către Asigurat. 
Ca urmare a încheierii Poliţei de Asigurare, potrivit art. 2, părţile au convenit ca Asigurătorul să presteze inclusiv 
servicii de analiză şi monitorizare a clienţilor-debitori aparţinând Asiguratului în schimbul unei taxe în valoare de 175 
lei + TVA/client debitor, fiind emise astfel 8 Facturi Fiscale în valoare totală de 3.826,20 lei. 
În urma nerespectării obligaţiei de plată în termenul scadent, creditoarea SC EULER HERMES SRL a aplicat debitului 
restant dobânda legală penalizatoare, calculată de la data deschiderii procedurii insolvenţei – 20.02.2017 - conform 
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prevederilor art. 4 din Legea nr. 72/2013 coroborat cu 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011, în valoare totală de 373,21 lei, 
conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
factură 

Data 
factură 

Data 
scadenţă 

Valoare 
factură 

(lei) 

Valoare 
neachitată 

factură 
(lei) 

Data 
deschiderii 
insolvenţei 

Nr. zile 
întârziere (de la 

data 
despăgubirii) 

Rata 
Dobândă 

Cuantum 
Dobandă 

4675 20.10.2015 30.10.2015 334,80 334,80 20.02.2017 479 9,75% 42,84 lei 
4674 20.10.2015 30.10.2015 217,00 217,00 20.02.2017 479 9,75% 27,75 lei 

4878 10.12.2015 20.12.2015 434,00 434,00 20.02.2017 428 9,75% 49,59 lei 

4977 07.01.2016 17.01.2016 324,00 324,00 20.02.2017 400 9,75% 34,60 lei 

5154 18.02.2016 28.02.2016 1.470,00 1.470,00 20.02.2017 358 9,75% 140,50 lei 

5264 17.03.2016 27.03.2016 420,00 420,00 20.02.2017 330 9,75% 37,00 lei 

5392 25.04.2016 05.05.2016 208,80 208,80 20.02.2017 291 9,75% 16,22 lei 

5689 05.07.2016 15.07.2016 417,60 417,60 20.02.2017 220 9,75% 24,53 lei 

TOTAL 3.826,20   
În ceea ce priveşte solicitarea înscrierii în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma de 811,21 lei, reprezentând 
onorariu avocaţial, învederăm instanţei că, potrivit dreptului comun, „partea care pierde procesul va fi obligată, la 
cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”8. 
În materia insolvenţei, conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014, prevederile dreptului comun sunt aplicabile 
prin raportare la dispoziţiile din Legea Insolvenţei, doar în măsura în care acestea nu contravin procedurii speciale a 
insolvenţei. Aşadar, în caz de divergenţă între dreptul comun şi legea insolvenţei, va trebui să se dea prevalenţă 
reglementărilor speciale din materia insolvenţei. 
În prezenta cauză, solicitarea privind obligarea debitoarei la plata onorariului avocaţial are natura juridică a unei 
veritabile acţiuni judiciare în pretenţii formulată în contradictoriu cu debitoarea ROMCAB SA 
Având în vedere aceasta calificare, devin aplicabile prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora de la data 
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare promovate „pentru realizarea creanţelor asupra 
debitorului”, o cerere de acordare a cheltuielilor privind onorariul avocaţial fiind inadmisibilă. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, S.C EULER HERMES SRL deţinea împotriva 
debitoarei Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum total de 4.399,41 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 4.399,41 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
78. Eurochim Impex SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Aviator Şerban Petrescu nr. 29, sector 1, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 343.178,73 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor emise către debitoare şi neachitate de către aceasta. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 30 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura seria EURC nr. 23591/19.12.2016, în valoare de 22.122,00 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23578/07.11.2016, în valoare de 5.230,80 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23577/07.11.2016, în valoare de 5.140,80 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23576/07.11.2016, în valoare de 46.422,00 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23572/25.10.2016, în valoare de 34.147,20 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23571/25.10.2016, în valoare de 10.882,80 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23569/20.10.2016, în valoare de 29.424,00 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23567/19.10.2016, în valoare de 3.447,44 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23564/12.10.2016, în valoare de 37.104,00 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23554/26.09.2016, în valoare de 17.237,20 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23552/23.09.2016, în valoare de 6.322,27 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23551/23.09.2016, în valoare de 39.295,20 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23549/21.09.2016, în valoare de 7.926,00 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23542/09.09.2016, în valoare de 9.120,00 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23541/09.09.2016, în valoare de 7.980,00 lei; 

                                                           
8 Art. 453 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă. 
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- Factura seria EURC nr. 23540/09.09.2016, în valoare de 12.273,90 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23539/09.09.2016, în valoare de 10.748,53 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23535/05.09.2016, în valoare de 17.438,40 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23534/05.09.2016, în valoare de 20.871,79 lei; 
- Factura seria EURC nr. 23514/26.07.2016, în valoare de 2.236,22 lei; 
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
TOTAL: 343.178,73 lei 
În fapt, între creditoare şi debitoare s-au derulat relaţii comerciale pe bază de comandă directă, în acest sens fiind 
anexate următoarele scrisori de transport (C.M.R.), respectiv avize de însoţire a mărfii: 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 2 paleţi (60 de saci granule) – 1500 kg, în data de 13.12.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a ½ palet (12 de saci granule) – 300 kg, în data de 08.11.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a ½ palet (14 de saci granule) – 350 kg, în data de 08.11.2016; 
- avizul de însoţire a mărfii nr. 3003272/07.11.2016 pentru 84 de saci granule; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 3 paleţi (94 de saci granule) – 2350 kg, în data de 08.11.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 1 palet (28 de saci granule) – 700 kg, în data de 25.10.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 2 paleţi (80 de saci granule) – 2000 kg, în data de 20.10.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 2 paleţi – 1591 kg, în data de 19.10.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 3 paleţi (101 de saci granule) – 2525 kg, în data de 12.10.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 1 palet (24 de saci granule) – 555 kg, în data de 26.09.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a ½ palet (20 de saci granule) – 320 kg, în data de 23.09.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 3 paleţi (124 de saci granule) – 3100 kg, în data de 23.09.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 1 palet (24 de saci granule) – 600 kg, în data de 21.09.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 1 palet de marfă – 800 kg, în data de 12.09.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 1 palet de marfă – 700 kg, în data de 12.09.2016; 
- avizul de însoţire a mărfii nr. 3003208/09.09.2016 pentru 37 de saci granule; 
- avizul de însoţire a mărfii nr. 3003208/09.09.2016 pentru 32 de saci granule; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 1 palet (48 de saci granule) – 1200 kg, în data de 05.09.2016; 
- scrisoarea de transport care atestă recepţia a 2 paleţi (57 de saci granule) – 1411 kg, în data de 05.09.2016; 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată; prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 343.178,73 lei. 
79. Eurocris Trans SRL, cu sediul în Soporu de Câmpie, nr. 82, jud. Cluj, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 250.986,98 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei ROMCAB SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare 
de timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Eurocris Trans SRL. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare 
1 2016888 06.06.2016 2.151,54 lei 

2 2016943 17.06.2016 8.716,03 lei 

3 2016944 17.06.2016 8.716,03 lei 

4 2016946 17.06.2016 6.264,64 lei 

5 2016947 17.06.2016 6.264,64 lei 

6 2016962 22.06.2016 4.351,68 lei 

7 2016978 24.06.2016 8.674,36 lei 

8 2016982 24.06.2016 6.234,69 lei 

9 2016989 27.06.2016 6.260,50 lei 

10 20161027 01.07.2016 7.052,76 lei 

11 20161029 04.07.2016 4.875,98 lei 

12 20161081 12.07.2016 3.068,16 lei 

13 20161084 14.07.2016 7.814,51 lei 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare 
14 20161090 14.07.2016 6.197,72 lei 

15 20161091 11.07.2016 6.197,72 lei 

16 20161114 19.07.2016 8.047,08 lei 

17 20161139 22.07.2016 8.850,60 lei 

18 20161140 22.07.2016 6.168,60 lei 

19 20161220 04.08.2016 6.411,46 lei 

20 20161275 16.08.2016 6.153,70 lei 

21 20161277 16.08.2016 5.538,33 lei 

22 20161300 19.08.2016 5.639,38 lei 

23 20161310 22.08.2016 5.629,55 lei 

24 20161319 23.08.2016 3.158,39 lei 

25 20161320 23.08.2016 5.620,86 lei 

26 20161321 23.08.2016 3.158,39 lei 

27 20161342 26.08.2016 5.613,17 lei 

28 20161347 26.08.2016 5.613,17 lei 

29 20161349 26.08.2016 5.613,17 lei 

30 20161381 30.08.2016 4.015,89 lei 

31 20161389 01.09.2016 5.531,25 lei 

32 20161391 01.09.2016 5.611,41 lei 

33 20161467 14.09.2016 5.525,41 lei 

34 20161547 26.09.2016 5.603,22 lei 

35 20161578 30.09.2016 5.608,76 lei 

36 20161593 30.09.2016 8.813,77 lei 

37 20161622 06.10.2016 5.542,67 lei 

38 20161706 17.10.2016 2.971,06 lei 

39 20161714 17.10.2016 5.590,99 lei 

40 20161635 07.10.2016 4.026,33 lei 

41 20161656 10.10.2016 3.236,33 lei 

42 20161699 14.10.2016 4.866,37 lei 

43 20161819 31.10.2016 8.096,04 lei 

44 20161713 17.10.2016 1.890,67 lei 

Total 250.986,98 lei 

În fapt, între Eurocris Trans SRL şi Romcab SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, creditoarea prestând servicii de 
transport pe baza comenzilor emise de debitoare. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Eurocris Trans SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 250.986,98 lei. 
80. Euroinvest Minmet.R.L, având sediul în Bucureşti, str. Calea Apeductului, nr. 1, bl. R4A, sc. 1, ap. 10, et. 3, a 
formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 852.746,56 lei, 
reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale neachitate, emise în baza Contractului de Furnizare de Produse nr. 
05/02.01.2014. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea făcând ulterior dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
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În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contract de Furnizare Produse nr. 05/02.01.2014; 
- Actul Adiţional nr. 1/15.01.2014 la Contractul nr. 05/02.01.2014; 
- Anexa nr. 2/05.01.2015 la Contractul nr. 05/02.01.2014; 
- Anexa nr. 3/31.12.2015 la Contractul nr. 05/02.01.2014; 
- Fişă cont 411 client ROMCAB; 
- Avize de însoţire a mărfii; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 709/01.11.2016 în valoare de 652.694,11 lei + 108.782,35 lei TVA, din care 418.267,85 lei achitat 
şi 234.426,26 lei rest de plată; 
- Factura Fiscală nr. 712/06.12.2016 în valoare de 618.320,30 lei + 103.053,38 lei TVA. 
TOTAL DEBIT RESTANT: 852.746,56 lei. 
În fapt, între SC ROMCAB SA, în calitate de Achizitor şi SC EUROINVEST MINMET SRL, în calitate de Furnizor, a 
fost încheiat Contractul de Furnizare de Produse nr. 05/02.01.2014, prin care Furnizorul se obliga să furnizeze 
produsele definite în art. 5.1 din Contract, în cantităţile, perioada şi calitatea convenită, iar Achizitorul se obliga să 
achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit conform prevederilor din Contract. 
Deşi Contractul era iniţial valabil până la data de 31.12.2014, conform art. 1 al Anexei nr. 02/05.01.2015 şi ulterior art. 
1 al Anexei nr. 03/31.12.2015 la Contractul nr. 05/02.01.2014, acesta se prelungeşte până la data de 31.12.2015, 
respectiv până la data de 31.12.2017. Prin urmare, Facturile Fiscale nr. 709/01.11.2016 şi 712/06.12.2016 emise în baza 
Contractului sunt valabile. 
În ceea ce priveşte valoarea celor două Facturi Fiscale anexate declaraţiei de creanţă, deşi aceasta este de 1.482.850,14 
lei, conform Fişei de cont a clientului Romcab, în perioada 04.11.2016-27.01.2017, debitoarea a efectuat plăţi parţiale 
către creditoare. În urma acestor plăţi, ROMCAB SA figura în evidenţele contabile ale SC EUROINVEST MINMET 
SRL cu un debit restant în valoare de 852.746,56 lei, conform tabelului de mai jos: 

Nr. crt. Numărul 
facturii 

Data facturii Valoare factură Suma achitată Rest de achitat 
(Debit) 

1 MIN 709 01.11.2016 652.694,11 lei 418.267,85 lei 234.426,26 lei 

2 MIN 712 06.12.2016 618.320,30 lei - lei 618.320,30 lei 

Total  1.271.014,41 lei 418.267,85 lei 852.746,56 lei 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, S.C EUROINVEST MINMET SRL deţinea împotriva 
debitoarei SC ROMCAB SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă 
în cuantum total de 852.746,56 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 852.746,56 lei. 
81. Evalex SA, cu sediul în Târgu Mureş, str. Aurel Filimon, nr. 4, jud. Mureş, solicită înscrierea la masa credală cu 
creanţa în cuantum de 51.696,36 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 28.03.2017, în termenul stabilit. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de prestări servicii nr. 03/22.01.2016; 
- Factura Seria MS EV nr. 2047 în cuantum de 59.235 lei; 
Creditorul arată că în urma serviciilor de audit financiar prestate în baza contractului nr. 03/22.01.2016 a emis mai 
multe facturi fiscale, acestea fiind achitate parţial de către Romcab SA. 
Creditorul arată că din cuantumul de 59.235 lei aferent facturii nr. MS EV nr. 2047 a mai rămas restantă suma de 
51.696,36 lei. 
Astfel, în baza documentelor anexate, creditorul Evalex SA urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 51.696,36 lei. 
82. FA.IN.Plast – Faraotti Industriche Plastiche SRL cu sediul în Zona Industriale Campolungo II Fase 63100, Ascoli 
Piceno (AP) Italia, cu sediul procesual ales la reprezentantul convenţional - Cumpănaşu & Asociaţii – Societate Civilă 
de Avocaţi cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Mântuleasa, nr. 15, Corp B, et. 2, a depus Cerere de admitere a creanţei 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu valoarea debitului principal în cuantum de 
355.199,95 euro (respectiv suma de 1.614.241,69 lei, echivalentul în lei la data de 31.03.2017), dobânda legală în sumă 
de 834,31 euro (echivalentul a 3.791,60 lei) şi cheltuielile reprezentând onorariu de avocat în cuantum de 11.787,36 lei 
şi contravaloarea taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 03 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că debitoarea în calitate de cumpărătoare a achiziţionat în anul 2015 de la creditoare diverse produse care au fost 
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livrate conform documentelor de transport depuse de creditoare, însă nu au fost achitate de debitoare facturile primite 
pentru contravaloarea mărfurilor achiziţionate. 
Astfel, creditoarea a emis următoarele facturi care nu au fost achitate de către debitoare: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 
1. 3637 30.09.2015 20.215,80 euro 

2. 3640 30.09.2015 20.250,00 euro 
3. 3652 30.09.2015 20.250,00 euro 
4. 3653 30.09.2015 19.935,00 euro 
5. 3786 05.10.2015 18.900,00 euro 
6. 3789 06.10.2015 18.900,00 euro 
7. 3790 06.10.2015 18.900,00 euro 
8. 3791 06.10.2015 18.900,00 euro 
9. 3802 07.10.2015 20.295,90 euro 
10. 4062 19.10.2015 20.420,50 euro 
11. 4078 23.10.2015 19.350,00 euro 
12. 4079 23.10.2015 19.350,00 euro 
13. 4085 26.10.2015 19.350,00 euro 
14 4089 27.10.2015 19.367,20 euro 
15. 4099 28.10.2015 19.350,00 euro 
16. 4325 06.11.2015 22.580,63 euro 
17. 4340 09.11.2015 19.350,00 euro 
18. 4343 10.11.2015 19.454,92 euro 
 Total 355.199,95 euro 

În vederea dovedirii creanţei deţinute, creditoarea a depus următoarele înscrisuri: 
- facturile emise şi neachitate traduse în limba română; 
- facturile emise şi neachitate în limba engleză, astfel cum au fost comunicate debitoarei; 
- scrisorile de trăsură internaţională întocmite pentru fiecare transport de produse; 
- anexa privind modul de calcul a dobânzii legale; 
- Adresa nr. 16184/21.09.2016 transmisă de Romcab SA prin intermediul căreia se oblige sa achite în şase rate egale 
valoarea debitului restant. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 355.199,95 euro debit restant, echivalent cu valoarea creanţei 
solicitată de către creditoare. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei al debitului principal neachitat, calculat conform 
prevederilor legale menţionate este în valoare de 1.605.290,65 lei. 
Raportat la valoarea dobânzii legale calculată potrivit legii italiene, reţinând prevederile Regulamentului European (CE) 
nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale derulate între entităţi aparţinând unor state diferite şi în 
concordanţă cu dispoziţiile Codului civil, administratorul judiciar apreciază ca fiind îndeplinite condiţiile necesare 
înscrierii creanţei în cuantum de 3.770,58 lei (echivalentul în lei a 834,31 euro calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală) cu titlu de dobândă legală în Tabelul Preliminar al Creditorilor 
Romcab SA 
De asemenea, conform solicitării creditorului cu privire la înscierea la masa credală cu valoarea taxei judiciare de 
timbru achitată, administratorul judiciar urmează a admite înscrierea la masa credală a sumei de 200 de lei reprezentând 
contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 11.987,36 lei, constatăm că acesta reprezintă o cheltuială 
accesorie, voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi 
obligat la achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, motiv pentru care administratorul judiciar va 
respinge înscrierea la masa credală a sumei de 11.987,36 lei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul FA.IN.Plast – Faraotti Industriche Plastiche SRL va fi 
înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 
1.609.261,23 lei, reprezentând debit principal în valoare de 1.605.290,65 lei (echivalentul în lei a 355.199,95 euro 
calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală), suma de 3.770.58 lei 
(echivalentul în lei a 834,31 euro) şi taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
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83. Fakopacs SRL, cu sediul în Praid, jud. Harghita, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 1.143.970 lei 
reprezentând facturi neachitate parţial sau integral conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 201/30.12.2014 
Sub aspectul condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la Tribunalul Specializat Târgu Mureş în data de 
17.02.2017, şi reprezintă cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă recalificată în declaraţie de creanţă de către 
judecătorul-sindic. Taxa de timbru în cuantum de 200 de lei a fost achitată. 
Creditorul anexează în probaţiune contractul nr. 201/30.12.2014, biletele la ordin refuzate la plată şi următoarele facturi 
neachitate parţial sau integral: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 

1 1759 07.11.2016 07.03.2017 5.779,20 lei 

2 1703 01.10.2016 29.01.2017 17.529,60 lei 

3 1675 02.09.2016 31.12.2016 10.200,00 lei 

4 1665 26.08.2016 24.12.2016 6.816,00 lei 

5 1653 15.08.2016 13.12.2016 9.600,00 lei 

6 1758 07.11.2016 07.03.2017 5.779,20 lei 

7 1744 01.11.2016 01.03.2017 5.568,00 lei 

8 1745 01.11.2016 01.03.2017 5.568,00 lei 

9 1746 01.11.2016 01.03.2017 5.568,00 lei 

10 1747 02.11.2016 02.03.2017 5.568,00 lei 

11 1748 02.11.2016 02.03.2017 5.568,00 lei 

12 1749 02.11.2016 02.03.2017 7.382,40 lei 

13 1750 03.11.2016 03.03.2017 5.568,00 lei 

14 1751 03.11.2016 03.03.2017 7.382,40 lei 

15 1752 03.11.2016 03.03.2017 5.568,00 lei 

16 1753 04.11.2016 04.03.2017 6.021,60 lei 

17 1754 04.11.2016 04.03.2017 7.382,40 lei 

18 1755 04.11.2016 04.03.2017 25.085,76 lei 

19 1756 05.11.2016 05.03.2017 7.382,40 lei 

20 1757 05.11.2016 05.03.2017 6.459,60 lei 

21 1760 08.11.2016 08.03.2017 5.779,20 lei 

22 1761 08.11.2016 08.03.2017 5.779,20 lei 

23 1762 09.11.2016 09.03.2017 7.536,00 lei 

24 1763 09.11.2016 09.03.2017 7.536,00 lei 

25 1764 09.11.2016 09.03.2017 7.536,00 lei 

26 1765 10.11.2016 10.03.2017 7.536,00 lei 

27 1766 10.11.2016 10.03.2017 10.200,00 lei 

28 1767 11.11.2016 11.03.2017 11.640,00 lei 

29 1768 11.11.2016 11.03.2017 10.200,00 lei 

30 1769 14.11.2016 14.03.2017 10.200,00 lei 

31 1770 14.11.2016 14.03.2017 8.668,80 lei 

32 1771 15.11.2016 15.03.2017 8.668,80 lei 

33 1772 16.11.2016 16.03.2017 8.668,80 lei 

34 1773 17.11.2016 17.03.2017 8.668,80 lei 

35 1644 06.08.2016 04.12.2016 7.536,00 lei 

36 1645 06.08.2016 04.12.2016 7.536,00 lei 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 

37 1646 09.08.2016 07.12.2016 7.536,00 lei 

38 1647 10.08.2016 08.12.2016 7.536,00 lei 

39 1648 10.08.2016 08.12.2016 7.536,00 lei 

40 1649 11.08.2016 09.12.2016 7.536,00 lei 

41 1650 11.08.2016 09.12.2016 7.200,00 lei 

42 1651 12.08.2016 10.12.2016 12.312,00 lei 

43 1652 13.08.2016 11.12.2016 9.408,00 lei 

44 1654 16.08.2016 14.12.2016 9.600,00 lei 

45 1655 17.08.2016 15.12.2016 8.400,00 lei 

46 1656 18.08.2016 16.12.2016 9.960,00 lei 

47 1657 19.08.2016 17.12.2016 7.536,00 lei 

48 1658 20.08.2016 18.12.2016 7.536,00 lei 

49 1659 20.08.2016 18.12.2016 7.536,00 lei 

50 1660 22.08.2016 20.12.2016 8.668,80 lei 

51 1661 23.08.2016 21.12.2016 8.668,80 lei 

52 1662 24.08.2016 22.12.2016 6.816,00 lei 

53 1663 25.08.2016 23.12.2016 6.816,00 lei 

54 1664 25.08.2016 23.12.2016 6.816,00 lei 

55 1666 26.08.2016 24.12.2016 8.668,80 lei 

56 1667 27.08.2016 25.12.2016 8.668,80 lei 

57 1668 29.08.2016 27.12.2016 7.382,40 lei 

58 1669 30.08.2016 28.12.2016 7.382,40 lei 

59 1670 31.08.2016 29.12.2016 5.568,00 lei 

60 1702 01.10.2016 29.01.2017 5.568,00 lei 

61 1704 03.10.2016 31.01.2017 5.568,00 lei 

62 1705 04.10.2016 01.02.2017 11.400,00 lei 

63 1706 06.10.2016 03.02.2017 9.720,00 lei 

64 1707 07.10.2016 04.02.2017 11.478,60 lei 

65 1708 08.10.2016 05.02.2017 11.160,00 lei 

66 1709 10.10.2016 07.02.2017 11.952,00 lei 

67 1710 11.10.2016 08.02.2017 10.416,00 lei 

68 1711 12.10.2016 09.02.2017 8.400,00 lei 

69 1712 12.10.2016 09.02.2017 17.280,00 lei 

70 1714 13.10.2016 10.02.2017 16.003,20 lei 

71 1715 14.10.2016 11.02.2017 17.280,00 lei 

72 1716 14.10.2016 11.02.2017 8.400,00 lei 

73 1717 15.10.2016 12.02.2017 6.000,00 lei 

74 1718 17.10.2016 14.02.2017 7.440,00 lei 

75 1720 18.10.2016 15.02.2017 19.200,00 lei 

76 1721 19.10.2016 16.02.2017 7.536,00 lei 

77 1722 19.10.2016 16.02.2017 10.530,00 lei 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 

78 1723 20.10.2016 17.02.2017 7.536,00 lei 

79 1724 21.10.2016 18.02.2017 7.536,00 lei 

80 1725 21.10.2016 18.02.2017 7.536,00 lei 

81 1726 22.10.2016 19.02.2017 7.536,00 lei 

82 1727 22.10.2016 19.02.2017 7.536,00 lei 

83 1728 24.10.2016 21.02.2017 7.536,00 lei 

84 1729 24.10.2016 21.02.2017 5.568,00 lei 

85 1730 25.10.2016 22.02.2017 5.568,00 lei 

86 1731 25.10.2016 22.02.2017 5.568,00 lei 

87 1732 26.10.2016 23.02.2017 5.568,00 lei 

88 1733 26.10.2016 23.02.2017 5.568,00 lei 

89 1734 27.10.2016 24.02.2017 5.568,00 lei 

90 1735 27.10.2016 24.02.2017 5.568,00 lei 

91 1736 27.10.2016 24.02.2017 5.568,00 lei 

92 1737 28.10.2016 25.02.2017 5.568,00 lei 

93 1738 28.10.2016 25.02.2017 5.568,00 lei 

94 1739 29.10.2016 26.02.2017 5.568,00 lei 

95 1740 29.10.2016 26.02.2017 5.568,00 lei 

96 1741 31.10.2016 28.02.2017 5.568,00 lei 

97 1742 31.10.2016 28.02.2017 5.568,00 lei 

98 1743 31.10.2016 28.02.2017 5.568,00 lei 

99 1672 01.09.2016 30.12.2016 5.568,00 lei 

100 1673 01.09.2016 30.12.2016 5.568,00 lei 

101 1674 02.09.2016 31.12.2016 5.568,00 lei 

102 1676 03.09.2016 01.01.2017 10.200,00 lei 

103 1677 05.09.2016 03.01.2017 10.200,00 lei 

104 1678 06.09.2016 04.01.2017 10.200,00 lei 

105 1679 07.09.2016 05.01.2017 19.200,00 lei 

106 1681 08.09.2016 06.01.2017 14.688,00 lei 

107 1682 09.09.2016 07.01.2017 18.748,80 lei 

108 1683 13.09.2016 11.01.2017 15.261,60 lei 

109 1684 16.09.2016 14.01.2017 17.280,00 lei 

110 1686 17.09.2016 15.01.2017 19.132,80 lei 

111 1687 19.09.2016 17.01.2017 8.668,80 lei 

112 1688 20.09.2016 18.01.2017 8.668,80 lei 

113 1689 21.09.2016 19.01.2017 11.232,00 lei 

114 1690 22.09.2016 20.01.2017 6.816,00 lei 

115 1691 22.09.2016 20.01.2017 6.816,00 lei 

116 1692 23.09.2016 21.01.2017 9.960,00 lei 

117 1693 24.09.2016 22.01.2017 6.000,00 lei 

118 1694 26.09.2016 24.01.2017 8.928,00 lei 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

289 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare 

119 1695 27.09.2016 25.01.2017 11.160,00 lei 

120 1696 28.09.2016 26.01.2017 5.568,00 lei 

121 1697 28.09.2016 26.01.2017 14.688,00 lei 

122 1698 29.09.2016 27.01.2017 5.568,00 lei 

123 1699 29.09.2016 27.01.2017 12.362,40 lei 

124 1700 30.09.2016 28.01.2017 5.568,00 lei 

125 1701 30.09.2016 28.01.2017 5.568,00 lei 

126 1775 06.12.2016 05.04.2017 5.568,00 lei 

127 1776 06.12.2016 05.04.2017 5.568,00 lei 

128 1777 07.12.2016 06.04.2017 5.568,00 lei 

129 1779 07.12.2016 06.04.2017 5.568,00 lei 

130 1780 08.12.2016 07.04.2017 5.568,00 lei 

131 1781 09.12.2016 08.04.2017 5.568,00 lei 

132 1782 12.12.2016 11.04.2017 11.232,00 lei 

133 1783 13.12.2016 12.04.2017 8.528,40 lei 

134 1785 26.01.2017 26.05.2017 5.521,60 lei 

135 1786 26.01.2017 26.05.2017 5.521,60 lei 

Total valoare facturi 1.148.020,76 lei 

Creditorul arată că în conformitate cu obiectul contractului nr. 201/30.12.2014 a procedat la efectuarea de livrări de 
tamburi de lemn către debitoarea Romcab SA. 
Conform situaţiei anexate, a fost achitată parţial factura nr. 1644/06.08.2016 pentru suma de 4.049,8 lei. 
Conform prevederilor contractuale, facturile emise sunt scadente la 120 de zile de la data înregistrării facturii. 
Astfel, raportat la data prezentului raport, sunt nescadente următoarele facturi: 

Facturi nescadente 

1785 26.01.2017 26.05.2017 5.521,60 lei 

1786 26.01.2017 26.05.2017 5.521,60 lei 

Total 11.043,20 lei 

În consecinţă, creditorul Fakopacs SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
1.143.970,96 lei din care 11.043,2 lei nescadentă, fiind aferentă facturilor nr. 1785 şi 1786 emise în data de 26.01.2017 
şi scadente în data de 26.05.2017. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
84. Fire Safety SRL cu sediul social în Târgu Mureş, str. Grapei nr. 7, punct de lucru str. Tineretului nr. 2, a formulat 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 9.180,60 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
Contract de prestări servicii P.S.I. nr. 2 din 30.01.2015: 
- Factura Fiscală nr. 118880/14.04.2016, în cuantum de 2.457,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 119819/18.10.2016, în cuantum de 3.349,80 lei. 
Contract de prestări servicii nr. 221 din 19.08.2010: 
- Factura Fiscală nr. 119441/04.08.2016, în cuantum de 1.587,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 120108/14.12.2016, în cuantum de 1.216,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 120134/16.12.2016, în cuantum de 568,80 lei. 
- Contract de prestări servicii P.S.I. nr. 331 din 03.06.2013. 
TOTAL SUME SOLICITATE: 9.180,60 lei. 
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În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
precum şi a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de FIRE SAFETY SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 9.180,60 lei. 
85. Firma Handlowo – Uslugowa Andrew SC, cu sediul în Polonia, 34 – 730 Mszana Dolna, Raba Nizna 208, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 47.736,50 euro, reprezentând contravaloare marfă livrată şi 
neachitată de debitoare. 
În justificarea solicitării sale, creditorul a anexat facturile emise, dovada transmiterii acestora către Romcab SA, 
comenzile efectuate de aceasta din urmă şi dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Facturile au fost toate emise în prima parte a anului 2016, reprezentând valoarea tamburilor de lemn comandaţi şi 
neachitaţi de debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada plăţii taxei judiciare de timbru. 
Verificând declaraţia de creanţă, raportat la documentele anexate în probaţiune, administratorul judiciar constată că 
acest creditor solicită înscrierea la masa credală a debitoarei cu o creanţă în cuantum de 47.736,50 euro, astfel: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoare 
factură 

Suma achitată 
conform Handlowo - 
Uslugowa Andrew" 

Debit solicitat 

1 FA/12.02.2016 12.02.2016 4.554,00 € 4.554,00 € - € 
2 FA/19.02.2016 16.02.2016 5.119,00 € 5.119,00 € - € 

3 FA/22.02.2016 17.02.2016 5.325,00 € 5.325,00 € - € 

4 FA/28.02.2016 23.02.2016 4.554,00 € 4.554,00 € - € 

5 FA/30.02.2016 24.02.2016 4.510,00 € 4.510,00 € - € 

6 FA/35.02.2016 25.02.2016 4.896,00 € 4.896,00 € - € 

7 FA/37.02.2016 26.02.2016 4.632,00 € 4.632,00 € - € 

8 FA/2/03.2016 01.03.2016 6.438,00 € 6.082,50 € 355,50 € 

9 FA/10/03/2016 04.03.2016 5.616,00 € - € 5.616,00 € 

10 FA/14/03/2016 08.03.2016 4.896,00 € - € 4.896,00 € 

11 FA/24/03/2016 16.03.2016 4.896,00 € - € 4.896,00 € 

12 FA/6/04/2016 01.04.2016 4.482,00 € - € 4.482,00 € 

13 FA/11/04.2016 04.04.2016 4.245,00 € - € 4.245,00 € 

14 FA/18/04/2016 07.04.2016 3.672,00 € - € 3.672,00 € 

15 FA/50/04/2016 29.04.2016 3.680,00 € - € 3.680,00 € 

16 FA/6/05/2016 06.05.2016 4.194,00 € - € 4.194,00 € 

17 FA/30/06/2016 21.06.2016 5.850,00 € - € 5.850,00 € 

18 FA/33/06/2016 22.06.2016 5.850,00 € - € 5.850,00 € 

Total 87.409,00 € 39.672,50 € 47.736,50 € 

Comparând cu evidenţele contabile ale debitoarei, am constatat că Handlowo - Uslugowa Andrew", figurează cu o 
creanţă de 31.886,50 euro (Conform fişa din contabilitate). Administratorul judiciar a mai constatat că suma de 15.850 
euro se impune a fi respinsă de la masa credală deoarece aceasta a fost achitată de Romcab SA după cum urmează: în 
data de 05.07.2016, s-a achitat suma de 8.850 euro, iar în data de 17.11.2016, s-a chitat suma de 7.000 euro. Aceste 
sume nu se regăsesc în documentele puse la dispoziţie de Handlowo - Uslugowa Andrew". 
Din datele transmise de creditor, ulterior solicitării de lămuriri formulată de administratorul judiciar, acesta recunoaşte 
plata efectuată de Romcab SA în data de 17.11.2016 în cuantum de 7.000 euro, însă în ceea ce priveşte plata de 8.850 
euro efectuată în data de 05.07.2016 de Romcab SA, creditorul afirmă că a fost efectuată într-un alt cont, comunicat de 
o terţă persoană de pe email-ul Handlowo - Uslugowa Andrew". Astfel, creditorul afirma că deşi şi cea de-a doua plată, 
de 8.850 euro a fost efectuată de Romcab SA, o terţă persoană a folosit email-ul Handlowo - Uslugowa Andrew" pentru 
a indica un alt cont, în care să fie făcută plata, cont care în fapt nu îi aparţine. 
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Având în vedere că această afirmaţie de pretinsă fraudă nu a fost dovedită de creditor cu documente/informaţii publice 
(acşiune pe rolul instanţei, nr. dosar penal etc.), administratorul judiciar nu are posibilitatea verificării realităţii pretinsei 
operaţiuni frauduloase. 
În consecinţă, administratorul judiciar va respinge înscrierea sumei de 15.850 euro de la masa credală a Romcab SA, 
creditorul urmând a fi înscris cu o creanţă de 31.886,50 euro. 
Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, Firma Handlowo – Uslugowa Andrew SC urmează a fi înscris la masa credală a 
Romcab SA cu suma de 144.105,59 lei (curs valutar valabil la data de 20.02.2017, 1 Euro = 4,5194 lei). 
86. G.M. Ecoinstal SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 18 C, Jud. Mureş, prin av. Kiss Oszkar, cu sediul 
profesional în mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 5, et. 1, ap. 14, jud. Cluj, solicită înscrierea la masa credală cu suma 
de 3.339.698,60 lei reprezentând contravaloarea facturilor neîncasate emise în baza contractului de furnizare produse nr. 
197/14.01.2016. Ulterior, creditorul a formulat o precizare la declaraţia de creanţă prin care solicită înscrierea la masa 
credală şi cu suma de 1.117.697,9 lei, rezultând un total solicitat în cuantum de 4.457.396,5 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş la data de 17.03.2017, în 
termenul limită stabilit, iar taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată. 
Creditoarea anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Contractul de furnizare de produse nr. 197/14.01.2016; 
- Biletele la ordin emise de Romcab pentru plata facturilor; 
- Situaţie facturi neachitate; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare lei 

1 345 16.09.2016 16.11.2016 581.315,06 lei 
2 346 19.09.2016 19.11.2016 228.060,14 lei 
3 347 27.09.2016 27.11.2016 328.508,40 lei 
4 348 29.09.2016 29.11.2016 594.511,32 lei 
5 349 04.10.2016 04.12.2016 594.077,58 lei 
6 350 10.10.2016 10.12.2016 606.155,00 lei 
7 351 13.10.2016 13.12.2016 679.385,28 lei 
8 352 19.10.2016 19.12.2016 300.317,74 lei 

9 353 20.10.2016 20.12.2016 51.955,80 lei 

10 354 31.10.2016 31.12.2016 179.782,20 lei 

11 358 02.11.2016 02.01.2017 242.134,32 lei 
12 360 22.11.2016 22.01.2017 21.120,00 lei 
13 361 22.11.2016 22.01.2017 128.568,00 lei 
14 362 30.11.2016 15.01.2017 42.324,00 lei 
15 364 14.12.2016 14.02.2017 78.563,00 lei 
16 366 14.12.2016 14.02.2017 183.135,60 lei 

17 367 10.01.2017 16.02.2017 6.103,25 lei 
18 370 07.02.2017 28.02.2017 117.215,23 lei 
19 371 07.02.2017 28.02.2017 65.723,26 lei 

Total  5.028.955,18 lei 
Conform datelor din cadrul declaraţiei de creanţă, situaţia sumelor neachitate de către societatea debitoare se prezintă 
astfel: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare (lei) 
1 345 16.09.2016 16.11.2016 419.000,88 lei 

2 346 19.09.2016 19.11.2016 118.060,14 lei 

3 347 27.09.2016 27.11.2016 328.508,40 lei 

4 348 29.09.2016 29.11.2016 594.511,32 lei 

5 349 04.10.2016 04.12.2016 594.077,58 lei 

6 350 10.10.2016 10.12.2016 606.155,00 lei 

7 351 13.10.2016 13.12.2016 679.385,28 lei 

8 352 19.10.2016 19.12.2016 1.072,61 lei 

9 353 20.10.2016 20.12.2016 51.955,80 lei 
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10 354 31.10.2016 31.12.2016 179.782,20 lei 

11 358 02.11.2016 02.01.2017 242.134,32 lei 

12 360 22.11.2016 22.01.2017 21.120,00 lei 

13 361 22.11.2016 22.01.2017 128.568,00 lei 

14 362 30.11.2016 15.01.2017 42.324,00 lei 

15 364 14.12.2016 14.02.2017 78.563,00 lei 

16 366 14.12.2016 14.02.2017 183.135,60 lei 

17 367 10.01.2017 16.02.2017 6.103,25 lei 

18 370 07.02.2017 28.02.2017 117.215,23 lei 

19 371 07.02.2017 28.02.2017 65.723,26 lei 

Total  4.457.395,87 lei 
În fapt, creditorul arată că în baza contractului de furnizare de produse nr. 197/14.01.2016 a vândut către debitoare 
sârmă de cupru conform specificiaţiilor agreate prin contract, emiţând facturile prezentate în situaţia de mai sus. 
În ceea ce priveşte facturile nr. 345/16.09.2016, 346/19.09.2016 şi 352/19.10.2016 au fost efectuate plăţi parţiale de 
către Romcab SA în cuantum de 571.559,31 lei. Restul facturilor au rămas neachitate integral de către societatea 
debitoare. 
Astfel, raportat la documentele anexate declaraţiei de creanţă, G.M. Ecoinstal SRL urmează a fi înscrisă la masa credală 
cu creanţa chirografară în cuantum de 4.457.396,5 lei. 
87. Gauder SA, cu sediul în Rue de la Revision, 93.B-4032 Chenee, (Liege), Belgia, reprezentată convenţional prin 
Moţec Ştefan – Cabinet de avocat, cu sediul profesional în Timişoara, str. Remus, nr. 7A, ap. 2 – 3, jud. Timiş, adresă la 
care se stabileşte sediul procesual ales, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 1.178.371,49 euro 
(echivalent în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii), cu titlu de debit principal, 1.600 euro, 
reprezentând onorariu de avocat, repectiv 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că declaraţia de creanţă a fost trasmisă 
prin serviciul poştal în data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că cererea formulată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 400 6911/19.06.2014 împreună cu anexele sale și cu factura aferentă nr. 
0814/06 din data de 22.08.2014 - în limba engleză și traducerea autorizată în limba română; 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 148/03.11.2014 împreună cu anexele sale și cu factura aferentă nr. 1214/14 din 
data de 29.12.2014 - în limba engleză și traducerea autorizată în limba română; 
- Notificarea de reziliere a contractului de vânzare – cumpărare din data de 05.12.2016, în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română, precum şi confirmarea de primire a Notificării de reziliere; 
- Biletele la ordin aferente Contractului de vânzare – cumpărare nr. 400 6911/19.06.2014, în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română; 
- Biletele la ordin aferente Contractului de vânzare – cumpărare nr. 148/03.11.2014, în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română; 
- Notificarea către Romcab nr. 0129/DV/14.02.2017 privind restituirea utilajelor; 
- Răspunsul Romcab nr. 1457/17.02.2017 la notificarea privind restituirea utilajelor; 
- Aviz AEGRM nr. 2017-00046974989784-AMN şi 2017-00046975019437-NAW; 
- Notificarea către administratorul judiciar pentru restituirea utilajelor nr. 0161/DV/03.03.2017; 
- Adresa administratorului judiciar nr. 1873/15.03.2017 (răspuns notificare restituire utilaje) şi dovada comunicării prin 
poştă; 
- Contestaţia măsurii administratorului judiciar nr. 0378/Aj/23.03.2017; 
- Corespondenţa prin e-mail cu debitoarea Romcab SA – august – septembrie 2016 – în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română; 
- E-mail trimis de debitorea Romcab SA în data de 09.03.2017 – Strategy to go further, în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română; 
- E-mail trimis de debitoarea Romcab în data de 27.03.2017 şi tabelul anexat la e-mail; 
- Notificarea nr. 1404/24.02.2017, emisă de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL; 
- Factura RO AVM nr. 170410/03.04.2014, onorariu avocaţial declaraţie de creanţă. 
În fapt, prin cererea formulată, creditoarea arată că între aceasta şi Romcab SA s-au derulat relaţii comerciale având ca 
obiect vânzarea – cumpărarea unor utilaje/echipamente, în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 400 
6911/19.06.2014, prin care debitoarea, în calitate de cumpărător, s-a obligat să cumpere utilajele menţionate în Anexa 1 
a contractului. Plata preţului contractual urma să se facă astfel: 
- 88.000 euro plată în avans; 
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- 411.031,06 euro – diferenţă de plată, ce urma a se plăti pe baza a 10 bilete la ordin emise de debitoare în acord cu 
prevederile 5.1.2. din Contractul de vânzare – cumpărare încheiat. 
Diferenţa de plată de 411.031,06 euro era compusă din 352.000 euro, reprezentând costul echipamentelor, 59.031,06 
euro, reprezentând dobânzi financiare. De asemenea, a fost stipulat contractual şi un comision de gestionare şi 
documentare în cuantum de 2.403,62 euro. 
În continuare, debitoarea arată că pentru plata utilajelor furnizate a fost emisă Factura nr. 0814/06, din data de 
22.08.2014, acceptată la plată de debitoare, fapt ce rezultă din împrejurarea că debitoarea a achitat parţial din această 
factură suma de 88.000 euro – plată în avans conform Contractului de vânzare – cumpărare, precum şi suma de 
44.415,58 euro aferentă primului bilet la ordin remis din cele 10 emise şi predate de debitoare în executarea 
Contractului de vânzare – cumpărare nr. 400 6911/19.06.2014. 
De asemenea, în data de 03.11.2014 a fost încheiat Contractul de vânzare – cumpărare nr. 148/03.11.2014, prin care 
debitoarea, în calitate de cumpărător, s-a obligat să cumpere şi alte utilaje menţionate în Anexa nr. 1 la contract. În acest 
sens a fost emisă Factura Fiscală nr. 1214/14 din data de 29.12.2014. Plata preţului contractual urma a se face în acelaşi 
mod, respectiv: 
- o plată în avans în valoare de 118.000 euro, iar 
- diferenţa de plată de 554.891,93 euro prin 10 bilete la ordin emise de Romcab SA. 
Diferenţa de plată de 554.891,93 euro era compusă din 475.200 euro, reprezentând costul exhipamentelor şi 79.691,93 
euro, reprezentând dobânda financiară. De asemenea, în contract s-a prevăzut un comision de gestionare şi documentare 
în valoare de 3.244,88 euro. În cazul acestui contract de vânzare – cumpărare, debitoarea a efectuat numai o plată în 
avans, diferenţa de plată în cuantum de 554.891,93 euro nemaifiind achitată. 
Întrucât debitoarea nu şi-a executat integral obligaţiile de plată conform contractelor de vânzare – cumpărare încheiate, 
în data de 05.12.2016, Gauder SA a transmis către Romcab o notificare de rezoluţiune a ambelor contracte de vânzare – 
cumpărare. Ulterior, având în vedere că Romcab SA nu a procedat la restituirea utilajelor, creditoarea a transmis, prin 
avocat, Notificarea nr. 0129/DV/14.02.2017, prin care a solicitat expres restituirea tuturor utilajelor livrate în baza 
Contractelor de vânzare – cumpărare desfiinţat prin rezoluţiune în data de 05.12.2016. 
Prin Răspunsul nr. 1457/17.02.2017, debitoarea a invocat faptul că dreptul de proprietate asupra utilajelor îi aparţine, 
pentru că în contractele de vânzare - cumpărare încheiate nu s-a stipulat nicio clauză de rezervă a dreptului de 
proprietate în beneficiul vânzătorului şi pentru că transferul dreptului de proprietate a operat la îndeplinirea a 3 condiţii 
contractuale, respectiv după predarea PN-urilor (adică a biletelor la ordin – Promissory Note), livrarea bunurilor şi 
primirea Scrisorii de confirmare a livrării, condiţii ce au fost îndeplinite. 
Mai mult, Gauder SA învederează că declaraţia de rezoluţiune a contractelor de vânzare cumpărare a fost făcută publică 
şi prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) – avizele nr. 2017-00046974989784-
AMN şi 2017-00046975019437-NAW. 
De asemenea, în cuprinsul cererii formulate, creditoarea menţionează faptul că a transmis o cerere (nr. 
0162/DV/03.03.2017) către administratorul judiciar, prin care a solicitat restituirea utilajelor şi echipamentelor furnizate 
societăţii debitoare în baza contractelor de vânzare – cumpărare, aceasta fiind înregistrată la sediul RTZ & Partners 
SPRL sub nr. 573/06.03.2017. 
În data de 15 Martie 2017, subscrisa a comunicat contestatoarei Adresa nr. 1873/15.03.2017 prin care am arătat 
motivele de fapt şi de drept pentru care am apreciat că bunurile ce fac obiectul contractelor sus menţionate se află de 
drept şi în mod legal în patrimoniul societăţii debitoare Romcab SA, precum şi motivele în temeiul cărora am apreciat 
că rezoluţiunea contractelor de vânzare nu a operat. 
Împotriva măsurii luate de către administratorul judiciar, societatea Gauder SA a formulat contestaţie, prin care a 
solicitat judecătorului sindic să constate că a intervenit rezoluţiunea Contractelor de vânzare cumpărare nr. 400 
6911/19.06.2014 şi nr. 148/03.11.2014 şi pe cale de consecinţă, să dispună obligarea societăţii debitoare să restiuie 
utilajele identificate în contracte şi anexele acestora, formându-se dosarul asociat nr. 50/1571/2017/a4. Învederăm faptul 
că în data de 20 aprilie 2017, Tribunalul Specializat Mureş a respins contestaţia anterior menţionată. 
Astfel, suma solicitată de către Gauder SA este compusă din: 
- Sume aferente Contractului nr. 4006911/19.06.2014: 

Contract nr. 4006911/19.06.2014 

Nr. crt. Denumire Suma solicitată -euro- 
1 Valoare utilaje 440.000,00 € 
2 Dobânzi financiare 59.031,06 € 
3 Comision de gestionare 2.403,62 € 
Total 501.434,68 € 

În urma analizei efectuate, prezentăm mai jos componenţa sumei solicitate de către creditor în baza contractului anterior 
menţionat, astfel: 
Contract nr. 4006911/19.06.2014 

Nr. crt. Bilet la ordin/Avans Data 
scadenţei 

Suma 
contract 

Suma 
achitată 

Rest de 
achitat (Debit) 

Rest de achitat 

1 Avans  88.000,00 € 88.000,00 €  
- € 

Scadente 150.455,57 € 
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2 Comision de gestiune  2.403,62 € 2.403,62 €  
- € 

3 Bilet la Ordin nr. 1 01.04.2015 44.415,58 € 44.415,58 €  
- € 

4 Bilet la Ordin nr. 2 01.10.2015 43.782,83 € 20.000,00 € 23.782,83 € 

5 Bilet la Ordin nr. 3 01.04.2016 42.961,08 €  
- € 

42.961,08 € 

6 Bilet la Ordin nr. 4 01.10.2016 42.270,81 €  
- € 

42.270,81 € 

7 Bilet la Ordin nr. 5 01.04.2017 41.440,85 €  
- € 

41.440,85 € 

8 Bilet la Ordin nr. 6 01.10.2017 40.758,79 €  
- € 

40.758,79 € Nescadente 196.159,90 € 

9 Bilet la Ordin nr. 7 01.04.2018 39.953,48 €  
- € 

39.953,48 € 

10 Bilet la Ordin nr. 8 01.10.2018 39.246,77 €  
- € 

39.246,77 € 

11 Bilet la Ordin nr. 9 01.04.2019 38.466,11 €  
- € 

38.466,11 € 

12 Bilet la Ordin nr. 10 01.10.2019 37.734,75 €  
- € 

37.734,75 € 

Total 501.434,67 € 154.819,20 € 346.615,47 € 346.615,47 € 

După cum se poate observa în tabelele prezentate mai sus, raportat la faptul că, creditorul a solicitat suma integrală 
prevăzută prin contract, respectiv 501.434,67 €, precum şi la faptul că a fost achitată o sumă de 154.819,20 €, 
administratorul judiciar va proceda la înscrierea în Tabelul Preliminar al Creanţelor a sumei de 346.615,47 €, aferentă 
Contractului nr. 4006911/19.06.2014. 
- Sume aferente Contractului nr. 4006911/19.06.2014: 

Contract nr. 148/03.11.2014 
Nr. crt. Denumire Suma solicitată – euro - 

1 Valoare utilaje 594.000,00 € 
2 Dobânzi financiare 79.691,93 € 
3 Comision de gestionare 3.244,88 € 
Total 676.936,81 € 

În urma analizei efectuate, prezentăm mai jos componenţa sumei solicitate de către creditor în baza contractului anterior 
menţionat, astfel: 
Contract nr. 148/03.11.2014 
Nr. crt. Bilet la 

ordin/Avans 
Data 

scadenţei 
Suma 

contract 
Suma 

achitată 
Rest de achitat 

(Debit) 
Rest de achitat 

1 Avans  118.800,00 € 118.800,00 € - € Scadente 234.130,89 € 
2 Comision de 

gestiune 
 3.244,88 € 3.244,88 € - € 

3 Bilet la Ordin nr. 1 31.08.2015 59.961,01 € - € 59.961,01 € 
4 Bilet la Ordin nr. 2 29.02.2016 59.106,82 € - € 59.106,82 € 
5 Bilet la Ordin nr. 3 31.08.2016 57.997,46 € - € 57.997,46 € 
6 Bilet la Ordin nr. 4 28.02.2017 57.065,60 € - € 57.065,60 € 
7 Bilet la Ordin nr. 5 31.08.2017 55.945,14 € - € 55.945,14 € Nescadente 320.761,02 € 
8 Bilet la Ordin nr. 6 28.02.2018 55.024,37 € - € 55.024,37 € 
9 Bilet la Ordin nr. 7 31.08.2018 53.937,20 € - € 53.937,20 € 
10 Bilet la Ordin nr. 8 28.02.2019 52.983,14 € - € 52.983,14 € 
11 Bilet la Ordin nr. 9 31.08.2019 51.929,25 € - € 51.929,25 € 
12 Bilet la Ordin nr. 

10 
29.02.2020 50.941,92 € - € 50.941,92 € 

Total 676.936,79 € 122.044,88 € 554.891,91 € 554.891,91 € 

După cum se poate observa în tabelele prezentate mai sus, raportat la faptul că creditorul a solicitat suma integrală 
prevăzută prin contract, respectiv 676.936,79 €, precum şi la faptul că a fost achitată o sumă de 122.044,88 €, 
administratorul judiciar va proceda la înscrierea în Tabelul Preliminar al Creanţelor a sumei de 554.891,91 €, aferentă 
Contractului nr. 148/03.11.2014. 
De asemenea, conform solicitării creditorului din cadrul declaraţiei de creanţă, urmează a fi admisă înscrierea la masa 
credală a sumei de 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
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În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 1.600 euro, constatăm că această reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a sumei de 1.600 euro. 
Conform prevederilor art. 107, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Pentru toate considerentele expuse mai sus, prezentăm în tabelul de mai jos sinteza concluziilor administratorului 
judiciar: 

Nr. 
crt. 

Denumire Suma solicitată 
-euro- 

Suma solicitată -
lei- 

Suma acceptată 
-euro- 

Suma acceptată 
- lei- 

1 Contract 
4006911/19.06.2014 

501.434,68 € 2.266.183,89 lei 346.615,47 € 1.566.493,96 lei 

2 Contract 148/03.11.2014 676.936,81 € 3.059.348,22 lei 554.891,91 € 2.507.778,50 lei 

3 Onorariu avocat 1.600,00 € - lei - € - lei 

4 Taxă judiciară de timbru - € 200,00 lei - € 200,00 lei 

 Total 1.179.971,49 € 5.325.732,11 lei 901.507,38 € 4.074.472,45 lei 

Astfel, Gauder SA urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 4.074.472,45 lei 
compusă din 4.074.272,45 lei echivalent 901.507,38 euro şi 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de 
timbru. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
88. Genex Com SRL, cu sediul în comuna Sărmaş, jud. Harghita, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu 
suma de 10.200 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare + dobândă legală + actualizarea 
cu indicele preţurilor de consum a valorii debitului principal. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 15 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Comanda nr. 111106, emisă de Romcab SA în data de 11..11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 7793, emisă în data de 11.11.2016, în cuantum de 1.440 lei; 
- Comanda nr. 110303, emisă de Romcab SA în data de 03.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 7758, emisă în data de 04.11.2016, în cuantum de 1.440 lei; 
- Comanda nr. 112407, emisă de Romcab SA în data de 24.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 7877, emisă în data de 24.11.2016, în cuantum de 1.440 lei; 
- Comanda nr. 111801, emisă de Romcab SA în data de 18.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 7855, emisă în data de 18.11.2016, în cuantum de 1.440 lei; 
- Comanda nr. 101204, emisă de Romcab SA în data de 12.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 7617, emisă în data de 12.10.2016, în cuantum de 1.440 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7300, emisă în data de 25.08.2016, în cuantum de 1.500 lei; 
- Comanda nr. 14541, emisă de Romcab SA în data de 24.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 7319, emisă în data de 30.08.2016, în cuantum de 1.500 lei; 
- Comanda nr. 14722, emisă de Romcab SA în data de 29.08.2016. 
Total Sume Solicitate: 10.200 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare + dobândă legală 
+ actualizarea cu indicele preţurilor de consum a valorii debitului principal. 
În fapt, între Genex Com SRL şi Romcab SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, creditoarea prestând servicii de 
transport rutier de mărfuri pe baza comenzilor emise de debitoare. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Cu privire la solicitarea înscrierii cu dobânda legală, respectiv actualizarea cu indicele preţurilor de consum a valorii 
debitului principal, raportat la faptul că cererea de înscriere la masa credală trebuie 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), precum şi la faptul că 
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Genex Com SRL nu indică un cuantum al dobânzii legale, respectiv al actualizării cu indicele preţurilor de consum a 
valorii debitului principal, administratorul judiciar va înscrie doar suma de 10.200 lei, reprezentând debit principal. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Genex Com SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 10.200 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
89. Geserco SRL cu sediul în Târgu Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 4/5, jud. Mureş, a formulat Cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 20 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor chirografare cu suma de 10.505.150,48 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată de judecătorul sindic drept declaraţie de creanţă a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Ulterior, la data de 24 martie 2017 creditoarea a înregistrat la registratura Tribunalului Specializat Mureş precizare la 
cererea de admitere a creanţei solicitând înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 10.786.015,81 lei din care 
10.505.150,48 lei reprezentând debit principal şi 280.865,33 lei cu titlu de penalităţi de întârziere calculate de la data 
fiecărei facturi în parte şi până la data deschiderii insolvenţei debitoarei. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea Contractul de furnizare de produse nr. 174/14.08.2015 în baza căruia a 
furnizat sârmă Cupru rotund către Romcab SA, respectiv Contractul de furnizare de produse nr. 203/23.09.2015 având 
acelaşi obiect, ambele anexate cererii formulate. 
De asemenea, în vederea susţinerii creanţei cu valoarea căreia solicită să fie înscrisă la masa credală, creditoarea depune 
facturile emise şi neachitate, avizele de însoţire a mărfii cuprinzând menţiunea „livrat la Romcab. Locaţie Voinicenilor. 
Recepţionat fără obiecţii calitative”şi biletele la ordin împreună cu dovada refuzului la plată pentru lipsă totală de 
disponibil. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie biletele la ordin în valoare totală de 2.347.580,51 lei refuzate la plată, astfel: 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 5046018 în valoare de 430.000 lei scadent la 15.01.2017; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 5046021 în valoare de 444.138,98 lei scadent la 15.01.2017; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 5046019 în valoare de 224.702,95 lei scadent la 15.01.2017; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 5048519 în valoare de 624.619,91 lei scadent la 26.01.2017; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 5048520 în valoare de 624.118,67 lei scadent la 27.01.2017. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
creditoarea figurează cu un sold în valoare totală de 10.505.150,48 lei compus din următoarele facturi: 

Nr. crt. Nr. factură Data facturii Valoarea facturii 

1. 201172 15.06.2016 624.619,91 lei 

2. 201174 21.07.2016 1.622.726,16 lei 

3. 201175 22.07.2016 1.633.182,01 lei 

4. 201176 11.08.2016 2.039.053,55 lei 

5. 201177 12.08.2016 679.703,39 lei 

6. 201178 26.08.2016 874.138,98 lei 

7. 201179 06.10.2016 1.558.044,01 lei 

8. 201187 25.11.2016 46.672,49 lei 

9. 201181 24.11.2016 624.118,67 lei 

10. 201186 25.11.2016 46.373,69 lei 

11. 201184 25.11.2016 17.854,10 lei 

12. 201189 25.11.2016 19.523,83 lei 

13. 201185 25.11.2016 17.850,16 lei 

14. 201188 25.11.2016 58.569,85 lei 

15. 201182 25.11.2016 624.860,85 lei 

16. 201183 25.11.2016 17.858,83 lei 

 Total 10.505.150,48 lei 

De asemenea, reţinând prevederile art. 11.2 din cuprinsul ambelor contracte încheiate de părţi – „în cazul în care 
Achizitorul nu achită facturile scadente în termen de 15 zile de la termenul prevăzut pentru plată în prezentul contract, 
Furnizorul are dreptul la daune de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, baza de calcul constituind-o contravaloarea 
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produselor neachitate (inclusiv TVA)”, administratorul judiciar, după verificarea modului de calcul a penalităţilor, 
apreciază ca fiind întemeiată solicitarea creditoarei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Geserco SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 10.786.015,81 lei, reprezentând debit 
principal în sumă de 10.505.150,48 lei şi penalităţi de întârziere în cuantum de 280.865,33 lei. 
90. Goldring SA cu sediul în Mun. Tîrgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, mansardă, jud. Mureş, a depus 
Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 16.135,43 
lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 03 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au desfăşurat activităţi comerciale privind prestarea de servicii de consultanţă 
pe piaţa de capital în vederea susţinerii relaţiei cu acţionariatul Romcab SA, sens în care au fost emise mai multe facturi 
dintre care ultimele două facturi în valoare totală de 16.135,43 lei nu au fost achitate de debitoare. 
Facturile care compun valoarea creanţei solicitate anexate declaraţiei de creanţă, sunt următoarele: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 
1. GLDF389 31.08.2016 15.09.2016 6.940,13 lei 
2. GLDF403 14.12.2016 21.12.2016 9.195,30 lei 
 Total 16.135,43 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 16.135,43 lei, astfel că nu se înregistrează diferenţe între creanţa 
solicitată şi soldul care rezultă din documentele comunicate de debitoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Goldring SA va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 16.135,43 lei. 
91. Grenke Renting SRL, având sediul procesual ales în Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 115, sector 2, la 
reprezentantul convenţional Cabinet Avocat L. Poppa, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor 
chirografare, în cuantum de 48.025,48 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale scadente şi neachitate, emise 
în baza unor Contracte de închiriere pentru Persoane Juridice. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea făcând ulterior dovada achitării 
taxei judiciare de timbre. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000286/29.10.2014; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000327/01.04.2015; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000538/15.03.2016; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000701/21.10.2016; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000246/29.10.2014; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000253/29.10.2014; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000263/29.10.2014; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000084/23.12.2013; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000116/27.03.2014; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000213/03.10.2014; 
- Contract de închiriere pentru persoane juridice nr. 145-000242/29.10.2014; 
- Fişa clientului; 
- Procese verbale de predare primire a bunurilor ce formează obiectul contractelor 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 0000005071/2017 în valoare de 40,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000004242/2017 în valoare de 491,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003751/2017 în valoare de 1.030,78 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000004014/2017 în valoare de 4.037,41 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005074/2017 în valoare de 131,24 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000004241/2017 în valoare de 967,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000004012/2017 în valoare de 6.658,19 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005081/2017 în valoare de 198,27 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003772/2017 în valoare de 1.296,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000001316/2017 în valoare de 6.101,71 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005084/2017 în valoare de 192,35 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003802/2017 în valoare de 7.481,44 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003727/2017 în valoare de 2.334,86 lei; 
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- Factura Fiscală nr. 0000005085/2017 în valoare de 255,22 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003559/2017 în valoare de 1.890,84 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000002877/2017 în valoare de 6.058,68 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005086/2017 în valoare de 206,69 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003564/2017 în valoare de 3.050,94 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003474/2017 în valoare de 648,25 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005087/2017 în valoare de 96,18 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003799/2017 în valoare de 2.975,76 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000001398/2017 în valoare de 9.535,01 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005091/2017 în valoare de 325,28 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003792/2017 în valoare de 1.287,55 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000001420/2017 în valoare de 7.730,72 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005095/2017 în valoare de 234,48 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003673/2017 în valoare de 1.262,10 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000002018/2017 în valoare de 6.880,27 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005125/2017 în valoare de 211,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003871/2017 în valoare de 5.876,82 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000003647/2017 în valoare de 615,55 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000005155/2017 în valoare de 168,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000002/2017 în valoare de – 6.880,27 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000003/2017 în valoare de – 5.876,82 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000004/2017 în valoare de – 4.037,41 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000005/2017 în valoare de – 6.658,19 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000006/2017 în valoare de – 7.730,72 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000007/2017 în valoare de – 6.101,71 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000008/2017 în valoare de – 6.058,68 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000009/2017 în valoare de – 3.050,94 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000010/2017 în valoare de – 7.481,44 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000011/2017 în valoare de – 9.535,01 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000013/2017 în valoare de – 1.262,10 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000014/2017 în valoare de – 615,55 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000015/2017 în valoare de – 1.030,78 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000016/2017 în valoare de – 967,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000017/2017 în valoare de – 1.287,55 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000018/2017 în valoare de – 1.296,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000019/2017 în valoare de – 1.890,84 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000020/2017 în valoare de – 648,25 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000021/2017 în valoare de – 2.334,86 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000022/2017 în valoare de – 2.975,76 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000024/2017 în valoare de 1.334,59 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000025/2017 în valoare de 2.200,91 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000026/2017 în valoare de 2.016,95 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000027/2017 în valoare de 2.473,03 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000028/2017 în valoare de 2.002,73 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000029/2017 în valoare de 1.008,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000030/2017 în valoare de 3.151,85 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000031/2017 în valoare de 2.555,43 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000032/2017 în valoare de 2.274,32 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000033/2017 în valoare de 1.942,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000035/2017 în valoare de 1.334,59 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000036/2017 în valoare de 2.200,91 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000037/2017 în valoare de 2.016,95 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000038/2017 în valoare de 2.473,03 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000039/2017 în valoare de 2.002,73 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000040/2017 în valoare de 1.008,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000041/2017 în valoare de 3.151,85 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000042/2017 în valoare de 2.555,43 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000043/2017 în valoare de 2.274,32 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000044/2017 în valoare de 1.942,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000046/2017 în valoare de 255,54 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000047/2017 în valoare de 319,86 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000048/2017 în valoare de 321,43 lei; 
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- Factura Fiscală nr. 0000000049/2017 în valoare de 578,85 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000050/2017 în valoare de 468,78 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000051/2017 în valoare de 160,71 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000052/2017 în valoare de 737,74 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000053/2017 în valoare de 319,21 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000054/2017 în valoare de 312,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0000000055/2017 în valoare de 152,61 lei. 
Total: 48.101,32 lei. 
În fapt, între Grenke Renting SRL, în calitate de Proprietar şi Romcab SA, în calitate de Chiriaş, au fost încheiate 11 
Contracte de închiriere pentru persoane juridice, având ca obiect transmiterea către Chiriaş a dreptului de folosinţă 
asupra bunurilor specificate în anexele şi procesele verbale anexate Contractelor, în schimbul achitării chiriei de către 
Chiriaş. 
În baza prevederilor contractuale, creditoarea a achiziţionat bunurile supuse închirierii, la solicitarea debitoarei, urmând 
ca aceasta din urmă să achite o chirie periodică pentru a beneficia de un drept de folosinţă asupra bunurilor, fiind astfel 
emise mai multe Facturi Fiscale. 
Ca urmare a neplăţii Facturilor Fiscale, începând cu data scadenţei, au fost aplicate dobânzi penalizatoare conform 
prevederilor contractuale. Ulterior au fost emise Facturile Fiscale, acceptate de societatea debitoare, în cuantum total de 
48.101,32 lei, conform situaţiei centralizate de mai jos: 
Nr. crt. Nr. Contract Numărul facturii Valoare factura lei Data facturii Data scadentei 

1 145000084 0000005071/2017 40,00 lei 25.01.2017 01.02.2017 
2 145000084 0000004242/2017 491,62 lei 20.12.2016 31.12.2016 
3 145000116 0000003751/2017 1.030,78 lei 20.12.2016 31.12.2016 
4 145000116 0000004014/2017 4.037,41 lei 20.12.2016 31.12.2016 
5 145000116 0000005074/2017 131,24 lei 25.01.2017 01.02.2017 
6 145000213 0000004241/2017 967,62 lei 20.12.2016 31.12.2016 
7 145000213 0000004012/2017 6.658,19 lei 20.12.2016 31.12.2016 
8 145000213 0000005081/2017 198,27 lei 25.01.2017 01.02.2017 
9 145000242 0000003772/2017 1.296,50 lei 20.12.2016 31.12.2016 
10 145000242 0000001316/2017 6.101,71 lei 20.12.2016 31.12.2016 
11 145000242 0000005084/2017 192,35 lei 25.01.2017 01.02.2017 
12 145000246 0000003802/2017 7.481,44 lei 20.12.2016 31.12.2016 
13 145000246 0000003727/2017 2.334,86 lei 20.12.2016 31.12.2016 
14 145000246 0000005085/2017 255,22 lei 25.01.2017 01.02.2017 
15 145000253 0000003559/2017 1.890,84 lei 20.12.2016 31.12.2016 
16 145000253 0000002877/2017 6.058,68 lei 20.12.2016 31.12.2016 
17 145000253 0000005086/2017 206,69 lei 25.01.2017 01.02.2017 
18 145000262 0000003564/2017 3.050,94 lei 20.12.2016 31.12.2016 
19 145000262 0000003474/2017 648,25 lei 20.12.2016 31.12.2016 
20 145000262 0000005087/2017 96,18 lei 25.01.2017 01.02.2017 
21 145000286 0000003799/2017 2.975,76 lei 20.12.2016 31.12.2016 
22 145000286 0000001398/2017 9.535,01 lei 20.12.2016 31.12.2016 
23 145000286 0000005091/2017 325,28 lei 25.01.2017 01.02.2017 
24 145000327 0000003792/2017 1.287,55 lei 20.12.2016 31.12.2016 
25 145000327 0000001420/2017 7.730,72 lei 20.12.2016 31.12.2016 
26 145000327 0000005095/2017 234,48 lei 25.01.2017 01.02.2017 
27 145000538 0000003673/2017 1.262,10 lei 20.12.2016 31.12.2016 
28 145000538 0000002018/2017 6.880,27 lei 20.12.2016 31.12.2016 
29 145000538 0000005125/2017 211,70 lei 25.01.2017 01.02.2017 
30 145000701 0000003871/2017 5.876,82 lei 20.12.2016 31.12.2016 
31 145000701 0000003647/2017 615,55 lei 20.12.2016 31.12.2016 
32 145000701 0000005155/2017 168,80 lei 25.01.2017 01.02.2017 
33 145000538 0000000002/2017 - 6.880,27 lei 01.02.2017 07.02.2017 
34 145000701 0000000003/2017 - 5.876,82 lei 01.02.2017 07.02.2017 
35 145000116 0000000004/2017 - 4.037,41 lei 01.02.2017 07.02.2017 
36 145000213 0000000005/2017 - 6.658,19 lei 01.02.2017 07.02.2017 
37 145000327 0000000006/2017 - 7.730,72 lei 01.02.2017 07.02.2017 
38 145000242 0000000007/2017 - 6.101,71 lei 01.02.2017 07.02.2017 
39 145000253 0000000008/2017 - 6.058,68 lei 01.02.2017 07.02.2017 
40 145000262 0000000009/2017 - 3.050,94 lei 01.02.2017 07.02.2017 
41 145000246 0000000010/2017 - 7.481,44 lei 01.02.2017 07.02.2017 
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Nr. crt. Nr. Contract Numărul facturii Valoare factura lei Data facturii Data scadentei 
42 145000286 0000000011/2017 - 9.535,01 lei 01.02.2017 07.02.2017 
43 145000538 0000000013/2017 - 1.262,10 lei 01.02.2017 07.02.2017 
44 145000701 0000000014/2017 - 615,55 lei 01.02.2017 07.02.2017 
45 145000116 0000000015/2017 - 1.030,78 lei 01.02.2017 07.02.2017 
46 145000213 0000000016/2017 - 967,62 lei 01.02.2017 07.02.2017 
47 145000327 0000000017/2017 - 1.287,55 lei 01.02.2017 07.02.2017 
48 145000242 0000000018/2017 - 1.296,50 lei 01.02.2017 07.02.2017 
49 145000253 0000000019/2017 - 1.890,84 lei 01.02.2017 07.02.2017 
50 145000262 0000000020/2017 - 648,25 lei 01.02.2017 07.02.2017 
51 145000246 0000000021/2017 - 2.334,86 lei 01.02.2017 07.02.2017 
52 145000286 0000000022/2017 - 2.975,76 lei 01.02.2017 07.02.2017 
53 145000116 0000000024/2017 1.334,59 lei 01.02.2017 07.02.2017 
54 145000213 0000000025/2017 2.200,91 lei 01.02.2017 07.02.2017 
55 145000242 0000000026/2017 2.016,95 lei 01.02.2017 07.02.2017 
56 145000246 0000000027/2017 2.473,03 lei 01.02.2017 07.02.2017 
57 145000253 0000000028/2017 2.002,73 lei 01.02.2017 07.02.2017 
58 145000262 0000000029/2017 1.008,50 lei 01.02.2017 07.02.2017 
59 145000286 0000000030/2017 3.151,85 lei 01.02.2017 07.02.2017 
60 145000327 0000000031/2017 2.555,43 lei 01.02.2017 07.02.2017 
61 145000538 0000000032/2017 2.274,32 lei 01.02.2017 07.02.2017 
62 145000701 0000000033/2017 1.942,62 lei 01.02.2017 07.02.2017 
63 145000116 0000000035/2017 1.334,59 lei 01.02.2017 07.02.2017 
64 145000213 0000000036/2017 2.200,91 lei 01.02.2017 07.02.2017 
65 145000242 0000000037/2017 2.016,95 lei 01.02.2017 07.02.2017 
66 145000246 0000000038/2017 2.473,03 lei 01.02.2017 07.02.2017 
67 145000253 0000000039/2017 2.002,73 lei 01.02.2017 07.02.2017 
68 145000262 0000000040/2017 1.008,50 lei 01.02.2017 07.02.2017 
69 145000286 0000000041/2017 3.151,85 lei 01.02.2017 07.02.2017 
70 145000327 0000000042/2017 2.555,43 lei 01.02.2017 07.02.2017 
71 145000538 0000000043/2017 2.274,32 lei 01.02.2017 07.02.2017 
72 145000701 0000000044/2017 1.942,62 lei 01.02.2017 07.02.2017 
73 145000116 0000000046/2017 255,54 lei 01.02.2017 07.02.2017 
74 145000213 0000000047/2017 319,86 lei 01.02.2017 07.02.2017 
75 145000242 0000000048/2017 321,43 lei 01.02.2017 07.02.2017 
76 145000246 0000000049/2017 578,85 lei 01.02.2017 07.02.2017 
77 145000253 0000000050/2017 468,78 lei 01.02.2017 07.02.2017 
78 145000262 0000000051/2017 160,71 lei 01.02.2017 07.02.2017 
79 145000286 0000000052/2017 737,74 lei 01.02.2017 07.02.2017 
80 145000327 0000000053/2017 319,21 lei 01.02.2017 07.02.2017 
81 145000538 0000000054/2017 312,90 lei 01.02.2017 07.02.2017 
82 145000701 0000000055/2017 152,61 lei 01.02.2017 07.02.2017 
  Total 48.101,32 lei   
După cum se poate observa, suma totală a Facturilor Fiscale sus menţionate este de 48.101,32 lei şi nu în cuantum de 
48.025,48 lei, cum în mod eronat a calculat societatea creditoare. Cu toate acestea, având în vedere că se solicită 
înscrierea la masa credală cu suma de 48.025,48 lei, administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţiilor art. 397 alin. 
(1) Cod de Procedură Civilă, „instanţa nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut”. 
Prin urmare, în considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 48.025,48 lei. 
92. Grio Company SRL, cu sediul social în Reghin, str. Toamnei nr. 15, jud. Mureş, a formulat declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 72.929,41 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 
fiscale neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 16 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
Bilet la Ordin Seria BTRL3BS nr. 4871612 în valoare de 17.826,00 lei reprezentând: 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 640/07.10.2016, în cuantum de 9.240,00 lei; 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 641/11.10.2016, în cuantum de 8.586,00 lei. 
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Bilet la Ordin Seria BTRL3BS nr. 4871611 în valoare de 10.626,00 lei reprezentând: 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 638/03.10.2016, în cuantum de 5.172,00 lei; 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 639/05.10.2016, în cuantum de 5.454,00 lei. 
Bilet la Ordin Seria BTRL3BS nr. 4871859 în valoare de 11.449,80 lei reprezentând: 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 644/03.11.2016, în cuantum de 4.944,60 lei; 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 646/08.11.2016, în cuantum de 6.274,20 lei. 
Bilet la Ordin Seria BTRL3BS nr. 5048830 în valoare de 12.337,00 lei reprezentând: 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 648/14.11.2016, în cuantum de 4.179,00 lei; 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 650/25.11.2016, în cuantum de 8.158,80 lei. 
Bilet la Ordin Seria BTRL3BS nr. 5048829 în valoare de 20.690,61 lei reprezentând: 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 653/05.01.2017, în cuantum de 6.412,91 lei; 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 654/11.01.2017, în cuantum de 5.009,31 lei; 
- Factura Fiscală Seria Grio nr. 655/13.01.2017, în cuantum de 9.260,58 lei. 
Total sume solicitate: 72.929,41 lei. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma în cuantum total de 9.912,00 lei 
solicitată de creditoare în temeiul Facturii Fiscale Seria Grio nr. 653/05.01.2017, Facturii Fiscale Seria GRIO nr. 
654/11.01.2017, Facturii Fiscale Seria Grio nr. 655/13.01.2017, au scadenţa ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei, motiv pentru care va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, potrivit 
cărora „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 prezentul titlu.” 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că modalitatea de calcul a 
debitului solicitat nu este corectă, motiv pentru care subscrisa a procedat la recalcularea creanţei solicitată. 
În urma calculului efectuat de către administratorul judiciar, a reieşit faptul că societatea creditoare are o creanţă în 
cuantum de 72,891.40 lei, şi nu 72.929,41 lei cum în mod eronat a reţinut creditoarea. Modalitatea de calcul este 
prezentată în formă tabelară, după cum urmează: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare totală 
1 640 07.10.2016 9,240.00 lei 

2 641 11.10.2016 8,586.00 lei 

3 638 03.10.2016 5,172.00 lei 

4 639 05.10.2016 5,454.00 lei 

5 644 03.10.2016 4,944.60 lei 

6 646 08.11.2016 6,274.20 lei 

7 648 14.11.2016 4,179.00 lei 

8 650 25.11.2016 8,158.80 lei 

9 653 05.01.2017 6,412.91 lei 

10 654 11.01.2017 5,009.31 lei 

11 655 13.01.2017 9,260.58 lei 

   200.00 lei 

Total 72,891.40 lei 

Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
în cuantum total de 72,891.40 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
93. Gruppo Damidio SA, cu sediul social în Timişoara, str. Petre Stoica, nr. 28, Jud. Timiş solicită înscrierea la masa 
credală cu suma de 187.039,34 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru de 200 de lei iar declaraţia de creanţă 
a fost depusă în termen reprezentând cerere de deschidere a procedurii insolvenţei recalificată de către judecătorul 
sindic prin Încheierea de deschidere a procedurii. 
Analizând documentele anexate, constatăm că între Romcab SA în calitate de cumpărător, şi Gruppo Damidio SA în 
calitate de vânzător a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 733/29.09.2016. 
În baza contractului au fost emise facturi neachitate parţial sau integral, anexate cererii, după cum urmează: 

Nr. factură Dată emitere Dată scadenţă Rest de achitat (lei) 
DAM 1123423 03.06.2016 30.11.2016 12.811,45 

DAM1123424 03.06.2016 02.10.2016 3.936,22 
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Nr. factură Dată emitere Dată scadenţă Rest de achitat (lei) 
DAM 1123603 21.06.2016 20.10.2016 12.974,83 

DAM 1124165 07.07.2016 04.11.2016 4.575,72 

DAM 1124591 11.07.2016 08.11.2016 891,60 

DAM 1124258 15.07.2016 12.11.2016 5.488,51 

DAM 1124654 15.07.2016 12.11.2016 2.619,60 

DAM 118269 19.07.2016 16.11.2016 4.287,38 

DAM 1126041 25.07.2016 22.11.2016 397,66 

DAM1124946 11.08.2016 09.12.2016 4.252,56 

DAM 1124975 16.08.2016 14.12.2016 8.384,16 

DAM 1125203 08.09.2016 06.01.2017 2.133,71 

DAM 1126836 13.09.2016 11.01.2017 3.331,07 

DAM 1126837 13.09.2016 11.01.2017 410,18 

DAM 1126841 14.09.2016 12.01.2017 599,85 

DAM 1118330 16.09.2016 14.01.2017 4.242,57 

DAM 1118470 28.09.2016 26.01.2017 21.101,91 

DAM 1118476 28.09.2016 26.01.2017 64.145,33 

DAM 1126893 07.10.2016 04.02.2017 413,21 

DAM 1121348 24.10.2016 21.02.2017 8.471,52 

DAM 1124412 16.11.2016 16.03.2017 2.163,66 

DAM 1125329 05.12.2016 04.04.2017 12.788,98 

DAM 1125496 19.12.2016 18.04.2017 6.617,66 

Total  187.039,34 

Conform punctului 3.2 din contractul de nr. 733/29.09.2016, termenul de plată al sumelor cuprinse în cadrul facturilor 
este de 120 de zile de la data emiterii facturilor. 
În consecinţă, Gruppo Damidio SA urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
187.039,34 lei. 
94. GS Protect SRL cu sediul în Târgu Mureş, str. Kos Karoly, nr. 24, jud. Mureş, a formulat Cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 17 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor garantate cu suma de 629.436,62 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată de judecătorul sindic drept declaraţie de creanţă, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. Această cerere a fost calificată de judecătorul sindic drept declaraţie de creanţă. 
Ulterior, la data de 22 martie 2017, creditoarea a depus la registratura Tribunalului Specializat Mureş, Cerere de 
admitere a creanţei solicitând înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 2.611.914,27 lei, reprezentând debit 
principal în valoare de 629.436,62 lei ca fiind creanţă garantată, penalităţi de întârziere în cuantum de 1.954.598,01 lei 
în categoria creanţelor chirografare şi cu titlu de dobândă penalizatoare suma de 27.879,64 lei ce se va înscrie tot în 
categoria creanţelor chirografare.Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de 
creditoare în justificarea creanţei, rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea Contractul de prestări servicii pază nr. 
4/01.03.2013 în temeiul căruia a asigurat servicii de pază şi protecţie în folosul debitoarei la obiectivele situate în loc. 
Tîrgu-Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35 şi respectiv, în loc. Acăţari, nr. 267, jud. Mureş, ambele imobile fiind utilizate de 
către Romcab SA. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că în cursul anului 2016, creditoarea a emis mai 
multe facturi pentru serviciile prestate, cinci dintre ele fiind achitate parţial sau deloc, astfel că valoarea serviciilor 
neachitate a fost de 229.436,62 lei, fiind compusă din următoarele facturi neachitate: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Rest de achitat 
1. 2155 04.01.2016 44.672,52 lei 
2. 2180 01.02.2016 47.336,26 lei 
3. 2214 01.03.2016 44.282,30 lei 
4. 2240 01.04.2016 47.336,26 lei 
5. 2260 03.05.2016 45.809,28 lei 
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 Total 229.436,62 lei 
De asemenea, creditoarea arată că în anul 2017, debitoarea a emis în vederea garantării plăţii contravalorii serviciilor de 
pază prestate 11 bilete la ordin pentru suma totală de 629.436,62 lei, biletele la ordin fiind înregistrate în Arhiva 
Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare. 
Procedând la verificarea înscrisurilor anexate atât cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către 
creditoarea GS Protect SRL cât şi a celor depuse în anexa cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a 
constatat că au fost emise de către Romcab SA următoarele bilete la ordin: 

Nr. 
crt. 

Seria şi numărul biletului la 
ordin 

Data emiterii Data scadenţei Valoarea 

1. BTRL3BS nr. 5048732 19.01.2017 31.08.2017 30.000 lei 
2. BTRL3BS nr. 5048734 19.01.2017 14.09.2017 29.436,62 lei 
3. BTRL3BS nr. 5048735 19.01.2017 07.07.2017 35.000 lei 
4. BTRL3BS nr. 5048736 19.01.2017 17.07.2017 35.000 lei 
5. BTRL3BS nr. 5048737 19.01.2017 31.07.2017 30.000 lei 
6. BTRL3BS nr. 5048719 19.01.2017 28.09.2017 100.000 lei 
7. BTRL3BS nr. 5048730 19.01.2017 17.11.2017 100.000 lei 
8. BTRL3BS nr. 5048731 19.01.2017 08.12.2017 100.000 lei 
9. BTRL3BS nr. 5048565 19.01.2017 25.08.2017 35.000 lei 
10. BTRL3BS nr. 5048566 19.01.2017 16.08.2017 35.000 lei 
11. BTRL3BS nr. 5048718 19.01.2017 05.10.2017 100.000 lei 
 Total 629.436,62 lei 

Reţinând atât data scadenţei stabilită de părţi prin emiterea, respectiv acceptarea biletelor la ordin prezentate mai sus cu 
scopul garantării plăţii creanţei GS Protect SRL, cât şi prevederile art. 663 alin. 4 din N. C. proc. civ. Conform cărora 
creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului 
de plată” apreciem că creditorul GS Protect SRL nu deţine o creanţă exigibilă împotriva debitoarei Romcab SA la data 
deschiderii procedurii insolvenţei întrucât creanţa deţinută de creditoare nu este scadentă. 
Astfel, părţile au stabilit prin emiterea, respectiv, acceptarea biletelor la ordin termenele la care creanţa devine scadentă, 
termene care aşa cum rezultă din cuprinsul biletelor la ordin, se împlinesc ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este de 229.434,39 lei, existând astfel o diferenţă de 400.002,23 lei faţă de creanţa 
în valoare de 629.436,62 lei solicitată. 
Constatând că în fişa analitică a contului 401 predată de către debitoare, a fost înregistrată în data de 26 februarie 2016 
o plată în valoare de 2,23 lei către acest creditor, administratorul judiciar a solicitat debitoarei, comunicarea fişelor 
conturilor 4111 – analitic GS Protect şi 419 pentru a verifica creanţa deţinută de către GS Protect împotriva debitoarei 
rezultată în urma achitării celor două facturi de avans în valoare de 400.000 lei. 
Ulterior comunicării înscrisurilor solicitate, administratorul judiciar a procedat la compararea înregistrărilor contabile 
evidenţiate de către debitoare în fişa analitică a contului 419 şi 4111 constatând că prima factură de avans în valoare de 
200.000 lei emisă de către debitoare a fost stornată însă nu a fost restituită contravaloarea acesteia, iar cea de-a doua 
factură nu a fost încă stornată şi nici suma încasată cu titlu de avans nu a fost restituită. 
Astfel că debitoarea datorează creditoarei conform documentelor justificative comunicate suma de 400.000 lei 
reprezentând avans încasat şi nerestituit ca urmare a neexecutării obligaţiilor şi suma de 229.434,39 lei constând în 
contravaloarea serviciilor de pază facturate de către creditoare şi neachitate de către Romcab SA. 
Cât priveşte înscrierea creanţei în categoria creanţelor garantate, garanţia fiind reprezentată de biletele la ordin înscrise 
în Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare, precizăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi în 
acord cu jurisprudenţa în materie, biletele la ordin nu reprezintă garanţii ale unor creanţe nici în cazul în care sunt 
înscrise în AEGRM, ele reprezentând doar simple instrumente de plată. 
Conform prevederilor art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare a unei creanţe nu determină transformarea acesteia în creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă”, 
astfel creanţa creditorului GS Protect SRL va fi înscrisă în categoria creditorilor chirografari 
Cu privire la solicitarea privind obligarea debitoarei la plata penalităţilor de întârziere în valoare de 1.954.598,01 lei, 
analizând documentele justificative depuse de către creditoare, administratorul judiciar a constatat că în temeiul 
Contractului de prestări servicii de pază nr. 4/01.03.2013 creditoarea a prestart servicii de pază în beneficiul debitoarei 
emiţând lunar facturi care trebuiau achitate conform contractului în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii. 
Conform înscrisurilor depuse de creditoare se poate observa că debitoarea a achitat toate facturile primite înregistrând 
diferite întârzieri la plată, mai puţin ultimele cinci facturi care nu au fost achitate decât parţial sau deloc, dar pentru care 
părţile au stabilit alte termene de plată decât cele prevăzute în cuprinsul contractului prin biletele la ordin prezentate mai 
sus. 
De asemenea, cu privire la întârzierile la plată înregistrate de către debitoare pentru facturile care au fost achitate în 
întregime, administratorul judiciar a constatat că GS Protect SRL nu a depus decât o singură factură de penalităţi emisă 
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conform prevederilor contractuale (factura cu seria MSGSP nr. 1261/02.10.2013) în valoare de 99.490,02 lei care a fost 
achitată integral de către debitoare. 
Mai mult decât atât, ultima factură care a fost emisă în data de 03 mai 2016 a devenit scadentă conform contractului la 
data de 03 iunie 2016 şi deşi nu a fost achitată, creditoarea nu a emis factură pentru penalităţile contractuale nici până în 
prezent. 
Totodată, aşa cum rezultă şi din cuprinsul fişelor analitice depuse de către creditoare, aceasta nu a emis alte facturi 
pentru penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor contractuale care să nu fi fost achitate de către debitoare 
şi în ciuda prevederilor contractului încheiat de părţi cuprinse la art. 17, respectiv, art. 18 – în cazul în care Beneficiarul 
întârzie plata facturilor emise în baza prezentului contract, chiar şi cu o singură zi, Prestatorul are dreptul de a rezilia de 
plin drept prezentul contract de îndată, fără punere în întârziere, somaţie sau judecată cu data pe care acesta o crede de 
cuviinţă, Beneficiarul în acest caz asumându-şi de îndată toate consecinţele ce decurg dintr-o astfel de reziliere” – 
creditoarea a continuat să presteze serviciile contractate şi să emită facturi pentru contravaloarea acestora. 
În consecinţă administratorul judiciar va proceda la respingerea solicitării de înscriere la masa credală a debitoarei cu 
suma de 1.954.598,01 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente facturilor emise în baza contractului încheiat de 
părţi. 
Raportat la valoarea dobânzii penalizatoare în cuantum de 27.879,64 lei aferentă facturilor cu nr. 11670282/27.04.2016 
şi respectiv, nr. 11673727/11.07.2016 a căror contravaloare a fost achitată de către creditoare fară ca debitoarea să-şi 
execute obligaţiile şi fără să restituie sumele încasate, administratorul judiciar apreciază că atâta timp cât debitoarea a 
emis bilete la ordin pentru valoarea celor două facturi amânând de comun acord scadenţa obligaţiilor aferente celor 
două facturi, nu se pot calcula accesorii. 
Astfel, având în vedere că primul bilet la ordin devine scadent la data de 07 iulie 2017 apreciem că este prematură 
cererea privind obligarea pârâtei la plata dobânzii penalizatoare atâta timp cât scadenţa obligaţiilor de plată nu a fost 
împlinită. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul GS Protect SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 629.434,39 lei, nescadentă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
95. Asociaţia GS1 România, cu sediul în Bucureşti, str. Mexic, nr. 13, sector 1, solicită înscrierea la masa credală cu 
suma de 1.645,06 lei din care 1.445,06 lei creanţă aferentă facturii neachitate şi 200 de lei taxă de timbru. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, constatăm că taxa de timbru în cuantum de 200 de lei a fost achitată iar cererea a fost 
depusă în termen, fiind comunicată administratorului judiciar la data de 23.03.2017. 
Creditorul anexează în probaţiune contractul nr. 855/18.04.2001 şi factura seria GS14493 din data de 15.11.2016, 
scadentă la data de 31.01.2017. 
În fapt, în baza contractului încheiat cu Asociaţia GS1 România, Romcab SA a primit dreptul de utilizare a codurilor 
GS1 şi a sistemului de comunicaţie EDI. 
Factura GS14493 emisă în baza contractului menţionat anterior are ca obiect cotizaţia anuală aferentă întregului an 
2017 pentru dreptul de utilizare a codurilor GS1 şi a sistemului de comunicaţie EDI. 
Având în vedere deschiderea procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA la data de 20.02.2017, suma aferentă facturii 
GS14493 urmează a fi înscrisă la masa credală doar pentru perioada 01.01.2017 – 19.02.2017, anterioară deschiderii 
procedurii de insolvenţă. 
Raportat la valoarea facturii precum şi la perioada serviciilor facturate, constatăm că preţul pe zi în anul facturat este în 
cuantum de 3,96 lei (1.445,06 lei lei / 365 zile = 3,96 lei). 
Astfel, va fi acceptată la masa credală suma de 197,95 lei, în baza facturii seria GS14493, fiind aferentă perioadei 
01.01.2017 – 19.02.2017 (3,96 lei * 50 zile = 197,95 lei), urmând ca în ceea ce priveşte suma de 1.247,11 lei lei 
aferentă perioadei 20.02.2017 – 31.02.2017 să fie respinsă înscrierea la masa credală. 
Concluzionând, raportat la documentele anexate, Asociaţia GS1 România urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu 
creanţa chirografară în cuantum de 397,95 lei lei compusă din suma de 197,95 lei aferentă facturii seria GS14493 şi 200 
de lei taxă de timbru achitată. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
96. Hanke Crimp Technik SRL, cu sediul în Cisnadie, str. Stupului, nr. 1, jud. Sibiu, a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei cu suma de 3.613,20 lei, reprezentând contravaloarea facturii neachitată de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 16 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată de Factura Fiscală nr. 7641, emisă în data de 14.06.2016, în cuantum de 3.613,20 lei. 
Având în vedere că factura antemenţionate nu a fost achitată de către Romcab SA, constatăm că Hanke Crimp Technik 
SRL deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii în cuantum de 3.613,20 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Hanke Crimp Technik SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 3.613,20 lei. 
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97. Hella România SRL, cu sediul în loc. Ghiroda, str. Hella, nr. 3, jud. Timiş, cu sediul procesual ales la Societatea 
Profesională de Avocaţi „Ligia Cătună şi Asociaţii” din mun. Timişoara, blv. Take Ionescu, nr. 23, ap. 6, jud. Timiş, a 
solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 50.634,87 lei, reprezentând debitul restant neachitat de către 
debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de furnizare încheiat în data de 13 februarie 2012; 
- Factura Storno nr. 11227803, emisă în data de 11.05.2012, în cuantum de 1.237,92 lei; 
- Factura Storno nr. 11227804, emisă în data de 11.05.2012, în cuantum de 225,10 lei; 
- Factura Storno nr. 11227805, emisă în data de 11.05.2012, în cuantum de 565,03 lei; 
- Factura Storno nr. 11452194, emisă în data de 09.09.2014, în cuantum de 6.394,48 lei; 
- Factura Storno nr. 11452195, emisă în data de 09.09.2014, în cuantum de 363,57 lei; 
- Factura Storno nr. 11452196, emisă în data de 09.09.2014, în cuantum de 1.495,89 lei; 
- Factura Storno nr. 11452375, emisă în data de 17.09.2014, în cuantum de 8.972,64 lei; 
- Factura Storno nr. 11452376, emisă în data de 17.09.2014, în cuantum de 1.246,57 lei; 
- Factura Storno nr. 11452465, emisă în data de 23.09.2014, în cuantum de 3.422,40 lei; 
- Factura Storno nr. 11452466, emisă în data de 23.09.2014, în cuantum de 17.181,94 lei; 
- Factura Storno nr. 11454738, emisă în data de 19.12.2014, în cuantum de 5.350,85 lei; 
- Factura Storno nr. 11559722, emisă în data de 21.07.2015, în cuantum de 1.495,89 lei; 
- Factura Storno nr. 11559723, emisă în data de 21.07.2015, în cuantum de 2.635,87 lei; 
- Factura Storno nr. 11559724, emisă în data de 21.07.2015, în cuantum de 545,35 lei; 
- Fişa furnizorului generată în data de 31.03.2017. 
Total Sume Solicitate: 50.634,87 lei. 
În fapt, între Hella România SRL şi Romcab SA a fost încheiat Contractul de furnizare din data de 13.02.2012, având ca 
obiect furnizarea de bunuri şi servicii de către Romcab SA către Hella România SRL, în baza comenzilor emise de 
aceasta din urmă în acest sens. 
În baza a multiple comenzi, creditoarea a fost aprovizionată de către debitoare cu materie primă, Hella România SRL 
achitând integral contravaloarea materiei prime comandate şi livrate de Romcab SA, recepţionată pe tamburi. Ulterior, 
din pricina unor neconformităţi privind calitatea produselor, creditoarea a fost nevoită să returneze tamburii cu materia 
primă antemenţionaţi., Romcab SA acceptând neconformităţile semnalate şi implicit returul acestora. În consecinţă 
debitoarea a emis facturi storno aferente comenzilor iniţiale, urmând să restituie sumele achitate pentru mărfurile 
neconforme returnate, însă până la data formulării cererii de înscriere la masa credală debitoarea nu şi-a îndeplinit 
obligaţia asumată. 
Analizând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar constată că Facturile Storno nr. 11227803 (în 
cuantum de 1.237,92 lei), nr. 11227804 (în cuantum de 225,10 lei), respectiv nr. 11227805 (în cuantum de 565,03 lei) 
au fost emise la data de 11.05.2012. 
Raportat la termenul general de prescripţie de 3 ani stabilit de către art. 2517 Cod Civil, precum şi la faptul că nu au fost 
anexate documente care să dovedească întreruperea termenului de prescripţie, constatăm că în ceea ce priveşte facturile 
mai sus menţionate a intervenit prescripţia extinctivă. 
Astfel, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu creanţa chirografară în cuantum de 48.606,82 lei, 
fiind respinsă înscrierea sumei de 2.028,05 lei aferentă facturilor nr. 11227803/11.05.2012, 11227804/11.05.2012, 
respectiv 11227805/11.05.2016 ca fiind prescrisă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
98. Hemarpol Trade Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa, cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la punctul de lucru al Cabinetului de Avocatură Chituc Cătălin din Bucureşti, str. 
Sfânta Vineri, nr. 21, bl. 102, sc. 2, et. 1, ap. 20, sector 3, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 
1.114.078,16 lei, echivalent al sumei de 246.237,77 euro, calculaţi la cursul din data deschiderii procedurii, respectiv 1 
Euro egal cu 4,5244 lei. 
Creditorul arată că în fapt, la data de 29.02.2016 a încheiat cu debitoarea Romcab SA, Contractul nr. 46 de vânzare 
cumpărare comercială, cu executare succesivă. Obiectul contractului încheiat l-a constituit vânzarea de către creditor a 
produselor incluse în programul de producţie al societăţii Hemarpol. 
Potrivit prevederilor aceluiaşi contract, toate mărfurile livrate de creditor, debitoarei urmau a fi însoţite de scrisoare de 
trasură şi CMR. Creditorul a început să livreze debitoarei diverse cantităţi de produse, urmând ca aceasta să le achite 
după recepţionarea lor. Această situaţie a debitelor înregistrate de societatea Romcab SA se regăseşte în fişa 
decontărilor cu acest partener. 
Deşi societatea Romcab SA înregistra deja însemnate întârzieri la plată, creditorul a acceptat continuarea colaborării cu 
aceasta în speranţa achitării integrale a debitelor care, la data de 23.09.2016 înregistra un debit neachitat în cuantum de 
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133.970,42 Euro, iar această situaţie rezultă atât din fişa de partener a debitoarei cât şi din facturile emise de creditor şi 
înregistrate în evidenţele contabile ale debitoarei. 
Urmare a solicitarilor repetate ale debitoarei, deşi aceasta înregistra întârzieri în achitarea facturilor emise de creditor, la 
data de 29.09.2016 acesta a trimis debitoarei o cantitate totală de 24,305 kg sârmă laminată netedă cu diametrul de 8 
mm. Cantitatea de sârmă vândută debitoarei a fost livrată acesteia la data de 04.10.2016 orele 16.40, astfel după cum 
rezultă din cuprinsul scrisorii de trasură internaţională (CMR) atasata cererii de creanţă. 
După cum s-a stabilit contractual, după recepţionarea mărfurilor transmise debitoarei, la data de 07.10.2016 creditorul a 
emis la plată către societatea cumpărătoare Romcab SA, două facturi fiscale, una pentru cantitatea de sârmă livrată (FF 
PL393/2016) şi o a doua factură fiscală pentru transportul acesteia (FF. PL392/2016), valoarea cumulată a acestora fiind 
de 112.267,35 Euro. 
Ambele facturi fiscale emise la data de 07.10.2016 au fost transmise debitoarei, însă până la data formulării cererii, 
aceasta nu a înţeles să îşi respecte obligaţiile de plată asumate contractual faţă de creditor. 
În final, creditorul arată că, deşi a solicitat în repetate rânduri plata debitului datorat, debitoarea nu a înţeles să îşi achite 
obligaţiile de plată asumate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la verificarea cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că între Romcab SA, în calitate de 
vânzător şi creditor în calitate de cumpărător, a fost încheiat Contractul nr. 46/29.02.2016 de vânzare cumpărare 
comercială, cu executare succesivă, având ca obiect vânzarea – cumpărarea de produse din programul de producţie al 
Romcab SA. Din discuţiile purtate cu reprezentantul creditorului, contractul prevede o eroare, în sensul că Romcab SA 
are calitatea de cumpărător iar Hemarpol de vânzător şi nu invers. 
Analizând documentele anexate în probaţiune şi anume: contract, facturi, avize de livrare, scrisori de trăsură, 
administratorul a constatat că, creanţa solicitată de creditor, nu este în totalitate întemeiată. 
Astfel, deşi susţine că suma de 133.970,42 Euro nu a fost achitată şi că, în pofida acestui fapt, a livrat în continuare 
marfă debitoarei pentru suma de 112.267,35 Euro, din fişa de cont emisă şi anexată de creditor cererii de admitere a 
creanţei, reiese faptul că facturile neachitate la finalul anului 2016 totalizează un sold de 112.267,35 Euro. Mai mult, în 
evidenţele contabile ale debitoarei, suma de 133.970,42 Euro apare ca fiind achitată, creditorul figurând cu o restanţă de 
plată de 112.267,35 Euro. Totodată, creditorul nu a anexat cererii sale documente din care să reiasă factul că suma de 
133.970,42 Euro a fost facturată şi neachitată. 
Prin urmare, creditorul urmează a fi înscris la masa credală a Romcab SA cu suma de 112.267,35 Euro. 
Nr. Crt. Nr. 

factură 
Data Scadenţă Valoare euro 

solicitată 
Valoare lei 
solicitată 

Valoare lei 
acceptată 

1 392 04.10.2016 07.10.2016 1.922,88 € 8.699,88 lei 8.690,26 lei 

2 393 04.10.2016 07.10.2016 110.344,47 € 499.242,52 lei 498.690,80 lei 

3 Sold restant 133.970,42 € 606.135,77 lei - lei 

Total 246.237,77 € 1.114.078,17 lei 507.381,06 lei 

Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, Hemarpol Trade Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa 
urmează a fi înscris la masa credală a Romcab SA cu suma de 507.381,06 lei (curs valutar valabil la data de 20.02.2017, 
1 Euro = 4,5194 lei), în categoria creanţelor chirografare. Amintim că „Cursul BNR este comunicat de către Banca 
Naţională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit 
pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.” 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
99. Hewlett Packard International Bank Plc, cu sediul în Irlanda, County Kildare, Barnhall Road, Leixlip, Liffey Park 
Technology Campus, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 14.975,70 euro, reprezentând 
contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 28 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
nefăcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu Extrasul de cont pentru confirmare sold, respectiv cu următoarele facturi: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare neachitată 

1 421100016972 22.06.2016 100,00 € 
2 421100017249 16.07.2016 1.200,00 € 
3 421100017390 22.07.2016 26,00 € 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare neachitată 

4 421100017694 13.08.2016 2.600,00 € 
5 421100017877 22.08.2016 26,00 € 
6 421100018135 10.09.2016 2.600,00 € 
7 421100018324 21.09.2016 39,00 € 
8 421100018325 22.09.2016 26,00 € 
9 421100018662 01.12.2016 2.600,00 € 

10 421100018814 21.10.2016 39,00 € 

11 421100018836 24.10.2016 41,60 € 

12 421100018837 24.10.2016 28,60 € 
13 421100019092 12.11.2016 2.600,00 € 
14 421100019267 21.11.2016 40,30 € 
15 421100019268 22.11.2016 26,00 € 

16 421100019269 23.11.2016 39,00 € 
17 421100019270 23.11.2016 39,00 € 

18 421100019771 17.12.2016 2.600,00 € 

19 421100020248 22.12.2016 39,00 € 

20 421100020249 22.12.2016 26,00 € 
21 421100020250 23.12.2016 39,00 € 

22 421100020306 04.01.2017 25,20 € 
23 421100020755 23.01.2017 41,60 € 
24 421100020756 23.01.2017 41,60 € 
25 421100020757 23.01.2017 40,30 € 

26 421100020758 23.01.2017 27,30 € 

27 421100021345 15.02.2017 25,20 € 

Total 14.975,70 € 

În fapt, între Hewlett Packard International Bank Plc şi Romcab SA a fost încheiat Contractul de leasing operaţional nr. 
2016ROCAB001, având ca obiect finanţarea pentru diverse echipamente de tipul IT. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că Factura Fiscală nr. 421100019771, 
emisă în data de 17 decembrie 2016, în cuantum de 2.600 euro, este aferentă perioadei 01.02.2017 – 28.02.2017. 
Raportat la faptul că în data 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, administratorul judiciar va accepta doar suma aferentă perioadei 01.02.2017 – 19.02.2017, respectiv 1.764,29 euro. 
În consecinţă, din cuantumul total al facturii de 2.600 euro, suma aferentă celor 9 zile din perioada 20.02.2017 – 
28.02.2017, respectiv 835,71 euro va fi respinsă. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei acceptate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 63.904,25 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Hewlett Packard International Bank Plc va fi înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 63.904,25 lei 
(echivalentul a 14.139,99 euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală), 
sub condiţia probării achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, până la primul termen de judecată stabilit 
în dosarul de insolvenţă al Romcab SA nr. 50/1371/2017 din data de 18.05.2017. 
În temeiul art. 110, alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
100. Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.SC, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru Inspectoratul Regional în 
Construcţii Centru cu sediul în Braşov, calea Bucureştilor, nr. 10D, 500326, judeţul Braşov, pentru Inspectoratul 
Judeţean în Construcţii Mureş, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 99.970,44 lei, reprezentând: 
a) 88.822,77 lei ca diferenţă rămasă de achitat din totalul de 588.822,77 lei conform obligaţiei de plată instituită prin 
Sentinţa Civilă nr. 406/09.04.2015 pronunţată în dosarul nr. 3226/102/2014 de Tribunalul Mureş – definitivă prin 
respingerea apelului (Decizia Civilă nr. 866/A/29.10.2015 a Curţii de Apel Tg. Mureş); 
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b) 11.147,67 lei, sumele datorate de debitoare ca urmare a neexecutării obligaţiilor de plată instituite prin cele două legi 
speciale (art. 30 din Legea nr. 50/1991 şi art. 43 din Legea nr. 10/1995). 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
fiind scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că cererea formulată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Sentinţa Civilă nr. 406/09.04.2015, pronunţată în dosarul nr. 3226/102/2014 de Tribunalul Mureş; 
- Adresa nr. 10830/27.03.2017 emisă de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mureş către Inspectoratul Regional în 
Construcţii Centru; 
- Notificarea nr. 10519/26.09.2012 emisă de Romcab SA către Inspectoratul în Construcţii al Judeţului Mureş cu privire 
la începerea lucrărilor de construcţii autorizate pentru imobilul teren şi/sau construcţii – situat în judeţul Mureş, comuna 
Acăţari, satul Acăţari; 
- Autorizaţia de construire nr. 23/31.08.2012 emisă de Primăria Comunei Acăţari pentru extindere hală industrială de 
fabricaţie cabluri loc. Acăţari, comuna Acăţari, jud. Mureş; 
- Răspunsul formulat de Primăria Comunei Acăţari referitor la Autorizaţia de construcţie nr. 23 din 31.08.2012, 
împreună cu anexele aferente acesteia (copia Autorizaţiei de construire nr. 18 din 10 iunie 2014; Procesul verbal la 
stadiu fizic nr. 2435/2016 privind lucrarea „Hală depozit la Fabrica de Cabluri, loc. Acăţari, jud. Mureş”; copia 
Autorizaţiei de construire nr. 2 din 15 aprilie 2016). 
În fapt, prin cererea formulată, creditoarea precizează faptul că Romcab SA a fost acţionată în judecată în vederea 
recuperării sumei de 588.822,77 lei, reprezentând contravaloare cote de 0,1%, 0,7% şi a penalităţilor de întârziere 
datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.SC, conform art. 30 al Legii nr. 50/1991 – republicată şi art. 40 al 
Legii nr. 10/1995. Prin Sentinţa Civilă nr. 406/09.04.2015 – definitivă, instanţa a admis cererea formulată de I.SC şi a 
obligat debitoarea la plata sumei de 588.822,77 lei, sumă ce se face venit la bugetul consolidat al statului. În urma 
notificării societăţii debitoare de către I.SC – I.R.C. Centru pentru achitarea în mod voluntar a obligaţiei de plată 
instituită prin Sentinţa Civilă mai sus redată, Romcab SA a înţeles să achite, eşalonat, până la data de 23.03.2016 
(ultima plată efectuată) suma de 500.000 lei. Astfel, debitoarea a mai rămas cu o diferenţă de achitat în cuantum de 
88.882,77, sumă cu care I.SC solicită înscrierea la masa credală şi implicit în Tabelul Preliminar al Creanţelor Romcab 
SA. 
În continuare, creditoarea arată că în urma verificării sumelor datorate de debitoare către I.SC, I.C.J. Mureş a transmis 
situaţia a două autorizaţii de construire emise de Comuna Acăţari pentru executarea de lucrări la hala industrială 
beneficiarei Romcab SA. Aceste autorizaţii de construire nu au fost anunţate la I.J.C. Mureş, contrar prevederilor art. 7, 
alin. (8) al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Astfel, creditoarea a solicitat şi înscrierea sumei de 11.147,67 lei, reprezentând cote de 0,1% şi 
0,5%, datorate şi neachitate, la care s-au calculat penalităţi de 0,15%/zi. 
În ceea ce priveşte cadrul legal care instituie obligaţia de plată a cotelor de 0,1% şi 0,5% stabilite de legiuitor în sarcina 
investitorilor sau proprietarilor din România şi care reglementează totodată şi baza de calcul a acestora, creditoarea 
arată că modalitatea de constituire şi virare a sumelor către I.SC e alcătuită din următoarele acte normative: 
- Art. 30, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare – cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urmanism şi autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea 
lucrărilor autorizate…”; 
- Art. 43 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (1) 
Investitorii sau proprietarii au obligaţia să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.SC o sumă echivalentă cu 
o cotă de 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la 
construcţiile existente pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, cu excepţia 
investitorilor/proprietarilor care realizează lucrări de intervenţie pentru consolidarea lucrărilor de locuit încadrate în 
clasa I de risc seismic. (2) Suma echivalentă cotei de 0,5% prevăzută la alin. (1) se determină şi se virează către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.SC, astfel: a) 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor 
autorizate se virează de către investitori sau proprietari la data transmiterii la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.SC 
a înştiinţării privind data începerii lucrărilor autorizate, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) suma rezultată 
ca diferenţă între suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate şi suma virată 
potrivit prevederilor lit. a), precum şi orice sume aferente cotelor legale achitate anterior se virează de către investitori 
sau proprietari până la data de semnării procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. (3) Întârzierea la plată a 
sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2), lit. a) şi b) se penalizează cu 0,15%pe zi de întârziere.” 
Mai mult, creditoarea arată că: 
- pentru Autorizaţia de construire nr. 18/10.06.2014, eliberată pentru „Hală depozit la fabrica de cabluri” de Comuna 
Acăţari, a fost încheiat un proces verbal de recepţie la stadiul fizic realizat, înregistrat la Primăria Comunei Acăţari sub 
nr. 2435/14.04.2016. Cota de 0,1% din valoarea autorizată şi penalităţile aferente, datorate de debitoare către I.J.C. 
Mureş sunt de 611,60 lei, calculate astfel: 
- cota de 0,1% în valoare de 305,80 lei; 
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- penalizări de întârziere de 0,15% pentru 1079 zile, calculate la data de 24.03.2017, în valoare de 305,80 lei. 
- Pentru Autorizaţia de construire nr. 2/15.04.2017, eliberată pentru „Continuare – finalizare Hală depozit la fabrica de 
cabluri, localitatea Acăţari, judeţul Mureş”, cotele datorate la I.C.J. Mureş sunt de 10.536,07 lei, calculate astfel: 
- cota de 0,1% în valoare de 1.987,70 lei; 
- penalizări de întârziere de 0,15% pentru 343 zile, calculate la data de 24.03.2017, în valoare de 1.022,44 lei; 
- cota de ½ din 0,5% datorată în baza Legii nr. 10/1995 este în valoare de 4.969,25 lei; 
- penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi calculate pentru 343 zile la data de 24.03.2017, sunt de 25.556,68 lei. 
În urma analizei cererii de înscriere la masa credală a Romcab SA formulată de I.SC, prezentăm în tabelul de mai jos 
sinteza concluziilor administratorului judiciar: 

Nr. Crt.  Data Valoare neachitată lei 
1 Diferenţă rămasă de achitat cf. Sentinţei nr. 406 88.822,77 lei 
2 Autorizaţie nr. 2 Cotă de 0,10% 1.987,70 lei 

Penalităţi de 0,15% 927,26 lei 
Cota de 1/2 din 0,5% 4.969,25 lei 
Penalităţi 0,15% aplicate la cota de 
1/2 din 0,5% 

2.318,16 lei 

3 Autorizaţie nr. 18 Cotă de 0,10% 305,80 lei 
Penalităţi de 0,15% 305,80 lei 

Total 99.636,74 lei 
Întrucât penalităţile au fost calculate în mod eronat de către creditor până în data de 24.02.2017, administratorul judiciar 
a calculat până în data de 20.02.2017, data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală a debitoarei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.SC va fi înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu suma în cuantum total de 99.636,74 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
101. ICAP Romania Business Information Services and Consultants SRL, având sediul procesual ales în Bucureşti, str. 
Maior Gheorghe Sontu, nr. 6, et. 2, sector 1, la reprezentantul convenţional SCA Bogaru Braun Noviello şi Asociaţii, 
prin Av. Alina Ghiţă, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 
17.847,47 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale neachitate, penalităţi de întârziere, onorariul avocaţial, 
precum şi taxa judiciară de timbru aferentă declaraţiei de creanţă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 07 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Extras informare Registrul Comerţului Icap Romania Business Information Services and Consultants SRL; 
- Extras informare Registrul Comerţului Romcab SA; 
- Contract de Prestări Servicii nr. 945/2016; 
- Fişa contului 4111.00470 Romcab; 
- Fişă monitorizare consum client Romcab; 
- Notă calcul penalităţi de întârziere la data deschiderii procedurii insolvenţei; 
- Corespondenţa purtată între părţi; 
- Dovadă achitare onorariu avocat; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 636/06.07.2016 în valoare de 4.520,00 lei, scadentă la data de 01.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 637/06.07.2016 în valoare de 4.520,00 lei, scadentă la data de 01.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 638/06.07.2016 în valoare de 4.520,00 lei, scadentă la data de 01.11.2016. 
Total: 13.560,00 lei. 
În fapt, între SC ICAP Romania Business Information Services And Consultants SRL, în calitate de Furnizor şi SC 
Romcab SA, în calitate de Client, a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 945/2016, prin care ICAP acordă 
Clientului dreptul ne-exclusiv şi ne-transferabil de a utiliza Baza de Date ICAP RO inclusă în cadrul Serviciilor de 
Informaţii Financiare furnizate Clientului în scopul obţinerii de informaţii cu privire la activitatea economică a 
clienţilor/partenerilor acestuia sau a societăţilor concurente. 
În baza Contractului menţionat, au fost emise rapoarte şi alerte, după cum urmează: 
- 2415 Rapoarte locale şi internaţionale, la un preţ unitar de 3,1 lei (fără TVA), suma totală fiind de 7.487,00 lei (fără 
TVA); 
- 1230 Alerte, la un preţ unitar de 3,1 lei (fără TVA), suma totală fiind de 3.813,00 lei (fără TVA). 
Valoarea acestor servicii se ridică la 13.560,00 lei cu TVA, urmând să fie achitată ulterior, în trei tranşe egale, potrivit 
înţelegerii dintre părţi. Astfel, în data de 06.07.2016 au fost emise Facturile Fiscale nr. 636, 637 şi 638, care acoperă 
integral preţul serviciilor furnizate de creditoare. 
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Neplata Facturilor în termenul limită stabilit, a generat penalităţi în cuantum de 0,10% pe zi de întârziere, calculate în 
baza prevederilor art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011, până la momentul deschiderii procedurii de insolvență, după 
cum urmează: 

Nr. 
Crt

. 

Nr. 
factur

ă 

Dată 
emitere 

Dată 
scadenţă 

Dată 
deschidere 
procedură 

Nr zile 
întârziere 

Valoare 
facturi 

Procent 
penalităţi 

Valoare 
penalităţi 

1 636 06.07.201
6 

01.09.2016 20.02.2017 172 4.520,00 lei 0,10% 777,44 lei 

2 637 06.07.201
6 

01.10.2016 20.02.2017 142 4.520,00 lei 0,10% 641,84 lei 

3 638 06.07.201
6 

01.11.2016 20.02.2017 111 4.520,00 lei 0,10% 501,72 lei 

Total    13.560,00 lei  1.921,00 lei 

În ceea ce priveşte solicitarea înscrierii în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma de 2.166,47 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecată, învederăm instanţei că, potrivit dreptului comun, „partea care pierde procesul va fi obligată, la 
cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”9. 
În materia insolvenţei, conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014, prevederile dreptului comun sunt aplicabile 
prin raportare la dispoziţiile din Legea Insolvenţei, doar în măsura în care acestea nu contravin procedurii speciale a 
insolvenţei. Aşadar, în caz de divergenţă între dreptul comun şi legea insolvenţei, va trebui să se dea prevalenţă 
reglementărilor speciale din materia insolvenţei. 
În prezenta cauză, solicitarea privind obligarea debitoarei la plata onorariului avocaţial are natura juridică a unei 
veritabile acţiuni judiciare în pretenţii formulată în contradictoriu cu debitoarea Romcab SA. 
Având în vedere aceasta calificare, devin aplicabile prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora de la data 
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare promovate „pentru realizarea creanţelor asupra 
debitorului”, o cerere de acordare a cheltuielilor privind onorariul avocaţial fiind inadmisibilă. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, ICAP Romania Business Information Services And 
Consultants SRL deţinea împotriva debitoarei Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii 
insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 15.681,00 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 15.681,00 lei. 
102. Imark Sistem SRL, cu sediul procesual ales în Otopeni, Drumul Gării Otopeni nr. 38 - 44, jud. Ilfov, a formulat 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 8.334,89 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA, precum şi dobânda legală penalizatoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 20 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. IM16 00081/12.01.2016, în cuantum de 6.887,81 lei; 
- Factura Fiscală nr. IM16 00276/03.02.2016, în cuantum de 2.481,24 lei. 
Total sume solicitate: 8.334,49 lei. 
În urma analizării pe fond a declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că modalitatea de calcul a 
debitului solicitat nu este corectă, motiv pentru care a procedat la recalcularea creanţei solicitată. 
În urma calculului efectuat de către administratorul judiciar, a reieşit faptul că societatea creditoare are o creanţă în 
cuantum de 9.369,05 lei, şi nu 8.334,49 lei cum în mod eronat a reţinut creditoarea. 
Cu toate acestea, având în vedere că se solicită înscrierea la masa credală doar cu suma în cuantum de 8.334,49 lei, 
administratorul judiciar va da eficienţă prevederilor art. 397 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă: „Instanţa este 
obligată să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a 
cerut”, motiv pentru care creditoarea va fi înscrisă la masa credală, prin raportare la facturile sus menţionate cu suma 
solicitată de 8.334,49 lei. 
De asemenea, suma solicitată de Imark Sistem SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 8.334,49 lei. 
103. Industrial Log GS SRL cu sediul în loc. Curtişoara, str. Principală, nr. 384, jud. Olt, a depus Cerere de admitere a 
creanţei solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 93.600 lei, reprezentând 
debit restant şi neachitat. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 30 martie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

                                                           
9 Art. 453 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă. 
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Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au derulat relaţii comerciale în temeiul cărora au fost emise următoarele trei 
facturi care nu au fost achitate de către debitoare: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 
1. OTGS1496 16.09.2016 31.200 lei 
2. OTGS1501 14.10.2016 31.200 lei 
3. OTGS1502 21.10.2016 31.200 lei 
 Total 93.600 lei 

În vederea dovedirii creanţei deţinute, creditoarea a depus următoarele înscrisuri: 
- facturile emise şi neachitate cuprinzând semnătura de primire a debitoarei; 
- comenzile transmise de către debitoare; 
- biletele la ordin eliberate de către debitoare şi refuzate la plată pentru lipsă de disponibil. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 93.600 lei debit restant, echivalent cu valoarea crenţei solicitată 
de către creditoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Industrial Log GS SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 93.600 lei. 
104. Ingricop SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Gh. Doja, nr. 194/A, jud. Mureş, având CUI RO1218705, 
înmatriculată la ORC Mureş cu J26/1614/1992 solicită înscrierea la masa credală cu suma de 8.663,97 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 28.03.2017, în termenul stabilit de către judecătorul-sindic. 
În probaţiune creditorul anexează următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată Doc Valoare 

1035941 29.07.2016 5.171,51 lei 
1036709 09.09.2016 165,88 lei 
1037434 14.10.2016 984,90 lei 
1037574 21.10.2016 584,20 lei 
1037582 21.10.2016 593,32 lei 
1037741 31.10.2016 622,28 lei 
1039305 18.01.2017 445,49 lei 
1039303 18.01.2017 96,39 lei 
Total 8.663,97 lei 

În fapt, Ingricop SRL arată că în baza relaţiilor comerciale dintre creditor şi Romcab SA a prestat servicii constând în 
manoperă autoturisme şi vânzare de piese şi accesorii auto. 
În baza serviciilor prestate, creditorul a emis facturile prezentate mai sus, acestea nefiind achitate de către societatea 
debitoare. 
Astfel, Ingricop SRL urmează a fi înscrisă la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 8.663,97 lei. 
105. Inotal Aluminiumfeldolgozo Zrt, cu sediul social în Ungaria, loc. Budapesta, Madach Imre ut 13 - 14, prin 
mandatar Euler Hermes Services România SRL, cu sediul procesual la Cabinet de Avocat Palanciuc – Mawas Luciana - 
Fida, cu sediul în loc. Bucureşti, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, birou nr. 14, sector 1, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 537.263,62 euro (respectiv 2.418.707,81 lei la cursul oficial al BNR de 4.5019 lei din data de 
13.02.2017), reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate de aceasta către debitoare. 
Ulterior, creditorul a formulat o precizare a cererii prin care solicită înscrierea la masa credală cu suma de 2.481.783,52 
lei, constând în: 
- 2.430.795,52 lei (echivalentul a 537.263,62 euro la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei), 
reprezentând debit principal constituit din contravaloarea produselor livrate şi neachitate; 
- 49.981,40 lei (echivalentul a 11.047,08 euro la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei), reprezentând 
dobândă penalizatoare aferentă; 
- 1.006,71 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constituite din onorariul avocaţial, respectiv taxa judiciară de timbru 
în cuantum de 200 lei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Inotal Aluminiumfeldolgozo Zrt. De asemenea, învederăm faptul că precizarea 
declaraţiei de creanţă a fost depusă în data de 05.04.2017, în termenul stabilit de către judecătorul sindic. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
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- Contractul de distribuţie încheiat în data de 20 ianuarie 2016; 
- Cele două comenzi efectuate de debitoare prin corespondenţă electonică, respectiv Order 64/31.05.2016 şi Order 
58/30.05.2016, precum şi confirmările de comandă aferente; 
- Documentele de îmbarcare şi cele de transport/CMR-urile; 
- Fişa de cont a debitoarei; 
- Factura Fiscală nr. 35/262134, emisă în data de 01.06.2016, în cuantum de 41.547,44 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262135, emisă în data de 01.06.2016, în cuantum de 41.593,74 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262146, emisă în data de 01.06.2016, în cuantum de 41.542,10 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262151, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.371,17 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262153, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.530,45 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262198, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.310,23 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262199, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.433,09 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262200, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.297,76 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262230, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.317,35 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262252, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.119,69 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262253, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.057,37 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262254, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.025,32 €; 
- Factura Fiscală nr. 35/262255, emisă în data de 30.05.2016, în cuantum de 41.117,91 €; 
- Centralizatorul facturilor neachitate cu modul de calcul al debitului principal, al dobânzii penalizatoare şi al debitului 
total; 
- Dovada onorariului avocaţial; 
- Traducerea autorizată în limba română a documentelor depuse în limba engleză, respectiv în limba maghiară în 
probaţiunea cererii formulate; 
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. 
În fapt, între Inotal Aluminiumfeldolgozo Zrt, în calitate de vânzător şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, a fost 
încheiat un contract de distribuţie în data de 20 ianuarie 2016, prin care părţile au agreat vânzarea – cumpărarea de tije 
de sârmă din aluminiu nealiat, plata facturilor urmând să fie făcută în termen de 90 de zile de la data emiterii acestora. 
Astfel, pe baza a două comenzi făcute de către debitoare prin corespondenţă electronică (Order 58/30.05.2016 şi Order 
64/31.05.2016) şi a confirmărilor de comandă aferente, Inotal Aluminiumfeldolgozo Zrt a livrat marfă către Romcab 
SA, conform documentelor de îmbarcare şi scrisorilor de transport/CMR-urilor întocmite. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că pentru două dintre facturile emise 
a fost trecută data scadenţei şi implicit calculul penalităţilor în mod eronat, respectiv pentru Factura fiscală nr. 
35/262146 şi pentru Factura fiscală nr. 35/262230. 
Astfel, facturile evidenţiate şi anexate de către creditoare, precum şi calculul dobânzilor aferente acestora sunt după 
cum urmează: 

Nr. 
factură 

Data 
facturii 

Valoare Dată 
scadenţă 

Dată 
deschider

e 
procedur

ă 

Zile 
întârzier

e 

Dobândă 
penalizatoar

e Euribor 

Dobândă 
penalizatoar

e Euro 

(-0,372%) + 
5 p.p. 

35/262134 01.06.2016 41.547,44 € 07.09.2016 20.02.201
7 

166 4,63% 874,49 € 

35/262135 01.06.2016 41.593,74 € 07.09.2016 20.02.201
7 

166 4,63% 875,46 € 

35/262146 01.06.2016 41.542,10 € 08.09.2016 20.02.201
7 

165 4,63% 869,11 € 

35/262151 30.05.2016 41.371,17 € 08.09.2016 20.02.201
7 

165 4,63% 865,53 € 

35/262153 30.05.2016 41.530,45 € 08.09.2016 20.02.201
7 

165 4,63% 868,86 € 

35/262198 30.05.2016 41.310,23 € 12.09.2016 20.02.201
7 

161 4,63% 843,30 € 

35/262199 30.05.2016 41.433,09 € 12.09.2016 20.02.201
7 

161 4,63% 845,81 € 

35/262200 30.05.2016 41.297,76 € 12.09.2016 20.02.201
7 

161 4,63% 843,05 € 

35/262230 30.05.2016 41.317,35 € 13.09.2016 20.02.201
7 

160 4,63% 838,21 € 

35/262252 30.05.2016 41.119,69 € 14.09.2016 20.02.201
7 

159 4,63% 828,99 € 
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35/262253 30.05.2016 41.057,37 € 14.09.2016 20.02.201
7 

159 4,63% 827,73 € 

35/262254 30.05.2016 41.025,32 € 14.09.2016 20.02.201
7 

159 4,63% 827,08 € 

35/262255 30.05.2016 41.117,91 € 14.09.2016 20.02.201
7 

159 4,63% 828,95 € 

Total 537.263,62 
€ 

    11.036,57 € 

Având în vedere că facturile antemenţionate nu au fost achitate de către Romcab SA, constatăm că Inotal 
Aluminiumfeldolgozo Zrt deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii în cuantum 
de 537.263,62 euro la care se adaugă valoarea dobânzii legale în cuantum de 11.036,57 euro. 
De asemenea, conform solicitării creditorului din cadrul precizării la declaraţia de creanţă, urmează fi admisă înscrierea 
la masa credală a sumei de 200 de lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 801,75 lei, constatăm că aceasta reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a sumei de 801,75 lei. 
Conform prevederilor art. 107, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Raportat la cele expuse mai sus, Inotal Aluminiumfeldolgozo Zrt urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 2.478.187,88 lei compusă din 2.428.109,20 lei (echivalentul a 537.263,62 euro, calculat la 
cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală), reprezentând cuantumul facturilor 
neachitate, 49.878,68 lei (echivalentul a 11.036,57 euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii 
insolvenţei în formă generală), reprezentând cuantumul penalităţilor şi 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei 
judiciare de timbru. 
În temeiul art. 110, alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
106. Inovalabel SRL, cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Croitoru Daniela Ioana, din Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr. 
37, Clădirea Solomon’s, Parter, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 14.184,34 lei, reprezentând 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 
Arată creditorul că a derulat o serie de raporturi comerciale cu Romcab SA în baza contractului de vânzare - cumpărare 
nr. 1519/2013, concretizate în vânzarea către debitoare a unor produse menţionate în facturile fiscale ataşate cererii. 
Arată că livrarea a fost efectuată, facturile nr. INO29032 din 15.11.2016 şi nr. IS30191/23.12.2016 fiind recepţionate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Trecând la verificarea declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat că în baza raporturilor comerciale 
desfăşurate între Romcab SA şi Inovalabel SRL, aceasta din urmă a emis facturile nr. INO29032 din 15.11.2016 şi nr. 
IS30191/23.12.2016 în cuantum total de 14.184,34 lei, sumă care nu a fost achitată nciiodată de către debitoare. 
Raportat la cererea formulată şi la documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar va înscrie creditorul 
Inovalabel SRL în categoria creanţelor chirografare a tabelului preliminar, cu suma solicitată de 14.184,34 lei. 
107. Interflon România SRL, cu sediul social în Miercurea Ciuc, str. Topliţa nr. 139, jud. Harghita, a formulat declaraţie 
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 11.120,22 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 20 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală Seria INT nr. 1044/15.07.2016, în cuantum de 2.617,78 lei; 
- Factura Fiscală Seria INT nr. 1045/15.07.2016, în cuantum de 8.502,44 lei. 
Total sume solicitate: 11.120,22 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
precum şi a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de Interflon România SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii 
debitoare. 
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Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
în cuantum total de 11.120,22 lei. 
108. International Trade Services GMBH, cu sediul în Millenium Tower, et. 21, Handelskai, nr. 94-96, 1200, Viena, 
Austria, cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat „Ioana Bărdaş”, în Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 105-107, 
et. 4, apartament 18, sector 2, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 2.528.094,75 euro în baza contractului 
cadru de vânzare-cumpărare din data de 26.02.2015 reprezentând preţul produselor livrate şi neplătite de către Romcab 
SA, şi 3.371.177,22 euro reprezentând creanţe contractuale în temeiul contractelor cadru de vânzare-cumpărare 
încheiate la data de 16.03.2015 şi 25.11.2015. 
Totalul solicitat de către creditor este în cuantum de 5.899.271,97 euro, la care se adaugă cheltuielile de procedură. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cerere a 
fost formulată în termenul stabilit de judecătorul-sindic, fiind înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 
31.03.2017. 
A. În ceea ce priveşte suma de 2.528.094,75 euro: 
Creditorul anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Contractul cadru de vânzare – cumpărare încheiat la 26.02.2015 şi cele 12 acte adiţionale la contract; 
- Înscrisul de recunoaştere unilaterală a debitului emis de creditor şi acceptat de Romcab la data de 15.12.2016; 
- Extrase din Registrul Comerţului din Austria cu privire la apartenenţa la acelaşi grup al societăţilor MFC Commodities 
GMBH şi International Trade Services GMBH; 
- Tabel sintetic cuprinzând creanţele solicitate; 
- Acordul din data de 27.02.2015 încheiat între MFC Commodities GMBH şi International Trade Services GMBH; 
- Următoarele facturi fiscale şi dovezile de livrare a mărfurilor conform facturilor: 

Nr. Factură Dată emitere Dată scadenţă Valoare (euro) 

IT_AR1650646 08.07.2016 05.12.2016 347.442,00 

IT_AR1650762 11.08.2016 08.01.2016 235.433,50 

IT_AR1651002 08.09.2016 05.02.2017 109.933,70 

IT_AR1651021 09.09.2016 06.02.2017 108.209,62 

IT_AR1650970 09.09.2016 06.02.2017 336.791,55 

IT_AR1651039 15.09.2016 12.02.2017 112.458,03 

IT_AR1651092 05.10.2016 03.04.2017 227.945,29 

IT_AR1651099 06.10.2016 04.04.2017 229.058,04 

IT_AR1651103 07.10.2016 05.04.2017 229.536,09 

IT_AR1651109 12.10.2016 10.04.2017 456.827,07 

IT_AR1651115 17.10.2016 15.04.2017 113.130,19 

Total 2.506.765,08 

- Următoarele note de debit privind penalităţile de întârziere: 
Nr. Notă de debit Dată emitere Dată scadenţă Valoare (euro) 

IT_ARM16011 15.12.2016 15.12.2016 1.588,25 

IT_ARM16012 31.12.2016 31.12.2016 1.852,92 

IT_ARM17001 31.01.2017 31.01.2017 1.897,88 

IT_P17001 31.01.2017 31.01.2017 3.497,13 

IT_P17004 20.02.2017 20.02.2017 6.811,93 

IT_ARM16005 09.11.2016 09.11.2016 3.530,66 

IT_ARM16007 01.12.2016 01.12.2016 2.150,90 

Total 21.329,67 

Creditorul arată că în baza Contractului nr. din data de 26.02.2015 au fost efectuate livrări de marfă reprezentând 
produse din cupru şi aluminiu conform facturilor fiscale anexate cererii şi descrise mai sus. 
Deşi contractul a fost încheiat între Romcab SA în calitate de cumpărător şi MFC Commodities GMBH, conform pct. 6 
din contract vânzătorul are dreptul de a cesiona şi/sau transfera sau nova Contractul, precum şi orice creanţă, drept, 
beneficiu, responsabilitate sau obligaţie în baza Contractului oricărui finanţator sau oricărui membru al grupului de 
societăţi condus de MFC Industrial Ltd. 
În probaţiune a fost anexat de către creditor Acordul din data de 27.02.2015 încheiat între MFC Commodities GMBH şi 
International Trade Services GMBH prin care International Trade Services GMBH a fost autorizat să execute, să 
respecte acordul cât şi să solicite şi să primească de la Romcab SA orice drepturi şi plăţi datorate conform obligaţiilor 
rezultate din contractul cadru de vânzare-cumpărare din 26.02.2015. 
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Apartenenţa International Trade Services GMBH şi MFC Commodities GMBH la acelaşi grup de societăţi a fost 
probată de către creditor prin extras dîn registrul comerþului din Austria. 
În consecinţă, concluzionăm că International Trade Services GMBH este îndreptăţit să încaseze contravaloarea 
facturilor restante aferente contractului cadru de vânzare-cumpărare din 26.02.2015 încheiat între MFC Commodities 
GMBH şi Romcab SA. 
Conform Acordului de recunoaştere unilaterală a debitului emis la data de 15.12.2016, Romcab SA a recunoscut 
existenţa unei creanţe în cuantum de 2.514.034,89 euro în baza Contractului cadru de vânzare-cumpărare din 
26.02.2015. 
În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, creditorul arată că a pus în întârziere Romcab SA prin notele de debit 
anexate declaraţiei de creanţă, rezultând un total al penalităţilor de întârziere la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
în cuantum de 21.329,67 Euro. 
Raportat la documentele anexate declaraţiei de creanţă, constatăm că solicitarea creditorului de înscriere la masa credală 
este întemeiată. 
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
În consecinţă, creditorul International Trade Services GMBH va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară 
în cuantum de 11.425.471,41 lei (echivalent 2.528.094,75 euro la curs valutar 1 euro = 4,5194 lei din data de 
17.02.2017, valabil şi pentru data de 20.02.2017). 
B. În ceea ce priveşte creanţa în cuantum de 3.371.177,22 euro: 
Creditorul anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Contractul cadru de vânzare-cumpărare încheiat la data de 16.03.2015 şi cele 6 acte adiţionale la contract; 
- Contractul cadru de vânzare-cumpărare încheiat la data de 25.11.2015 şi cele 3 acte adiţionale la contract; 
- Înscrisul de recunoaştere unilaterală a debitului la data de 15.12.2016; 
- Convenţia încheiată între MFC Commodities GMBH şi International Trade Services GMBH din data de 26.11.2015; 
- Convenţia încheiată între MFC Commodities GMBH şi International Trade Services GMBH din 17.03.2015; 
- Extrase dîn registrul comerþului din Austria cu privire la apartenenţa la acelaşi grup al societăţilor MFC Commodities 
GMBH şi International Trade Services GMBH; 
- Documente doveditoare aferente următoarelor plăţi efectuate în avans: 

Nr. plată în avans Dată plată 

62/ITS 14.06.2016 

63/ITS 14.06.2016 

65/ITS 21.06.2016 

P67/ITS 05.07.2016 

P80/ITS 02.08.2016 

P85/ITS 09.08.2016 

P86/ITS 10.08.2016 

P87/ITS 11.08.2016 

P88/ITS 12.08.2016 

P89/ITS 16.08.2016 

P90/ITS 17.08.2016 

P99/ITS 08.09.2016 

P100/ITS 12.09.2016 

P104/ITS 16.09.2016 

P105/ITS 20.09.2016 

P106/ITS 20.09.2016 

- Convenţia de compensare a facturilor din 29.09.2016 şi documentele aferente acesteia; 
- Convenţia de compensare a facturilor din 30.11.2016 şi documentele aferente acesteia; 
- Factura nr. 11666260/04.02.2016; 
- Nota de credit nr. 11668237/11.03.2016; 
- Nota de credit nr. 11668236/11.03.2016; 
- Următoarele note debit solicitate spre înscriere la masa credală şi documentele aferente acestora: 

Notă de debit Dată Scadenţă Sumă (euro) 

IT_EG160459 02.12.2016 02.12.2016 116,39 

IT_EG160460 12.12.2016 12.12.2016 820 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

316 

IT_EG160087 14.03.2016 14.03.2016 21,64 

IT_EG160088 14.03.2016 14.03.2016 114,21 

IT_EG160092 16.03.2016 16.03.2016 30,12 

IT_EG160093 16.03.2016 16.03.2016 29,29 

IT_EG160094 16.03.2016 16.03.2016 57,42 

IT_EG160095 17.03.2016 17.03.2016 51,03 

IT_EG160096 17.03.2016 17.03.2016 14,34 

IT_EG160097 17.03.2016 17.03.2016 50,19 

IT_EG160098 17.03.2016 17.03.2016 191,24 

IT_EG160099 17.03.2016 17.03.2016 193,74 

IT_EG160100 17.03.2016 17.03.2016 282,49 

IT_EG160101 17.03.2016 17.03.2016 4.854,64 

IT_EG1600102 17.03.2016 17.03.2016 94,6 

IT_EG3040103 17.03.2016 17.03.2016 136,18 

IT_EG4480104 17.03.2016 17.03.2016 809,68 

IT_EG5920105 17.03.2016 17.03.2016 3.178,68 

IT_EG7360106 17.03.2016 17.03.2016 111,46 

IT_EG8800107 17.03.2016 17.03.2016 1.261,42 

IT_EG10240108 17.03.2016 17.03.2016 333,72 

IT_EG11680109 17.03.2016 17.03.2016 1.472,55 

IT_EG13120110 17.03.2016 17.03.2016 34.875,30 

IT_EG14560111 17.03.2016 17.03.2016 383,81 

IT_EG16000112 17.03.2016 17.03.2016 5.223,53 

IT_EG17440113 17.03.2016 17.03.2016 433,63 

IT_EG18880114 17.03.2016 17.03.2016 185,63 

IT_EG20320115 17.03.2016 17.03.2016 217,26 

IT_EG21760116 18.03.2016 17.03.2016 1.361,32 

Total 56.905,51 

- Următoarele note de debit solicitate cu titlu de dobândă penalizatoare: 
Notă de debit Dată Scadenţă Sumă (euro) 

IT_ARM16006 09.11.2016 09.11.2016 4.399,04 

IT_ARM16008 01.12.2016 01.12.2016 4.731,29 

IT_ARM16009 01.12.2016 01.12.2016 12.991,15 

IT_ARM16010 01.12.2016 01.12.2016 718,97 

IT_ARM16014 31.12.2016 31.12.2016 1.522,16 

IT_ARM16013 31.12.2016 31.12.2016 26.296,19 

IT_ARM17002 13.01.2017 13.01.2017 13.123,88 

IT_ARM17003 13.01.2017 13.01.2017 770,00 

IT_P17002 31.01.2017 31.01.2017 18.171,53 

IT_P17003 31.01.2017 31.01.2017 1.160,91 

IT_P17005 20.02.2017 20.02.2017 20.190,59 

IT_P17006 20.02.2017 20.02.2017 1.442,09 

Total 105.517,80 

Următoarele note de debit solicitate cu titlu de ajustări calculate între părţi: 
Notă de debit Dată Scadenţă Sumă (euro) 

MC_ARM16024 01.01.2016 03.10.2016 9.855,61 
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MC_ARM16025 03.11.2016 03.11.2016 10.202,37 

MC_ARM16030 01.12.2016 01.12.2016 1.482,57 

Total 21.540,55 

Creditorul arată că deţine o creanţă anterioară datei deschiderii procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de 
Romcab SA în baza raporturilor convenţionale materializate prin Contractul cadru de vânzare-cumpărare încheiat la 
data de 16.03.2015 şi modificat prin şase acte adiţionale şi Contractul cadru de vânzare-cumpărare încheiat la data de 
25.11.2015 şi modificat prin trei acte adiţionale. 
În ceea ce priveşte Contractul cadru de vânzare-cumpărare încheiat la data de 16.03.2015, acesta a fost încheiat între 
Romcab SA în calitate de vânzător şi MFC Commodities GMBH în calitate de cumpărător. Obiectul contractului este 
vânzarea de bunuri în baza comenzilor efectuate de către cumpărător. Prin actul adiţional nr. 2/21.08.2015 la contract au 
fost aduse modificări în sensul posibilităţii formulării de comenzi de către orice societate parte a grupului MFC în baza 
acestui contract. Prin actul adiţional nr. 3/25.11.2015 a fost modificată metoda de plată, fiind introdus mecanismul de 
plată în avans („prepayment”) şi compensare a valorilor datorate reciproc între creditor şi debitor. Prin actul adiţional 
nr. 4 a fost mărită suma maximă de plată anticipată aplicabilă anului 2015 la 5.000.000 euro iar prin actul adiţional nr. 6 
a fost mărită suma maximă de plată anticipată şi pe anul 2016 la suma de 6.000.000 euro. 
În ceea ce priveşte Contractul cadru de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.10.2016, acesta a fost încheiat între 
Romcab SA în calitate de vânzător şi MFC Commodities GMBH în calitate de cumpărător. Obiectul contractului este 
vânzarea de bunuri în baza comenzilor efectuate de către cumpărător. Prin actul adiţional nr. 2 s-a stabilit că orice 
companie din grupul MFC poate să efectueze plata unei comenzi lansate prin intermediul emiterii sau acceptării de 
cambii sau ordonarea unei alte companii MFC să emită sau să accepte cambii. Prin actul adiţional nr. 3/06.10.2016 a 
fost modificată metoda de plată, fiind introdus mecanismul de plată în avans („prepayment”) şi compensare a valorilor 
datorate reciproc între creditor şi debitor. 
Prin Acordul din data de 26.11.2015 International Trade Services GMBH a fost autorizat să execute, să respecte 
contractul de vânzare-cumpărare din 25.11.2015 cât şi să solicite şi să primească de la Romcab SA orice drepturi şi plăţi 
datorate conform obligaţiilor rezultate din contractul cadru de vânzare-cumpărare din 25.11.2015. 
Prin Acordul din data de 17.03.2015 International Trade Services GMBH a fost autorizat să execute, să respecte 
contractul de vânzare-cumpărare din 16.03.2015 cât şi să solicite şi să primească de la Romcab SA orice drepturi şi plăţi 
datorate conform obligaţiilor rezultate din contractul cadru de vânzare-cumpărare din 16.03.2015. 
Apartenenţa International Trade Services GMBH şi MFC Commodities GMBH la acelaşi grup de societăţi a fost 
probată de către creditor prin extras dîn registrul comerþului din Austria. 
În consecinţă, constatăm că International Trade Services GMBH este îndreptăţit să solicite sume în baza Contractului de 
vânzare-cumpărare din 25.11.2015 şi în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 16.03.2015. 
Creditorul arată că a făcut plăţi în avans în baza comenzilor efectuate, acestea fiind amortizate parţial sau deloc de către 
Romcab SA prin livrări de bunuri, după cum urmează: 

Nr. plată în avans Dată plată Valoare plată avans (euro) Rest neamortizat (euro) 

62/ITS 14.06.2016 150.000,00 51.944,75 

63/ITS 14.06.2016 110.000,00 39.605,93 

65/ITS 21.06.2016 170.000,00 151.998,96 

P67/ITS 05.07.2016 190.000,00 48.616,49 

P80/ITS 02.08.2016 140.000,00 95.741,17 

P85/ITS 09.08.2016 320.000,00 232.928,27 

P86/ITS 10.08.2016 200.327,63 200.327,63 

P87/ITS 11.08.2016 250.000,00 183.955,31 

P88/ITS 12.08.2016 206.258,05 206.258,05 

P89/ITS 16.08.2016 150.000,00 150.000,00 

P90/ITS 17.08.2016 478.896,92 478.896,92 

P99/ITS 08.09.2016 335.000,00 335.000,00 

P100/ITS 12.09.2016 377.108,83 374.581,84 

P104/ITS 16.09.2016 140.911,85 140.911,85 

P105/ITS 20.09.2016 138.552,36 138.552,36 

P106/ITS 20.09.2016 199.268,94 199.268,94 

Total 3.556.324,58 3.028.588,47 
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În dovedirea mecanismului de compensare specific contractelor încheiate cu Romcab SA, creditorul depune în 
probaţiune convenţia de compensare a facturilor din data de 29.09.2016 şi convenţia de compensare a facturilor din data 
de 30.11.2016. 
Mai arată creditorul că au fost efectuate compensări şi prin note de credit/facturi, fiind anexate în acest sens factura nr. 
11666260/04.02.2016 şi notele de credit nr. 11668236 şi 11668237 din data de 11.03.2016. 
Creditorul arată că sumele solicitate rezultă şi dintr-un număr de 29 de note debit anexate împreună cu documentele 
aferente, după cum urmează: 

Notă de debit Dată Scadenţă Sumă (euro) 

IT_EG160459 02.12.2016 02.12.2016 116,39 

IT_EG160460 12.12.2016 12.12.2016 820 

IT_EG160087 14.03.2016 14.03.2016 21,64 

IT_EG160088 14.03.2016 14.03.2016 114,21 

IT_EG160092 16.03.2016 16.03.2016 30,12 

IT_EG160093 16.03.2016 16.03.2016 29,29 

IT_EG160094 16.03.2016 16.03.2016 57,42 

IT_EG160095 17.03.2016 17.03.2016 51,03 

IT_EG160096 17.03.2016 17.03.2016 14,34 

IT_EG160097 17.03.2016 17.03.2016 50,19 

IT_EG160098 17.03.2016 17.03.2016 191,24 

IT_EG160099 17.03.2016 17.03.2016 193,74 

IT_EG160100 17.03.2016 17.03.2016 282,49 

IT_EG160101 17.03.2016 17.03.2016 4.854,64 

IT_EG1600102 17.03.2016 17.03.2016 94,6 

IT_EG3040103 17.03.2016 17.03.2016 136,18 

IT_EG4480104 17.03.2016 17.03.2016 809,68 

IT_EG5920105 17.03.2016 17.03.2016 3.178,68 

IT_EG7360106 17.03.2016 17.03.2016 111,46 

IT_EG8800107 17.03.2016 17.03.2016 1.261,42 

IT_EG10240108 17.03.2016 17.03.2016 333,72 

IT_EG11680109 17.03.2016 17.03.2016 1.472,55 

IT_EG13120110 17.03.2016 17.03.2016 34.875,30 

IT_EG14560111 17.03.2016 17.03.2016 383,81 

IT_EG16000112 17.03.2016 17.03.2016 5.223,53 

IT_EG17440113 17.03.2016 17.03.2016 433,63 

IT_EG18880114 17.03.2016 17.03.2016 185,63 

IT_EG20320115 17.03.2016 17.03.2016 217,26 

IT_EG21760116 18.03.2016 17.03.2016 1.361,32 

Total 56.905,51 

În ceea ce priveşte aceste note de debit, constatăm că au fost emise ca urmare a reglării sumelor achitate greşit raportat 
la utilizarea unui preţ greşit al cuprului. 
Creditorul solicită de asemenea dobânzi penalizatoare provenind din creanţa solicitată cu titlu de avans necompensat, 
după cum urmează: 

Notă de debit Dată Scadenţă Sumă (euro) 

IT_ARM16006 09.11.2016 09.11.2016 4.399,04 

IT_ARM16008 01.12.2016 01.12.2016 4.731,29 

IT_ARM16009 01.12.2016 01.12.2016 12.991,15 

IT_ARM16010 01.12.2016 01.12.2016 718,97 

IT_ARM16014 31.12.2016 31.12.2016 1.522,16 

IT_ARM16013 31.12.2016 31.12.2016 26.296,19 
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IT_ARM17002 13.01.2017 13.01.2017 13.123,88 

IT_ARM17003 13.01.2017 13.01.2017 770,00 

IT_P17002 31.01.2017 31.01.2017 18.171,53 

IT_P17003 31.01.2017 31.01.2017 1.160,91 

IT_P17005 20.02.2017 20.02.2017 20.190,59 

IT_P17006 20.02.2017 20.02.2017 1.442,09 

Total 105.517,80 

Arată creditorul că aceste penalităţi de întârziere sunt întemeiate raportat la punerea în întârziere a debitorului, anterior 
deschiderii procedurii, prin notele de debit astfel cum au fost prezentate mai sus. 
Pe lângă aceste sume, creditorul arată că a emis trei note de debit pentru ajustarea creanţei provenită prin aplicarea 
mecanismului compensării plăţilor în avans, solicitând înscrierea la masa credală cu contravaloarea acestora, după cum 
urmează: 
 

Notă de debit Dată Scadenţă Sumă (euro) 

MC_ARM16024 01.01.2016 03.10.2016 9.855,61 

MC_ARM16025 03.11.2016 03.11.2016 10.202,37 

MC_ARM16030 01.12.2016 01.12.2016 1.482,57 

Total 21.540,55 

Conform documentelor anexate, în probaţiune, rezultă că, prin acordul unilateral de recunoaştere emis de către creditor 
în data de 15.12.2016, a fost recunoscută de către debitoare creanţa în cuantum de 3.170.277,32 euro. 
Concluzionând, creanţa solicitată de către creditor, conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă, se prezintă 
după cum urmează: 

Nr. Factură/notă 
debit 

Dată factură/notă 
debit 

Dată scadenţă Valoare (euro) Valoare restantă 
(euro) 

P62/ITS 14.06.2016 12.09.2016 150.000,00 51.944,75 

P63/ITS 14.06.2016 12.09.2016 110.000,00 39.605,93 

P65/ITS 21.06.2016 19.09.2016 170.000,00 151.998,96 

P67/ITS 05.07.2016 03.10.2016 190.000,00 48.616,49 

P80/ITS 02.08.2016 31.10.2016 140.000,00 95.741,17 

P85/ITS 09.08.2016 07.11.2016 320.000,00 232.928,27 

P86/ITS 10.08.2016 08.11.2016 200.327,63 200.327,63 

P87/ITS 11.08.2016 09.11.2016 250.000,00 183.955,31 

P88/ITS 12.08.2016 10.11.2016 206.258,05 206.258,05 

P89/ITS 16.08.2016 14.11.2016 150.000,00 150.000,00 

P90/ITS 17.08.2016 15.11.2016 478.896,92 478.896,92 

P99/ITS 08.09.2016 07.12.2016 335.000,00 335.000,00 

P100/ITS 12.09.2016 12.09.2016 377.108,83 374.581,84 

P104/ITS 12.09.2016 11.12.2016 140.911,85 140.911,85 

P105/ITS 16.09.2016 15.12.2016 138.552,36 138.552,36 

P106/ITS 20.09.2016 19.12.2016 199268,94 199268,94 

MC_ARM16024 01.10.2016 03.10.2016 9.855,61 9.855,61 

MC_ARM16025 03.11.2016 03.11.2016 10.202,37 10.202,37 

MC_ARM16030 01.12.2016 01.12.2016 1.482,57 1.482,57 

compensare 29.09.2016 06.10.2016 31.989,50 31.989,50 

compensare 30.11.2016 07.12.2016 85.282,49 85.282,49 

IT_ARM16006 09.11.2016 09.11.2016 4.399,04 4.399,04 
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Nr. Factură/notă 
debit 

Dată factură/notă 
debit 

Dată scadenţă Valoare (euro) Valoare restantă 
(euro) 

IT_ARM16008 01.12.2016 01.12.2016 4731,29 4731,29 

IT_ARM16009 01.12.2016 01.12.2016 12.991,15 12.991,15 

IT_ARM16010 01.12.2016 01.12.2016 718,97 718,97 

IT_EG160459 02.12.2016 02.12.2016 116,39 116,39 

IT_EG160460 12.12.2016 12.12.2016 820,00 820,00 

IT_ARM16014 31.12.2016 31.12.2016 1.522,16 1.522,16 

IT_ARM16013 31.12.2016 31.12.2016 26.296,19 26.296,19 

IT_ARM17002 13.01.2017 13.01.2017 13.123,88 13.123,88 

IT_ARM17003 13.01.2017 13.01.2017 770,00 770,00 

IT_P17002 31.01.2017 31.01.2017 18.171,53 18.171,53 

IT_P17003 31.03.2017 31.03.2017 1.160,91 1.160,91 

IT_P17005 20.02.2017 20.02.2017 20.190,59 20.190,59 

IT_P17006 20.02.2017 20.02.2017 1.442,09 1.442,09 

11666260 04.02.2016 04.02.2016 40.672,74 39.433,31 

IT_EC160087 14.03.2016 14.03.2016 21,64 21,64 

IT_EG160088 14.03.2016 14.03.2016 114,21 114,21 

11668237 11.03.2016 11.03.2016 662,54 642,35 

11668236 11.03.2016 11.03.2016 1.317,39 1.277,24 

IT_EG160092 16.03.2016 16.03.2016 30,12 30,12 

IT_EG160093 16.03.2016 16.03.2016 29,29 29,29 

IT_EG160094 16.03.2016 16.03.2016 57,42 57,42 

IT_EG160095 16.03.2016 17.03.2016 51,03 51,03 

IT_EG160096 16.03.2016 17.03.2016 14.34 14,34 

IT_EG160097 16.03.2016 17.03.2016 50,19 50,19 

IT_EG160098 16.03.2016 17.03.2016 191,24 191,24 

IT_EG160099 17.03.2016 17.03.2016 193,74 193,74 

IT_EG160100 17.03.2016 17.03.2016 282,49 282,49 

IT_EG160101 17.03.2016 17.03.2016 4.854,64 4.854,64 

IT_EG160102 17.03.2016 17.03.2016 94,60 94,60 

IT_EG160103 17.03.2016 17.03.2016 136,18 136,18 

IT_EG160104 17.03.2016 17.03.2016 809,68 809,68 

IT_EG160105 17.03.2016 17.03.2016 3.178,68 3.178,68 

IT_EG160106 17.03.2016 17.03.2016 111,46 111,46 

IT_EG160107 17.03.2016 17.03.2016 1.261,42 1.261,42 

IT_EG160108 17.03.2016 17.03.2016 333,72 333,72 

IT_EG160109 17.03.2016 17.03.2016 1.472,55 1.472,55 

IT_EG160110 17.03.2016 17.03.2016 34.875,30 34.875,30 

IT_EG160111 17.03.2016 17.03.2016 383,81 383,81 

IT_EG160112 17.03.2016 17.03.2016 5.223,53 5.223,53 

IT_EG160113 17.03.2016 17.03.2016 433,63 433,63 
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Nr. Factură/notă 
debit 

Dată factură/notă 
debit 

Dată scadenţă Valoare (euro) Valoare restantă 
(euro) 

IT_EG160114 17.03.2016 17.03.2016 185,63 185,63 

IT_EG160115 17.03.2016 17.03.2016 217,26 217,26 

IT_EG160116 18.03.2016 18.03.2016 1.361,32 1.361,32 

Total 3.371.177,22 

În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
În consecinţă, creditorul International Trade Services GMBH va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară 
în cuantum de 15.235.698,33 lei (echivalent 3.371.177,22 euro la curs valutar 1 euro = 4,5194 lei din data de 
17.02.2017, valabil şi pentru data de 20.02.2017). 
Concluzionând, În total, creditorul International Trade Services GMBH va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 26.661.169,74 lei (echivalent 5.899.271,97 euro la curs valutar 1 euro = 4,5194 lei din data 
de 17.02.2017, valabil şi pentru data de 20.02.2017). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
109. Interplastics SRO cu sediul social în Slovacia, loc. Bratislava, str. Gorkeho, nr. 10, cod poştal 81101, prin 
mandatar Euler Hermes Services Romania SRL, cu sediul social în Şos. Pipera, nr. 43, Clădirea A, parter, Pipera 
Business Park, sector 1, Bucureşti, cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Palanciuc – Mawas Luciana-Fida, 
Bucureşti, str. Jiului, nr. 2A, et. II, Birou nr. 14, sector 1, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 242.854,2 Euro 
(1.097.555,27 lei la cursul valutar de 1 Euro = 4,5194 lei valabil la 17.02.2017, aplicabil şi la data de 20.02.2017). 
Ulterior, creditorul a formulat o precizare a cererii prin care solicită înscrierea la masa credală şi cu suma de 3.502,6 
Euro (echivalent 15.828,59 lei la cursul valutar de 1 Euro = 4,5194 lei valabil la data de 17.02.2017, aplicabil şi la data 
de 20.02.2017), precum şi cu contravaloarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei şi onorariul avocaţial în 
cuantum de 801,75 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru de 200 de lei iar declaraţia de creanţă 
a fost formulată în termen, fiind cerere de deschidere a procedurii insolvenţei recalificată de către judecătorul-sindic 
prin Încheierea de deschidere a procedurii iar precizarea declaraţiei de creanţă a fost depusă în data de 05.04.2017, în 
termenul stabilit de către judecătorul sindic. 
În fapt, creditorul arată că între Interplastics S..R.O. în calitate de vânzător şi Romcab SA în calitate de cumpărător, a 
fost încheiată o convenţie de distribuţie în baza căreia părţile au agreat vânzarea, respectiv cumpărarea de diverse 
produse. 
Se mai arată în cadrul declaraţiei de creanţă că în baza convenţiei menţionate anterior au fost emise un număr de 10 
facturi în perioada 07.09.2016 – 06.10.2016 neachitate de către debitoare nici până în prezent. 
Facturile evidenţiate şi anexate de către creditoare, precum şi calculul dobânzii legale în cadrul declaraţiei de creanţă 
sunt după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Nr. factură Data 
scadenţă 

Valoare 
neachitată 

euro 

Valoare 
neachitată lei 

Data 
referinţă 

Zile 
întârziere 

Procent 
dobând

ă 

Valoare 
dobândă 

1 FV9160008 06.11.2016 22.963,50 € 103.781,24 20.02.2017 106 6% 400,13 € 
2 FV9160009 07.11.2016 22.963,50 € 103.781,24 20.02.2017 105 6% 396,36 € 

3 FV9160010 08.11.2016 21.432,60 € 96.862,49 20.02.2017 104 6% 366,41 € 

4 FV9160012 14.11.2016 22.963,50 € 103.781,24 20.02.2017 98 6% 369,93 € 

5 FV9160013 02.12.2016 26.300,70 € 118.863,38 20.02.2017 80 6% 345,87 € 

6 FV9160014 03.12.2016 27.847,80 € 125.855,35 20.02.2017 79 6% 361,64 € 

7 FV9160015 03.12.2016 26.300,70 € 118.863,38 20.02.2017 79 6% 341,55 € 

8 FV9160016 03.12.2016 24.624,00 € 111.285,71 20.02.2017 79 6% 319,77 € 

9 FV9160017 05.12.2016 24.494,40 € 110.699,99 20.02.2017 77 6% 310,04 € 

10 FV9160018 05.12.2016 22.963,50 € 103.781,24 20.02.2017 77 6% 290,66 € 

Total 242.854,20 € 1.097.555,27    3.502,36 € 
Având în vedere că facturile antemenţionate nu au fost achitate de către Romcab SA, constatăm că Interplastics S.R.O. 
deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii în cuantum de 242.854,2 euro la care 
se adaugă valoarea dobânzii legale în cuantum de 3.502,36 euro. 
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De asemenea, conform solicitării creditorului din cadrul precizării la declaraţia de creanţă, urmează fi admisă înscrierea 
la masa credală a sumei de 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 801,75 lei, constatăm că această reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a sumei de 801,75 lei. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Astfel, Interplastics SRO urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
1.113.583,86 lei compusă din 1.097.555,27 lei echivalent 242.854,2 euro aferent cuantumului facturi neachitate, (curs 
valutar 1 euro = 4,5194 lei la 17.02.2017, valabil şi la data de 20.02.2017), 15.828,59 lei echivalent 3.502,36 euro 
aferent cuantumului penalităţilor şi 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
110. Intertek Ati SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 266 – 268, corp 61, et. 1, sector 5, a solicitat înscrierea 
la masa credală a debitoarei cu suma de 4.138,24 lei, reprezentând contravaloarea unei facturi neachitate de către 
debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Oferta, respectiv comanda de inspecţie – supraveghere certificare ASTA nr. 16-186/08.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 164894, emisă în data de 21.12.2016, în cuantum de 4.138,24 lei; 
- Biletul la ordin seria BTRL3BS, nr. 5048555, emis în data de 19.01.2017, în cuantum de 4.138,24 lei, precum şi 
refuzul la încasare al acestuia. 
Total Sume Solicitate: 4.138,24 lei. 
În fapt, Intertek Ati SRL a prestat servicii de supraveghere certificare ASTA, conform comenzii nr. 16 - 186 din 
08.12.2016, emisă de Romcab SA. În urma acestor servicii, creditoarea a emis factura menţionată mai sus, iar 
executarea acesteia a fost asigurată de debitoare prin emiterea unui bilet la ordin, însă acesta a fost refuzat la plată în 
data de 23.02.2017 de instituţia bancară datorită insolvenţei Romcab SA. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
factura fiind acceptată de către debitoare, iar contravaloarea acesteia figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Intertek Ati SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 4.138,24 lei. 
111. Ircat-CO SRL, având sediul procesual ales în Bucureşti, str. Costache Negri, nr. 1-5, Opera Business Center, etaj 7, 
sector 5, la reprezentantul legal SCPA Șerban și Asociații, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria 
creanţelor chirografare, în cuantum de 36.676,56 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale neachitate, emise în 
desfășurarea relațiilor comerciale derulate între părți, valoarea dobânzii legale aferente debitului restant, calculate până 
la momentul deschiderii procedurii insolvenței și valoarea taxei judiciare de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 20 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, 
creditoarea a depus următoarele documente: 
- Raport de lucru nr. 827 din data 08.09.2016; 
- Deviz nr. 14450 din data de 04.08.2016; 
- Raport de lucru nr. 862 din data de 08.09.2016; 
- Deviz nr. 9964 din data de 13.07.2016; 
- Comandă fermă nr. 12416 din data de 20.07.2016; 
- Declarație de conformitate, calitate și garanție; 
- Comandă fermă nr. 16583 din data de 27.09.2016; 
- Rezultatul inspecției tehnice din data de 26.09.2016; 
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei; 
- Dovada trimiterii Facturilor Fiscale către Romcab SA prin curier; 
- Factura proformă nr. Deviz 9964/13.07.2016. 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. IRC048549/22.12.2016 în valoare de 10.343,05 lei, cu scadență la data de 20.02.2017, din care 
debit restant în valoare de 5.193,01 lei; 
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- Factura Fiscală nr. IRC048550/22.12.2016 în valoare de -5.150,04 lei, reprezentând stornare avans Factură Fiscală nr. 
IRC048549; 
- Factura Fiscală nr. IRC048551/22.12.2016 în valoare de 20.012,44 lei, scadentă la data de 20.02.2017, din care debit 
restant în valoare de 10.061,19 lei; 
- Factura Fiscală nr. IRC048553/22.12.2016, în valoare de 21.053,64 lei, scadentă la data de 21.01.2017. 
Total sume solicitate: 36.307,84 lei. 
În fapt, între SC Ircat-Co SRL şi SC Romcab SA s-au desfășurat relații comerciale, creditoarea livrând diferite bunuri 
către debitoare, efectuând totodată și lucrări de service pentru acestea, în baza comenzilor scrise și a devizelor de lucru. 
În urma acestor relații comerciale au fost emise Facturile Fiscale menționate mai sus, a căror neplată a generat 
penalități, calculate în baza prevederilor art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011, până la momentul deschiderii procedurii 
de insolvență, după cum urmează: 

Factură 
Fiscală nr. 

Data 
Facturii 

Scadență Dată de 
referință 

Sumă de plată Nr. de zile 
întârziere 

Valoare dobândă 
legală penalizatoare 

IRC048553 22.12.2016 21.01.2017 20.02.2017 21.053,64 lei 30 168,72 lei 
Total 168,72 lei 

Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Ircat-Co SRL deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total 
de 36.676,56 lei, reprezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare lei 
1 48549 22.12.2016 20.02.2017 5.193,01 lei 

2 48551 22.12.2016 20.02.2017 10.061,19 lei 

3 48553 22.12.2016 21.01.2017 21.053,64 lei 

4 Dobândă legală la Factura nr. 48553 168,72 lei 

5 Taxă judiciară de timbru 200,00 lei 

Total 36.676,56 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 36.676,56 lei. 
Jungheinrich România SRL, cu sediul în Ploieşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km. 57, nr. 876, Tătărani, Com. 
Bărcăneşti, jud. Prahova, cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat Soare-Florescu Sebastian, din Ploieşti, str. Vasile 
Conta, nr. 1, bl. 34A2, et. 2, ap. 7, jud. Prahova, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 724.038,16 lei. 
În fapt, creditorul arată că suma reprezintă facturi neachitate conform contractelor de închiriere şi întreţinere cedate de 
către Wylze Logistik SRL către Jungheinrich România SRL. Cesiunea a fost notificată debitoarei în data de 26.01.2016. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, taxa de timbru în cuantum de 200 de lei a fost achitată iar cererea a fost depusă 
în termen, fiind înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 24.03.2017. 
Creditorul anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Fişă cont de la data de 01.02.2017 la data de 07.03.2017 
- Notificarea de cesiune a contractelor; 
- Procese-verbale de predare primire a bunurilor închiriate; 
- Contract de închiriere WV nr. 218/16.07.2012 şi actele sale adiţionale; 
- Contractul de închirere JHI nr. 7128/10.05.2016 împreună cu anexele sale; 
- Contractul de închiriere nr. 214/19.09.2011 şi actele sale adiţionale; 
- Contractul de închiriere WC nr. 500/20.10.2014 şi anexele sale; 
- Contractul de închiriere WLISh nr. 3216/11.08.2014 şi actele sale adiţionale; 
- Contractul de reparaţie, întreţinere, revizie şi verificare tehnică WSC nr. 3018/03.06.2014 împreună cu anexele şi 
actele sale adiţionale; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată emitere Valoare 

9734 07.03.2017 4.045,08 

9733 07.03.2017 10.488,18 

9732 07.03.2017 4.105,50 

9731 07.03.2017 5.851,87 

9730 07.03.2017 13.699,33 

9729 07.03.2017 11.221,70 

9728 07.03.2017 16.832,55 

9660 06.03.2017 1.325,47 
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Nr. Factură Dată emitere Valoare 

9044 08.02.2017 11.124,12 

9043 08.02.2017 4.008,75 

9042 08.02.2017 10.396,98 

9040 08.02.2017 4.069,90 

9039 08.02.2017 5.799,32 

9038 08.02.2017 13.576,31 

9036 08.02.2017 16.686,18 

8676 26.01.2017 8.861,22 

8303 09.01.2017 4.022,41 

8302 09.01.2017 10.442,58 

8301 09.01.2017 4.087,65 

8300 09.01.2017 5.819,09 

8299 09.01.2017 13.622,55 

8298 09.01.2017 11.172,91 

8297 09.01.2017 16.759,37 

8200 05.01.2017 4.405 

8089 28.12.2016 163,31 

7581 12.12.2016 2.372,06 

7579 12.12.2016 70,18 

7578 12.12.2016 161,94 

7576 12.12.2016 316,88 

7575 12.12.2016 4.068,17 

7510 07.12.2016 16.863,30 

7343 07.12.2016 4.050,72 

7341 07.12.2016 10.507,34 

7340 07.12.2016 4.113 

7339 07.12.2016 5.860,05 

7338 07.12.2016 13.718,43 

7337 07.12.2016 20.493,26 

7104 29.11.2016 238,25 

7103 29.11.2016 203,06 

7102 29.11.2016 2.319,02 

7101 29.11.2016 379,03 

6797 22.11.2016 354,56 

6796 22.11.2016 1.104,30 

6795 22.11.2016 2.205,67 

6894 22.11.2016 2.001,26 

6793 22.11.2016 230,06 

6792 22.11.2016 400,80 

6786 22.11.2016 167,82 

6784 22.11.2016 2.306,82 

6782 22.11.2016 597,62 

6483 09.11.2016 10.530,34 

6482 09.11.2016 4.122 

6479 09.11.2016 11.266,80 
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Nr. Factură Dată emitere Valoare 

6477 09.11.2016 16.900,20 

6484 09.11.2016 4.056,48 

6481 09.11.2016 5.868,37 

6480 09.11.2016 13.737,96 

5912 20.10.2016 5.883,93 

5609 10.10.2016 801,21 

5908 20.10.2016 980,40 

5907 20.10.2016 499,57 

5610 10.10.2016 377,56 

5609 20.10.2016 324,04 

5608 10.10.2016 4.804,85 

5606 10.10.2016 855,87 

5605 10.10.2016 1.099,21 

5594 07.10.2016 4.026,34 

5593 07.10.2016 10.461,36 

5592 07.10.2016 4.095 

5591 07.10.2016 5.824,76 

5590 07.10.2016 13.635,86 

5589 07.10.2016 11.193 

5588 07.10.2016 16.789,50 

5443 05.10.2016 337,00 

5442 05.10.2016 7.261,77 

5441 05.10.2016 3.078,26 

5440 05.10.2016 3.129,50 

5363 30.09.2016 441,18 

4993 16.09.2016 6.105,09 

4991 16.09.2016 895,66 

4988 16.09.2016 442,93 

4944 16.09.2016 5.123,06 

4942 16.09.2016 4.002,40 

4941 16.09.2016 10.392,38 

4940 16.09.2016 4.068 

4939 16.09.2016 5.790,12 

4938 16.09.2016 8.431,70 

4937 16.09.2016 11.119,20 

4935 16.09.2016 16.678,80 

4722 06.09.2016 5.435,15 

4721 06.09.2016 728,93 

4720 06.09.2016 745,80 

4363 16.08.2016 5.805,87 

4287 12.08.2016 6.423,12 

4286 12.08.2016 3.977,85 

4285 12.08.2016 10.415,38 

4284 12.08.2016 4.077 

4283 12.08.2016 4.014,46 
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Nr. Factură Dată emitere Valoare 

4282 12.08.2016 8.457,11 

4281 12.08.2016 11.143,80 

4280 12.08.2016 16.715,70 

3818 15.07.2016 2.868,14 

3763 12.07.2016 161,79 

3668 08.07.2016 4.066,92 

3667 08.07.2016 5.265,17 

3666 08.07.2016 4.122 

3665 08.07.2016 5.883,48 

3664 08.07.2016 8.567,64 

3663 08.07.2016 11.266,80 

3662 08.07.2016 16.900,20 

3430 29.06.2016 7.924,61 

3428 29.06.2016 1.031,14 

3419 29.06.2016 2.643,80 

3256 24.06.2016 1.043,64 

3162 17.06.2016 2.614,81 

2995 10.06.2016 3.847,20 

2992 10.06.2016 4.061,26 

2991 10.06.2016 5.875,27 

2989 10.06.2016 8.555,70 

2988 10.06.2016 11.266,80 

2986 10.06.2016 16.900,20 

2875 08.06.2016 6.521,37 

2871 08.06.2016 2.319,26 

2870 08.06.2016 2.269,17 

2295 09.05.2016 16.826,40 

1670 07.04.2016 16.752,60 

602 24.02.2016 93,90 

14 22.01.2016 215,39 

13 22.01.2016 465,23 

10 22.01.2016 215,39 

Total 791.608,04 

Creditorul arată că deşi a anexat facturile aferente inclusiv lunii martie, solicită înscrierea la masa credală doar cu 
facturile anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Verificând facturile anexate declaraţiei de creanţă constatăm că următoarele facturi emise de către creditoare sunt 
aferente lunii februarie 2017: 

Nr. Crt. Nr. Factură Dată emitere Valoare (lei) 

1 9036 08.02.2017 16.686,18 lei 

2 9038 08.02.2017 13.576,31 lei 

3 9039 08.02.2017 5.799,32 lei 

4 9040 08.02.2017 4.069,80 lei 

5 9042 08.02.2017 10.396,98 lei 

6 9043 08.02.2017 4.008,75 lei 

7 9044 08.02.2017 11.124,12 lei 
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Total 65.661,46 lei 

Având în vedere deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de Romcab SA la data de 20.02.2017, subscrisa urmează a 
proceda la înscrierea în Tabelul Preliminar doar a creanţelor aferente perioadei anterioare datei de 20.02.2017. 
Astfel, în ceea ce priveşte facturile aferente lunii februarie prezentate mai sus, subscrisa am procedat la defalcarea 
sumelor din cadrul acestora, urmând a înscrie la masa credală creanţele aferente perioadei 01.02.2017 – 19.02.2017 
conform situaţiei prezentate mai jos: 

Nr. Crt. Nr. Factură Valoare perioadă 01 - 
19.02.2017 (acceptată) 

Valoare perioadă 20 - 
28.02.2017 (respinsă) 

1 9036 11.322,77 lei 5.363,42 lei 

2 9038 9.212,50 lei 4.363,81 lei 

3 9039 3.935,25 lei 1.864,07 lei 

4 9040 2.761,65 lei 1.308,15 lei 

5 9042 7.055,09 lei 3.341,89 lei 

6 9043 2.720,22 lei 1.288,53 lei 

7 9044 7.548,51 lei 3.575,61 lei 

Total 44.555,99 lei 21.105,47 lei 

În consecinţă, raportat la documentele anexate, Jungheinrich România SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar 
cu creanţa chirografară în cuantum de 702.932,69 lei, fiind respinsă înscrierea sumei de 21.105,47 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
113. Koc Elektrik Plastik San ve Tic LTD STI cu sediul în Istoc 25 ADA, nr. 177, str. Bagcilar/IST, Turcia, a formulat 
Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 20 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa 
credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 76.152 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată de judecătorul sindic drept declaraţie de creanţă, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea Contractul de vânzare-cumpărare nr. 41.1/01.03.2014 în baza căruia a 
furnizat granule PVC către Romcab SA, care a emis patru bilete la ordin care au fost refuzate la plată din lipsă de 
disponibil. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie cele patru bilete la ordin refuzate la plată, astfel: 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4768962 în valoare de 19.038 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4768961 în valoare de 19.038 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871824 în valoare de 19.038 lei; 
- Bilet la ordin seria BTRL3BS nr. 4871606 în valoare de 19.038 lei; 
Având în vedere că biletele la ordin au fost eliberate pentru a achita facturile emise de către creditoare, respectiv, 
factura nr. 95851, nr. 95817, nr. 95889 şi factura nr. 95875 care nu au fost anexate cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei, însă au fost regăsite în cuprinsul fişei analitice a contului 401 „Furnizori”, comunicată de către debitoare, în 
urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse şi la sumele invocate de acest 
creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, soldul cu care figurează 
creditoarea este de 61.315,20 lei, existând astfel o diferenţă de 14.836,80 lei faţă de creanţa în valoare de 76.152 lei 
solicitată. 
Confruntând documentele prezentate de creditoare cu fişa analitică a contului 401 predată de către debitoare, 
administratorul judiciar a constatat că a fost înregistrată în data de 15 noiembrie 2016 o plată în valoare de 14.836,80 lei 
către acest creditor, astfel că la data deschiderii procedurii insolvenţei, Koc Elektrik Plastik San ve Tic LTD STI figura 
în evidenţa contabilă a debitoarei cu un sold în valoare de 61.315,20 lei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Koc Elektrik Plastik San ve Tic LTD STI va fi 
înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 61.315,20 
lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
114. KTC Kabelsysteme GMBH, cu sediul în Hofaeckerstrasse 11, D-74564 Crailsheim, cu sediul procesual ales în 
România la CA Opriş Mihai Daniel, Sibiu, str. Regele Ferdinand, nr. 6, sc. A, ap. 3, parter, jud. Sibiu, solicită înscrierea 
la masa credală cu suma de 7.807,76 euro. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termenul stabilit, fiind înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 28.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
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- Comanda nr. EB66976 pentru produse în valoare de 8.205,76 euro; 
- Factura proformă nr. 20425/16.12.2016; 
- Factura nr. 11678181/13.10.2016; 
- Dovada achitării sumei de 7.807,76 euro; 
- Corespondenţa cu reprezentanţii Romcab SA 
În fapt, în cadrul declaraţiei de creanţă creditorul arată că a efectuat comanda nr. EB66976, solicitând livrarea de către 
Romcab SA a produselor finite în valoare de 8.205,76 euro. 
Ca urmare a efectuării comenzii a fost emisă de către Romcab SA factura nr. 20425/16.12.2016 pentru suma de 
8.205,76 euro. Ulterior, având în vedere că societatea debitoare a oferit un discount în cuantum de 398 euro, a fost 
emisă factura nr. 11678181 reflectând suma redusă din totalul aferent comenzii efectuate. 
Astfel, KTC Kabelsysteme a achitat în integralitate suma rămasă de plată în baza comenzii nr. EB66976 în cuantum de 
7.807,76 euro. 
Conform corespondenţei ataşate reprezentanţii Romcab SA au amânat succesiv livrarea produselor achiziţionate de 
către societatea creditorul, acestea nefiind livrate până la data formulării declaraţiei de creanţă, deşi contravaloarea 
acestora a fost achitată în integralitate. 
Mai arată creditorul că în ipoteza în care produsele comandate vor fi livrate, va face cerere de retragere de la masa 
credală. 
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 35.286.39 lei. 
În concluzie, KTC Kabelsysteme GMBH urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum 
de 35.286,39 lei. 
115. Kuke Finance SA, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Bld. Gheorghe Şincai, nr. 9A, bl. 3A, et. 8, ap. 23, sector 
4, la Pro Kolekt Credit Management Services SRL, a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanţe cu suma de 
490.929,48 euro, respectiv echivalent 2.219.835,83 lei la cursul oficial BNR de 1 euro egal 4,5217 lei, de la data 
deschiderii procedurii. 
Creditorul arată că societatea Boryszew SA cu sediul în Varşovia, str. Jagiellonska 76, Polonia, înscrisă în registrul 
comerþului din Varșovia sub nr. KRS: 0000063824, CIF 837-000-06-34 este creditoare a debitoarei Romcab SA 
conform creanţei rezultate din facturille anexate cererii. 
Mai arată creditorul că a încheiat contractul de factoring nr. 0044/2016 la data de 15.04.2016 cu societatea Boryszew 
SA. În temeiul acestui contract toate creanţele existente și viitoare de la data contractului asupra cărora societatea 
Boryszew SA era sau devenea titulară, inclusiv asupra creanţelor debitoarei Romcab SA, au fost cesionate către KUKE 
Finance SA. 
În acest scop, creditorul a notificat debitoarea Romcab SA la data de 22.09.2016 cu privire la cesiunea creanţelor 
prezente şi viitoare ale Boryszew SA faţă de Romcab SA care a fost confirmată şi recunoscută de către debitoare prin 
semnare şi ştampilare la data de 23.09.2016. În acest sens creditorul, în calitate de cesionar, şi Boryszew SA, în calitate 
de cedent, a încheiat cesiunea de creanţă cu privire la suma totală de 490.929,48 Euro datorată de catre debitoarea 
Romcab SA privind facturile evidenţiate prin aceasta cesiune, respectiv: 
- FSE-1 245/16/WDT 40.805,70 euro; 
- FSE-1246/16/WDT 40.736,49 euro; 
- FSE-1248/16/WDT 40.809.45 euro; 
- FSE-1249/16/WDT 40.332.44 euro; 
- FSE-1251/16/WDT 40.44842 euro; 
- FSE-1255/16/WDT 41.020.83 euro; 
- FSE-1256/16/WDT 41,097.52 euro; 
- FSE-1259/16/WDT 41.106,87 euro; 
- FSE-1260/16/WDT 41.048.89 euro; 
- FSE-1262/16/WDT 41.438.19 euro; 
- FSE-1265/16/WDT 40.968.45 euro; 
- FSE-1261/16/WDT 41.116.23 euro; 
Creanţă totală 490.929,48 euro. 
Creditorul arată că, potrivit art. 1.575 Cod Civil, cesiunea de creanţă produce efecte între cedent (Boryszew SA) şi 
cesionar (Kuke Finance SA), iar acesta din urmă poate pretinde tot ceea ce primeşte cedentul de la debitor, chiar dacă 
cesiunea nu a fost facută opozabilă debitorului. 
Totodată, în temeiul art. 1.580 Cod Civil, cesiunea poate fi adusă la cunoştinţa debitorului inclusiv cererea de creanţă, 
drept pentru care Kuke Finance SA apreciază că are calitate de creditoare a debitoarei Romcab SA. 
La data deschiderii procedurii de insolvenţă creanţa neachitată aferentă facturilor menţionate ale societăţii Boryszew SA 
faţă de debitoare este în sumă totală de 490.929.48 Euro, sens în care, având în vedere cesiunea creanţei către creditor, 
acesta solicită înscrierea în tabelul de creanţe al societăţii debitoare Romcab SA. 
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Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la verificarea declaraţiei de creanţă formulate, administratorul judiciar a constatat că Boryszew SA, în 
calitate de creditor al Romcab SA, a cesionat creanţa deţinută faţă de aceasta din urmă, către Kuke Finance SA, 
cesiunea fiind notificată şi Romcab SA la data de 22.09.2016, notificarea fiind semnată şi ştampilată de Romcab SA. 
Creanţa cesionată, în cuantum de 490.929.48 Euro, provine din contractul de factoring nr. 0044/2016 la data de 
15.04.2016, încheiat între Boryszew SA în calitate de aderent şi Kuke Finance SA în calitate de factor. Acest contract 
avea ca obiect prestarea serviciilor de factoring de către factor către aderent. Factorul dobândeşte toate creanţele 
monetare certe cuvenite Boryszew SA faţă de partenerii contractuali ai acestuia incluşi pe lista de parteneri contractuali. 
Analizând documentele anexate în probaţiune şi anume: contract, facturi, cesiune de creanţă, notificare cesiune, 
administratorul a constatat că, creanţa solicitată de creditor, în cuantum de 490.929.48 euro este întemeiată. 
Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, Kuke Finance SA urmează a fi înscris la masa credală a Romcab SA cu suma de 
2.218.706,69 lei (curs valutar valabil la data de 20.02.2017, 1 Euro = 4,5194 lei), în categoria creanţelor chirografare. 
Amintim că „Cursul BNR este comunicat de către Banca Naţională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 14. 
Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în ziua 
următoare.” 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
116. La Farga Rod SLU, prin mandatar Euler Hermes Services Romania SRL, cu sediul social în Șos. Pipera, nr. 43, 
Clădirea A, parter, Floreasca Business Park, sector 1, Bucureşti, România cu sediul procesual în Bucureşti, str. Jiului, 
nr. 2A, et. II, birou nr. 14, sector 1, la Cabinet de Avocat Palanciuc - Mawas Luciana – Fida a solicitat înscrierea la 
masa credală a debitoarei cu suma de 911.042,90 lei, reprezentând creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 
Creditorul arată că deţine o creanţă în cuantum de 911.042,90 Lei ce reprezintă datorie certă, lichidă şi exigibilă a față 
de debitoare, aceasta constând din: 
- 795.566,29 Lei - (174.839,07 Euro convertiţi în lei la cursul EUR/RON al BNR de 1 EUR = 45244 RON din data de 
20.02.2017 - data deschiderii procedurii insolvenţei) reprezentând debit principal constând din contravaloarea 
produselor livrate şi neachitate; 
- 114.470,11 Lei – (5.300,62 Euro convertiţi în RON la cursul EUR/RON al BNR de 1 EUR = 4.5244 RON din data de 
20.02.2017 - data deschiderii procedurii insolvenţei) dobânda legala aferentă; 
- 1.006,50 Lei - cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru aferentă prezentei cereri de inscriere la masa 
credală (200 lei) si onorariu avocatial. 
Creditorul arată că, în fapt, între La Farga Rod Slu (in calitate de vânzător) şi societatea debitoare (în calitate de 
cumpărător) s-a încheiat o convenţie de distribuţie prin care părţile au agreat vânzarea-cumpărarea de diverse mărfuri, 
plata produselor urmând să fie facută în termen de 25 zile de la data emiterii facturilor. Astfel, pe baza comenzilor 
efectuate de către debitoare, creditorul a livrat marfa comandată în perioada 27.08.2016 – 29.08.2016, confom 
documentelor de transport atasate cererii de creanţă (aviz de expediţie si CMR-uri), semnate şi ştampilate de către 
debitoare şi prin care aceasta confirma în mod expres primirea bunurilor. 
În acest sens, creditorul a emis în perioada 27.08.2014 – 10.09.2014 un număr de 13 facturi fiscale în valoare totală de 
225.839,07 euro. Deşi acesta şi-a îndeplinit obligaţia de livrare a produselor comandate, preţul acestora nu a fost achitat 
în integralitate de către debitoare, ramânând un debit principal restant de 174.839,07 euro. Ca urmare a nerespectării de 
către debitoare a obligaţiei de plată a debitului restant, creditorul a solicitat dobânda legală aferentă, în cuantum total de 
25.300,62 euro, dobândă calculată de la data scadenţei facturii şi până la data deschiderii procedurii insolvenţei – 
20.02.2017, în temeiul art. 4 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti - care prevede că, în cazul plăţilor în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an. Creditorul a emis facturi 
parţiale pentru dobânda susmenţionată, respectiv 3 facturi în cuantum de 5.146,55 euro. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data (plic) de 13 Aprilie 2017, cu depăşirea termenului limită stabilit de către judecătorul sindic pentru 
depunerea declaraţiilor de creanţă şi anume 05.04.2017. Referitor la taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, la 
solicitarea administratorului judiciar, creditorul a comunicat prin email copia unui transfer de 100 lei, reprezentând 
venit la bugetul de stat, pe numele Euler Hermes Services Romania SRL, din data de 24.02.2017 şi o taxă judiciară de 
timbru de 100 lei, pe numele Euler Hermes Services Romania SRL, din data de 06.09.2016. Documentele comunicate 
nu pot proba achitarea taxei judiciare de timbru de 200 lei pentru La Farga Rod Slu, fiind emise pe numele Euler 
Hermes Services Romania SRL la o dată anterioară împuternicirii acesteia de către creditor, datată 12.04.2017. 
Procedând la verificarea cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a constatat că în fapt, în cadrul relaţiilor 
comerciale desfăşurate de Romcab SA cu creditorul, acesta din urmă a emis un număr de 13 facturi în cursul anului 
2014, reprezentând contravaloare marfă livrată debitoarei. Raportat la neachitarea acestora, creditorul a calculat 
dobândă legală până la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA. Totodată, creditorul solicită 
înscrierea la masa credală şi cu onorariul avocaţial şi a taxei judiciare de timbru. 
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În probaţiunea creanţei sale, creditorul a anexat facturile emise în sarcina Romcab SA, avizele de însoţire marfă, 
modalitatea de calcula dobânzii, procura acordată Euler Hermes Services Romania SRL de către creditor, factura de 
onorariu avocaţial şi împuternicire avocaţială: 

Număr 
factură 

Dată 
factură 

Data 
scadentă 

Data desch. 
Procedurii 

Valoare 
factură 

Rest de plată zile 
întârziere 

Dobânda 
legală 

penalizato
are 

Dobânda 
legală 

penalizatoare 

9141007967 10.09.2014 05.10.2014 20.02.2017 135.906,91 € 85.906,91 € 869 6% 12.271,74 € 
1141000878 27.08.2014 21.09.2014 20.02.2017 2.872,95 € 2.872,95 € 883 6% 417,01 € 
1141000879 27.08.2014 21.09.2014 20.02.2017 2.878,44 € 2.878,44 € 883 6% 417,81 € 
1141000880 27.08.2014 21.09.2014 20.02.2017 2.869,09 € 2.869,09 € 883 6% 416,45 € 
1141000881 27.08.2014 21.09.2014 20.02.2017 2.877,62 € 2.877,62 € 883 6% 417,69 € 
1141000895 28.08.2014 22.09.2014 20.02.2017 2.874,70 € 2.874,70 € 882 6% 416,79 € 
1141000896 29.08.2014 23.09.2014 20.02.2017 2.873,06 € 2.873,06 € 881 6% 416,08 € 
1141000897 29.08.2014 23.09.2014 20.02.2017 2.883,63 € 2.883,63 € 881 6% 417,61 € 
1141000898 29.08.2014 22.09.2014 20.02.2017 2.881,73 € 2.881,73 € 882 6% 417,81 € 
1141000899 29.08.2014 23.09.2014 20.02.2017 798,80 € 798,80 € 881 6% 115,68 € 
1141000900 29.08.2014 23.09.2014 20.02.2017 358,54 € 358,54 € 881 6% 51,92 € 
1141000901 29.08.2014 23.09.2014 20.02.2017 335,69 € 335,69 € 881 6% 48,62 € 
9141007790 29.08.2014 23.09.2014 20.02.2017 65.427,91 € 65.427,91 € 881 6% 9.475,40 € 
Total 225.839,07 € 175.839,07 €  
 
În ceea ce priveşte contravaloarea facturilor emise în sarcina Romcab SA, administratorul judiciar consideră întemeiată 
suma solicitată de 174.839,07 Euro. Raportat la dobânda legală calculată, aceasta este întemeiată pentru suma de 
5.300,62 Euro. 
Raportat la onorariul avocaţial în cuantum de 806,50 lei, constatăm că această sumă reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în nu este întemeiată solicitarea 
creditorului. 
În final, raportat la data depunerii cererii de admitere a creanţei (13.04.2017), administratorul judiciar urmează a o 
respinge ca fiind tardivă, creanţa solicitată de creditorul La Farga Rod SLU, prin mandatar Euler Hermes Services 
Romania SRL nefiind înscrisă la masa credală a Romcab SA. 
117. Land Mark Invest Grup SRL cu sediul în Bucureşti, Bld. Metalurgiei, nr. 32 – 44, sector 4, a solicitat înscrierea la 
masa credală a debitoarei cu suma de 13.141,68 lei. 
În fapt, creditorul arată că deţine o creanţă anterioară deschiderii procedurii în sumă de 13.141,68 lei reprezentând 
contravaloare chirie şi cheltuieli de întreţinere conform prevederilor contractului de închiriere nr. 3/24.09.2015. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Trecând la verificarea cererii de admitere a creanţei formulate de creditor, administratorul judiciar a constatat că între 
Land Mark Invest Grup SRL în calitate de proprietar şi Romcab SA în calitate de chiriaş a fost încheiat Contractul de 
Închiriere nr. 3/24.09.2015, având ca obiect închirierea apartamentului nr. 2 situat la demisolul imobilului din Bucureşti, 
str. Barajul Argeş, nr. 41 D, sector 1, compus din 3 camere şi dependinţe. Contractul a fost încheiat pe o durată de 2 ani 
începând cu data de 01.10.2015. Preţul chiriei a fost stabilit la 868 euro/lună, TVA inclus. 
Contractul prevede că, chiria se va achita lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, în avans pentru următoarea lună de 
închiriere, sub condiţia recepţionării de către chiriaş până la acel moment a unui exemplar original al facturii fiscale 
aferente respectivei plăţi. 
Verificând facturile anexate cererii, am constatat că în mod corect au fost emise facturile nr. 273/11.11.2016, nr. 
283/12.12.2016, nr. 300/12.12.2016 şi nr. 348/13.02.2017, însă facturile nr. 365/13.02.2017, nr. 391/14.03.2017 şi nr. 
421/31.03.2017 privesc sume aferente perioadei ulterioare deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare. 
Astfel, factura nr. 365/13.02.2017 privind suma de 3.906,52 lei, reprezentând avans chirie aferentă lunii martie 2017 şi 
factura nr. 421/31.03.2017 privind suma de 1.187,19 lei reprezentând întreţinere aferentă lunii martie 2017, 
reprezentând creanţe născute ulterior deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare, nu vor putea fi înscrise la 
masa credală. 
În ceea ce priveşte factura nr. 391/14.03.2017 emisă pentru suma de 1.269,95 lei, reprezentând întreţinere aferentă lunii 
februarie 2017, menţionăm că aceasta nu va putea fi înscrisă în totalitate la masa credală a debitoarei. Astfel, potrivit 
art. 5 pct. 69 din Legea 85/2014 „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub 
condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma 
verificării acestora.” 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

331 

Prin urmare raportat la această din urmă factură, având în vedere deschiderea procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA 
la data de 20.02.2017, administratorul judiciar urmează a o accepta parţial, pentru primele 19 zile aferente lunii 
februarie 2017 şi anume cu suma de 861,75 lei. 
În concluzie, creditorul Land Mark Invest Grup SRL va fi înscris la masa credală a debitoarei cu suma de 7.639,77 lei, 
în categoria creanţelor chirografare. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
118. Laromet Metal SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Bucureştii Noi, nr. 166, sectorul 1, solicită înscrierea la masa 
credală cu suma de 26.497,58 lei debit restant în baza facturii nr. 1019033/14.05.2015 şi penalităţi de întârziere în 
cuantum de 5.856,5 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei, iar cererea 
a fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 03.04.2017, în termenul stabilit de judecătorul-sindic. 
Creditoarea anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Factura nr. 1019033/14.05.2015, scadentă la data de 13.07.2015, în cuantum de 753.879,48 lei; 
- Bilet la Ordin BTRL3BS nr. 1905898/13.05.2015 scadent la data de 13.07.2015; 
- Bilet la Ordin BTRL3BS nr. 2845111/13.05.2015 scadent la data de 14.07.2015; 
- Bilet la Ordin BTRL3BS nr. 2845612/13.05.2015 scadent la data de 15.07.2015; 
- Operaţiune de compensare nr. 3169074; 
- Proces verbal al şedinţei nr. 253780/16.12.2015; 
- Borderoul datoriilor stinse pentru justificare prin ordinul de compensare. 
Creditorul arată că în anul 2015 s-au derulat relaţii comerciale între Romcab SA şi Laromet Metal SA având ca obiect 
livrarea de mărfuri aflate în portofoliul creditorului, la preţul practicat de acesta, pe bază de comandă efectuată de către 
debitor. 
În baza comenzilor creditorul a livrat bare de cupru şi aliaje de cupru, emiţând factura nr. 1019033 din data de 
14.05.2015 în valoare de 753.879,48 lei. 
Romcab SA a achitat parţial factura astfel: 

Metodă plată Total achitat 

Bilet la Ordin BTRL3BS nr. 1905898/13.05.2015 188.082,70 lei 
Bilet la Ordin BTRL3BS nr. 2845111/13.05.2015 200.000,00 lei 
Bilet la Ordin BTRL3BS nr. 2845612/13.05.2015 187.015,00 lei 
Rest de plată 178.781,78 lei 

Ulterior, conform documentelor anexate rezultă că a operat compensarea sumei de 99.706,3 lei prin Ordinul de 
Compensare seria C nr. 3169074/16.12.2015 şi compensarea sumei de 52.577,01 lei prin Ordinul de Compensare seria 
C nr. 3630575/14.07.2016. 
Astfel constatăm că a rămas de achitat debitul principal în cuantum de 26.497,58 lei. 
În ceea ce priveşte penalităţile solicitate de către creditor, constatăm că acestea au fost calculate eronat pe o perioadă de 
211 de zile, creditorul fiind îndreptăţit să calculeze penalităţi de întârziere pe perioada 588 zile (13.07.2015 – 
20.02.2017). 
Cu toate acestea nu putem înscrie creditorul la masa credală cu mai mult decât solicită, astfel va fi admisă la masa 
credală suma de 5.856,5 lei cu titlu de accesoriu al debitului principal în cuantum de 26.497,58 lei, rezultând un debit 
total de 32.354,08 lei. 
În ceea ce priveşte caracterul garantat al creanţei menţionat de către creditor, constatăm că acesta nu a fost probat prin 
documentele anexate, şi nici nu se face menţiune în cadrul declaraţiei de creanţă privind garanţiile deţinute de către 
creditor. 
În consecinţă, Laromet Metal SA va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 32.354,08 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
119. Laromet Investment SA, având sediul procesual ales în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, et. 18, 
GlobalWorth Tower, sector 2, la reprezentantul convenţional SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, a 
formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 2.887.232,84 lei, 
reprezentând avansul achitat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din data de 25.08.2016, dobânzi aferente 
avansului achitat şi penalităţi de întârziere. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 07 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contract de vânzare-cumpărare subproduse din data de 25.08.2016; 
- Actul Adiţional nr. 1/17.10.2016 la Contractul de vânzare-cumpărare; 
- Ordinul de plată nr. 665/25.08.2016 şi Factura aferentă; 
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- Ordinul de plată nr. 920/17.10.2016 şi Factura aferentă; 
- Ordinul de plată nr. 949/25.10.2016 şi Factura aferentă; 
- Situaţia privind calculul penalităţilor de întârziere; 
- Adresa nr. 790/25.01.2017; 
- Adresa din data de 03.02.2017; 
- Adresa din data de 06.02.2017; 
- Adresa din data de 13.02.2017; 
- Procesul verbal din data de 15.02.2017; 
- 6 Bilete la ordin şi dovada refuzului la plată a acestora; 
- Notificarea de reziliere din data de 31.03.2017; 
- Calculul dobânzii de 3,5% aferentă avansului achitat de creditoare; 
- Centralizatorul Facturilor emise în baza Contractului; 
- Adresa din data de 15.02.2017. 
În urma analizării documentelor anexate, administratorul judiciar a constatat următoarele aspecte: 
În fapt, între Romcab SA, în calitate de Vânzător şi Laromet Investment SA, în calitate de Cumpărător s-a încheiat 
Contractul de vânzare subproduse din data de 25.08.2016, având ca obiect prevăzut la art. 1 vânzarea – cumpărarea 
subproduselor din cupru rezultate din procesul de fabricaţie propriu în volum de 55 Tone/lunar, la un preţ de 91% din 
valoarea de tranzacţionare a cuprului pe piaţa bursieră din Londra din data de 25.08.2016. Art. 3 prevede că plata se va 
efectua cu ordin de plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data livrării. 
În temeiul art. 6.1 din Contractul menţionat anterior, Vânzătorul are obligaţia să livreze minim 55 de tone lunar, în caz 
contrar fiind obligat la plata unei penalităţi în cuantum de 0,5%/zi din valoarea mărfii nelivrate. 
Totodată s-a instituit în sarcina Laromet Investment SA obligaţia de achitare a unui avans în cuantum de 1.000.000 lei, 
obligaţie îndeplinită de creditoare în schimbul emiterii de către debitoare a 3 Bilete la Ordin în valoare de 250.000,00 lei 
şi 1 Bilet la Ordin în valoare de 285.000,00 lei fără data scadentă, reînnoite an de an. 
Prin Actul Adiţional nr. 1/17.10.2016 s-a modificat cantitatea de marfă livrată, cantitatea minimă fiind de 120 
tone/lunar, respectiv minim 30 tone/săptămânal. În plus, s-a instituit în sarcina Vânzătorului obligaţia de garantare a 
avansului plătit de Cumpărător prin emiterea unui Bilet la Ordin în valoare de 500.000,00 lei şi a unui Bilet la Ordin în 
valoare de 17.500,00 lei, în schimbul achitării de Cumpărător a unui avans de 500.000,00 lei şi obligaţia 
Cumpărătorului de a achita încă un avans de 500.000,00 lei. 
Prin urmare, creditoarea a achitat în total cu titlu de avans suma de 2.000.000,00 lei, fapt dovedit prin Ordinele de plată 
nr. 665/25.08.2016, 920/17.10.2016 şi 949/25.10.2016 şi a Facturilor Fiscale următoare: 
- Factura Fiscală nr. 11675798 din data de 25.08.2016 în valoare de 1.000.000,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 11676265 din data de 14.10.2016 în valoare de 500.000,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1167819 din data de 25.10.2016 în valoare de 500.000,00 lei. 
Începând cu data de 09 Noiembrie 2016, data ultimei livrări de marfă, Romcab SA a încetat să îşi mai îndeplinească 
obligaţia contractuală de livrare a mărfurilor, moment de la care au început să curgă penalităţile în cuantum de 0,5%, 
prevăzute în art. 6.1 din Contract, cu modificările aduse de Actul Adiţional nr. 1/17.10.2016, până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei acestea fiind în cuantum de 858.163,40 lei. 
Având în vedere starea de instabilitate economică a debitoarei, la data de 25.01.2017 Romcab SA a emis Adresa nr. 790 
prin care a înştiinţat reprezentanţii creditoarei despre dificultăţile financiare, document căreia i s-a ataşat un Acord 
pentru stabilirea unei perioade de graţie în scopul amânării plăţilor până la data de 01.03.2017. 
În continuare, debitoarea a emis o nouă Adresă în data de 03.02.2017 prin care a comunicat creditoarei confirmarea 
mandatului acordat Roland Berger pentru elaborarea unui plan de restructurare pentru redresarea situaţiei financiare a 
societăţii Romcab SA, solicitând suspendarea executării Contractului de vânzare subproduse pe o perioadă de 6-7 
săptămâni. 
În data de 06 Februarie 2017, Laromet a comunicat un răspuns la Adresele debitoarei, prin care a solicitat transmiterea 
documentelor restante, refuzul de semnare a acordului privind perioada de graţie şi menţiunea că Biletele la Ordin vor fi 
depuse dacă până la data de 15.02.2017 nu vor fi onorate livrările restante. 
Nefiind efectuate livrările în termenul impus prin Adresa din 06.02.2017, în data de 15.02.2017 au fost introduse la 
plată cele 6 Bilete la Ordin, care au fost refuzate de către bancă. 
În ceea ce priveşte avansul achitat de către creditoare, acesta a generat dobânzi de 3,5% din valoarea avansului, în 
valoare totală de 29.069,44 lei, calculate de la data emiterii Facturilor Fiscale până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei, conform datelor de mai jos: 

Numărul 
facturii 

Data facturii Valoarea facturii Data plății Data 
scadenței 

Nr. zile Dobânda 
totală 

11675798 25-Aug-16 1.000.000,00 lei 25.08.2016 19.02.2017 178 17.305,56 lei 

11678285 14-Oct-16 500.000,00 lei 17.10.2016 19.02.2017 125 6.076,39 lei 

11678719 25-Oct-16 500.000,00 lei 25.10.2016 19.02.2017 117 5.687,50 lei 

Total 29.069,44 lei 

Procentul de 3,5%/an din valoarea avansului este justificat conform clauzei de la art. 6.1 din Actul Adiţional nr. 
1/17.10.2016 prin care se modifică prevederile iniţiale din Contractul de vânzare subproduse. 
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Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, S.C LAROMET INVESTMENT SA deţinea 
împotriva debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 2.887.232,84 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 2.887.232,84 lei. 
120. Leaseplan România SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Preciziei Business Center, B-dul. Preciziei nr. 1, et. 
4, sector 6, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
456.838,40 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neachitate, din care penalităţi de întârziere în cuantum de 
26.308,38 lei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 2783050/28.10.2016, al cărui rest de plată este în cuantum de 346,99 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2783328/01.11.2016, al cărui rest de plată este în cuantum de 32.714,59 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2783797/02.11.2016, în cuantum de 157,18 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2784004/07.11.2016, în cuantum de 18.912,07 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2705057/01.12.2016, în cuantum de 111.331,43 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2785550/02.12.2016, în cuantum de 4.014,82 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2785774/07.12.2016, în cuantum de 9.489,56 lei; 
- Factura Fiscală nr. LPRO1707559/20.12.2016, în cuantum de 4.070,63 lei; 
- Factura Fiscală nr. LPRO1707560/20.12.2016, în cuantum de 1.110,31 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2786767/01.01.2017, în cuantum de 106.523,91 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2787298/03.01.2017, în cuantum de 12.224,17 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2787540/05.01.2017, în cuantum de 10.735,75 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2788338/01.02.2017, în cuantum de 105.648,71 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2788860/02.02.2017, în cuantum de 189.21 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2789059/07.02.2017, în cuantum de 13.060,69 lei. 
Total: 456.838,40 lei 
În fapt, între creditoare în calitate de locator şi debitoare în calitate de locatar au fost încheiate Contractul cadru de 
leasing operaţional şi management de flote nr. 101231/1 – Sale&Lease Back din data de 21.06.2012 şi Contractul cadru 
de leasing operaţional şi management de flote nr. 101231/2 – ConfortPlan din data de 16.02.2012. În baza acestor 
contracte au fost emise facturile sus menţionate, neachitate de către debitoare până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: 
- Debitul principal este în cuantum total de 430.530,02 lei, astfel cum a fost solicitat de către creditoare; 
- Raportat la calculul penalităţilor efectuat de către creditoare, administratorul judiciar a constatat că acestea au fost 
calculate în mod greşit, dat fiind faptul că la pag. 2 din declaraţia de creanţă, se afirmă că din Factura Fiscală nr. 
2783328/01.11.2016, a mai rămas un rest de plată de 32.714,59 lei, astfel încât se impune imputarea penalităţilor doar la 
suma restantă şi nu la valoarea integrală a facturii. 
Având în vedere acest aspect, subscrisa a procedat la recalcularea penalităţilor, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Numărul 
facturii 

Valoare 
factură 

Suma achitată Rest de achitat Data plăţii 

Data până 
la care se 
calculează 
penalitatea 

Nr. zile 
întârziere 

Penalitate 

1 
 
 

2781930 91.751,46 lei 26.751,46 lei 65.000,00 lei 24.11.2016 24.11.2016 42 2.730,00 lei 

39.500,00 lei 25.500,00 lei 24.11.2016 24.11.2016 42 1.071,00 lei 

24.248,54 lei 1.251,46 lei 05.12.2016 05.12.2016 53 66,33 lei 

2 2783328 100.724,57 lei 68.009,98 lei 32.714,59 lei 05.12.2016 20.02.2017 99 3.238,74 lei 

3 2785057 111.331,43 lei - lei 111.331,43 lei  20.02.2017 69 7.681,87 lei 

4 2786767 106.523,91 lei - lei 106.523,91 lei  20.02.2017 38 4.047,91 lei 

5 2788338 105.648,71 lei - lei 105.648,71 lei  20.02.2017 7 739,54 lei 

Total 424.228,62 lei      19.575,39 lei 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma de 450.105,41 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
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121. Linde Gaz România SRL-Timiş cu sediul procesual ales la Urban & Asociaţii Debts Management SRL situat în 
Bucureşti, bd. Preciziei, nr. 1, et. 4, sector 6, a depus Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor chirografare cu suma de 3.160,92 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 martie 2017, făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au desfăşurat activităţi comerciale în baza Contractului de închiriere 
butelii/baterii de butelii nr. 61470014 din data de 03.07.2013 în conformitate cu care creditoarea a emis mai multe 
facturi care nu au fost achitate de către debitoare, astfel: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 
1. F81194957 01.07.2016 16.07.2016 172,21 lei 
2. F81209079 01.09.2016 16.09.2016 175,26 lei 
3. F81223196 01.11.2016 16.11.2016 176,86 lei 
4. F81230425 02.12.2016 17.12.2016 172,20 lei 
5. F81235659 22.12.2016 06.01.2017 177,63 lei 
6. F81244720 01.02.2017 16.02.2017 175,39 lei 
 Total 1.049,55 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 882,11 lei, astfel că se înregistrează o diferenţă în cuantum de 
2.278,81 lei între creanţa solicitată şi soldul care rezultă din documentele comunicate de debitoare, diferenţă care 
reprezintă sume achitate de către debitoare şi neînregistrate de către creditoare, conform fişei analitice a contului 401 
„Furnizori” comunicată de debitoarea Romcab SA. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate cuprinzând şi plăţile efectuate de către debitoare, creditorul 
Linde Gaz România SRL-Timiş va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari 
cu o creanţă în valoare de 882,11 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
122. Magic Engineering SRL, având sediul în Mun. Braşov, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 4B, ap. 7, cod poştal 500003, 
jud. Braşov, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum total de 
170.046,98 lei, din care 159.577,25 lei debit principal şi 16.469,73 lei penalităţi de întârziere reprezentând 
contravaloarea facturilor emise şi neachitate, precum şi penalităţi de întârziere. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei la data de 10 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contract nr. 1104/22.06.2016 de acordare a dreptului de utilizare program software; 
- Contract nr. 1149/14.12.2016 de acordare a dreptului de utilizare program software; 
- Balanţa analitică clienţi SC Magic Engineering SRL pentru perioada 01.01.2016 – 21.02.2017; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 2552/12.07.2016 în valoare de 76.449,79 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2644/03.10.2016 în valoare de 3.242,89 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2726/03.01.2017 în valoare de 76.586,08 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2741/03.01.2017 în valoare de 3.298,49 lei. 
Total sume solicitate: 159.577,25 lei. 
În fapt, între Magic Engineering SRL, în calitate de Reseller şi SC Romcab SA, în calitate de Utilizator final, au fost 
încheiate următoarele contracte: 
1. Contractul nr. 1104/14.12.2016 de acordare a dreptului de utilizare program software şi 
2. Contractul nr. 1149/14.12.2016 de acordare a dreptului de utilizare program software. 
Ambele contracte au ca obiect prevăzut la art. 2.1. acordarea dreptului de utilizare a programului software-ului (licenţe) 
Catia, produs de Dassault Systemes, denumit(e) în continuare Produs, aşa cum este (sunt) identificat(e) în anexa 1 la 
contract, în valoare (PLC) de 13.562,00 EUR fără TVA şi mentenanţa anuală (ALC) de 2.441,40 EUR fără TVA”. 
În baza celor două contracte au fost emise Facturi Fiscale însumând 159.577,25 lei, acest fapt fiind confirmat în situaţia 
contabilă a creditoarei, prin Balanţa analitică din perioada 01.01.2016 – 21.02.2017. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că acestea au fost calculate după cum urmează: 
- Factura Fiscală nr. 2552/12.07.2016 pentru perioada 30.06.2016 – 29.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 2644/03.10.2016 pentru perioada 30.09.2016 – 29.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 2726/03.01.2017 pentru perioada 31.12.2016 – 30.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 2741/03.01.2017 pentru perioada 30.12.2016 – 29.03.2017. 
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Potrivit art. 5 alin. (1) pct. 69 din Legea nr. 85/2014, tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau 
nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii“. Or deschiderea procedurii 
insolvenţei debitoarei SC Romcab SA a avut loc la data de 20 Februarie 2017, prin Încheierea nr. 26/20.02.2017 a 
Tribunalului Specializat Mureş. 
Astfel, contravaloarea Facturii Fiscale nr. 2552/12.07.2016 şi a Facturii Fiscale nr. 2644/03.10.2016 reprezintă o creanţă 
certă, lichidă şi exigibilă şi va fi înscrisă în întregime în Tabelul Preliminar de Creanţe, împreună cu penalităţile 
corespunzătoare, conform tabelului de mai jos: 

În ceea ce priveşte Factura Fiscală nr. 2726/03.01.2017 şi Factura Fiscală nr. 2741/03.01.2017, creanţele asupra sumelor 
facturate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, sunt considerate creanţe curente, urmând a fi achitate conform art. 
102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, conform căruia Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 
observaţie sau în procedura reorganizării vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară 
înscrierea la masa credală.” 
Astfel, vor fi înscrise în Tabelul Preliminar ca şi creanţe certe, lichide şi exigibile, doar sumele aferente perioadei 
facturate anterior deschiderii procedurii insolvenţei, precum şi penalităţile corespunzătoare acestora, după cum 
urmează: 

Nr. şi data 
emiterii 

facturilor 

Perioada 
facturată până 
la data de 20 

februarie 

Valoare debit 
acceptat 

Perioada 
calcul 

penalităţi 

Nr zile de 
întârziere 

Procent 
penalităţi / 

zi 

Valoare 
penalităţi 
acceptate 

2726/03.01.2017 31.12.2016 - 
19.02.2017 

43.025,89 lei 03.02.2017 - 
20.02.2017 

17 0,1% 731,44 lei 

2741/03.01.2017 30.12.2016 - 
19.02.2017 

1.890,15 lei 03.02.2017 - 
20.02.2017 

17 0,1% 32,13 lei 

Total 44.916,04 lei  763,57 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 
creanţelor chirografare, cu suma de 140.404,12 lei, din care 124.608,71 lei debit principal acceptat, iar 15.795,41 lei 
penalităţi de întârziere. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
123. Magmed Express SRL, cu sediul în Feleacu nr. 197A, jud. Cluj, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 6.211,00 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală MG00112/07.11.2016, în valoare de 4.095 lei, din care a fost achitată suma de 1.500 lei; 
- Factura Fiscală MG00117/02.12.2016, în valoare de 1.685 lei; 
- Factura Fiscală MG00120/22.12.2016, în valoare de 1.610 lei; 
- Factura Fiscală MG00128/10.01.2017, în valoare de 321 lei; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 6.211,00 lei 
În fapt, creditoarea a prestat în favoarea debitoarei servicii de curierat în vederea transmiterii corespondenţei, fiind 
astfel emise facturile sus menţionate, neachitate până la data deschiderii procedurii insolvenţei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 6.211,00 lei 
124. Maren Prod Com SRL, cu sediul în Târgu-Mureş, str. Predeal, nr. 31, Jud. Mureş solicită înscrierea la masa credală 
cu suma de 7.508,16 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei şi declaraţia 
de creanţă a fost formulată în termen, fiind înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş şi la sediul administratorului 
judiciar la 27.03.2017. 

Nr. şi data 
emiterii 

facturilor 

Valoare debit 
conform facturi 

Perioada 
facturată 

Perioada calcul 
penalităţi 

Nr. zile de 
întârziere 

Procent 
penalităţi / 

zi 

Valoare 
penalităţi 
acceptate 

2552/12.07.2016 76.449,79 lei 30.06.2016 -
29.09.2016 

12.08.2016 
- 20.02.2017 

192 0,1% 14.678,36 lei 

2644/03.10.2016 3.242,89 lei 30.09.2016 -
29.12.2016 

03.11.2016 
- 20.02.2017 

109 0,1% 353,48 lei 

Total 79.692,68 lei  15.031,84 lei 
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În probaţiune, creditorul anexează următoarele facturi: 
Nr. factură Dată emitere Dată scadenţă Sumă (lei) 

3963 29.09.2016 06.10.2016 490,6 

4040 16.11.2016 15.01.2017 623,22 

4103 19.12.2016 17.02.2017 6.394,88 

1323 01.03.2017 - -2700,24 

Total 4.808,46 
Conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă şi menţiunilor creditorului din cadrul acesteia, constatăm că suma 
solicitată reprezintă contravaloarea facturilor emise în baza livrării de scaune şi stofă pentru tapiţerie scaune. 
În fapt, creditorul arată că o parte din bunurile livrate au fost returnate de către debitoare, sens în care a fost emisă 
factura storno nr. 1323/01.03.2017, prin care s-a stornat suma de 2.700,24 lei aferentă facturii nr. 4103/19.12.2016. 
Concluzionând, Maren Prod Com SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
4.808,46 lei, fiind respinsă înscrierea sumei de 2.700,24 lei, datorită faptului că aceasta a fost stornată prin factura nr. 
1323/01.03.2017. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
125. Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. General Constantin 
Budişteanu, nr. 28C, sector 1, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală în categoria 
creanţelor garantate cu suma în cuantum total de 2.515.407,59 euro, reprezentând contravaloarea utilajelor livrate 
societăţii Romcab SA şi neachitate de către aceasta din urmă, precum şi penalităţile de întârziere calculate până la data 
deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
Tribunalul Specializat Mureş la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 2012/AB102; 
- Anexele şi actele adiţionale la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 2012/AB102; 
- Factura Fiscală plată avans nr. 2012/0126/16.11.2012, în cuantum de 485.220,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002581/19.11.2013, în cuantum de 112.300,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002658/18.02.2014, în cuantum de 122.000,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002685/25.03.2014, în cuantum de 421.100,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002738/02.06.2014, în cuantum de 806.650,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002739/03.06.2014, în cuantum de 476.850,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002740/05.06.2014, în cuantum de 225.250,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002741/05.06.2014, în cuantum de 110.500,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002742/05.06.2014, în cuantum de 110.330,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002743/06.06.2014, în cuantum de 346.970,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. M 90002744/10.06.2014, în cuantum de 115.940,00 euro; 
- Aviz de exepediţie 80002411/19.11.2013; 
- Aviz de exepediţie 80002487/18.02.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002518 - A – Camion 1/3 - 25.03.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002518 - B – Camion 2/3 - 25.03.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002518 - C – Camion 3/3 - 25.03.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002563 - A – 1. Camion - 02.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002563 - B – 2. Camion - 30.05.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002563 - C – 3. Camion - 23.01.2015; 
- Aviz de exepediţie 80002563 - D – 4. Camion - 23.01.2015; 
- Aviz de exepediţie 80002564A – 1 Camion - 03.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002564B – 1 Camion - 03.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 8000256 – 05.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 8000256 – 05.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 8000257 – 05.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002568 A – Camion 1 - 06.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002568 B – Camion 2 - 06.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002568 C – Camion 3 - 06.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002569 A – Camion 1 - 10.06.2014; 
- Aviz de exepediţie 80002569 B – Camion 2 - 10.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 67494/20.11.2013; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68750/22.02.2014; 
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- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68766A/25.03.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68766B/25.03.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68766C/25.03.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68226/1/02.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68826/2/02.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68826/3/02.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68826/4/03.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68837/1/03.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68837/2/03.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68833/05.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68824/05.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68816/05.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68777/1/06.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68777/2/06.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68777/3/10.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68788/1/10.06.2014; 
- Scrisoare internaţională de transport CMR – 68788/2/10.06.2014; 
- Certificat de testare de acceptare nr. linie 19.068826; 
- Certificat de testare de acceptare nr. linie 19.068788; 
- Certificat de testare de acceptare nr. linie 19.068837; 
- Certificat de testare de acceptare nr. linie 19.068833; 
- Certificat de testare de acceptare nr. linie 19.068777; 
- Dovadă predare Bilete la ordin din data de 01.04.2015; 
- Dovadă predare Bilete la ordin din data de 03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749484/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749485/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749486/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749487/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749488/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749489/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749490/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749491/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749492/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749493/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749494/31.03.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749534/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749535/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749533/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749554/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749531/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749530/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749527/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749526/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749528/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749529/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749538/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749539/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749540/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749541/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749542/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749543/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749544/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2845035/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749546/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749547/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749548/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749549/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749550/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749551/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749552/03.04.2015; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 2749553/03.04.2015; 
- Notificări de plată din data de 06.11.2014, 13.11.2014, 02.12.2014; 
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- Notificări Romcab SA din data de 27.07.2015, 10.08.2015, 15.10.2015, 06.06.2016, 07.07.2016, 22.12.2016; 
- Tabel privind calculul creanţei. 
Total Sume Solicitate: 2.515.407,59 euro. 
În fapt, la data de 31.08.2012, între Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG, în calitate de „Vânzător”, şi Romcab 
SA, în calitate de „Cumpărător”, s-a încheiat Contractul nr. 2012/AB102, completat şi modificat prin 6 Acte Adiţionale. 
În baza contractului de vânzare încheiat între părţi, Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG a livrat către societatea 
Romcab SA în intervalul 20.11.2013 – 10.06.2014 utilajele contractate, astfel cum reiese din Avizele de expediţie 
anexate declaraţiei de creanţă şi Scrisorile internaţionale de transport – CMR. Odată cu livrarea produselor contractate, 
societatea a emis o serie de facturi fiscale, astfel cum sunt identificate mai sus. 
La data de 01.04.2015 şi 03.04.2015, Romcab SA a emis către societatea creditoare o serie de bilete la ordin prin care se 
obliga să plătească la termenele stabilite în contractul de vânzare şi actele adiţionale sumele pentru achiziţionarea 
utilajelor contractate. 
În urma analizei pe fond a declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: 
Referitor la solicitarea societăţii creditoare de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor 
garantaţi, subscrisa apreciază că în speţă devin incidente următoarele prevederi legale: 
- art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia 
„Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei 
stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator 
desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
- art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
- art. 123 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia 
„Dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de proprietate până la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi 
considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar dacă au fost efectuate formalităţile de publicitate prevăzute de lege. 
Bunul cu privire la care vânzătorul a reţinut titlul de proprietate intră în averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de 
o cauză de preferinţă, potrivit art. 2.347 din Codul civil.” 
- Art. 2.347 Cod civil, care statuează: 
- Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei 
obligaţii, oricare ar fi numărul, natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile terţilor care au dobândit drepturi cu privire 
la acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele de publicitate, potrivit regulilor stabilite pentru ipoteci. 
- Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă 
încheiate în scop de garanţie. 
- Dispoziţiile prezentului capitol privind ordinea de preferinţă şi executarea ipotecilor se aplică în mod corespunzător 
contractelor prevăzute la alin. (1). 
- Art. 2.409 Cod civil, care statuează: 
- Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
- Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
- Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
- Art. 2.413 Cod civil, care statuează: 
- Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel: 
Raportat la dispoziţiile legale menţionate, care nu au fost îndeplinite de către societatea creditoare, administratorul 
judiciar va respinge solicitarea creditoarei de înscriere la masa credală a debitoarei Romcab SA în categoria creditorilor 
garantaţi. 
În urma verificării documentelor depuse în probaţiune, arătăm faptul că valoarea totală a contractului este în sumă de 
3.234.800 euro, astfel: 

Nr. crt. Numărul 
facturii 

Data facturii Valoare factură Suma achitată Rest de achitat 
(Debit) 

1 90002581 06.09.2013 112.300,00 € 16.845,00 € 95.455,00 € 
2 90002658 18.02.2014 122.000,00 € 18.300,00 € 103.700,00 € 

3 90002685 25.03.2014 421.100,00 € 63.165,00 € 357.935,00 € 

4 90002738 02.06.2014 949.000,00 € 142.350,00 € 806.650,00 € 

5 90002739 03.06.2014 561.000,00 € 84.150,00 € 476.850,00 € 
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Nr. crt. Numărul 
facturii 

Data facturii Valoare factură Suma achitată Rest de achitat 
(Debit) 

6 90002740 05.06.2014 265.000,00 € 39.750,00 € 225.250,00 € 

7 90002741 05.06.2014 130.000,00 € 19.500,00 € 110.500,00 € 

8 90002742 05.06.2014 129.800,00 € 19.470,00 € 110.330,00 € 

9 90002743 06.06.2014 408.200,00 € 61.230,00 € 346.970,00 € 

10 90002744 10.06.2014 136.400,00 € 20.460,00 € 115.940,00 € 

Total 3.234.800,00 € 485.220,00 € 2.749.580,00 € 

În conformitate cu prevederile Actului adiţional nr. 6/23.02.2016, au fost stabilite următoarele termene de plată: 
Scadent 

Nr.crt
. 

Data scadenţei Debit 
principal 

Dobândă Rata Achitat Rest de achitat 

1 27.10.2014 274.958,00 € 60.491,00 € 335.449,00 € 335.449,00 € - € 

 Total Rata 1 274.958,00 € 60.491,00 € 335.449,00 € 335.449,00 €  

2 25.04.2015 274.958,00 € 54.442,00 € 329.400,00 € 329.400,00 € - € 

 Total Rata 2 274.958,00 € 54.442,00 € 329.400,00 € 329.400,00 € - € 

3 Total Rata 3 - € - € - € - € - € 

4 19.04.2016 3.215,00 € 96.785,00 € 100.000,00 € 99.993,59 € 6,41 € 

 03.05.2016 96.242,00 € 3.758,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

 17.05.2016 96.406,00 € 3.594,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

 31.05.2016 96.571,00 € 3.429,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

 14.06.2016 74.177,00 € 3.263,00 € 77.440,00 € 77.440,00 € - € 

 Total Rata 4 366.611,00 € 110.829,00 € 477.440,00 € 177.433,59 € 300.006,41 € 

5 16.10.2016 72.219,00 € 27.781,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

30.10.2016 96.987,00 € 3.013,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

13.11.2016 97.153,00 € 2.847,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

27.11.2016 100.252,00 € 2.681,00 € 102.933,00 € - € 102.933,00 € 

Total Rata 5 366.611,00 € 36.322,00 € 402.933,00 € - € 402.933,00 € 

6 14.04.2017 75.266,00 € 24.734,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

Parţial Rata 6 75.266,00 € 24.734,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

Total scadent 1.358.404,00 € 286.818,00 € 1.645.222,00 € 842.282,59 € 802.939,41 € 

 
Nescadente 

Nr.crt. Data scadenţei Debit principal Dobândă Rata Achitat Rest de achitat 

6 28.04.2017 97.620,00 € 2.380,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

12.05.2017 97.787,00 € 2.213,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

26.05.2017 95.938,00 € 2.046,00 € 97.984,00 € - € 97.984,00 € 

Total Rata 6 291.345,00 € 6.639,00 € 297.984,00 € - € 297.984,00 € 

7 11.10.2017 81.450,00 € 18.550,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

25.10.2017 98.257,00 € 1.743,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

08.11.2017 95.251,00 € 1.574,00 € 96.825,00 € - € 96.825,00 € 

Total Rata 7 274.958,00 € 21.867,00 € 296.825,00 € - € 296.825,00 € 

8 09.04.2018 84.676,00 € 15.324,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

340 

23.04.2018 98.733,00 € 1.267,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

07.05.2018 91.549,00 € 1.098,00 € 92.647,00 € - € 92.647,00 € 

Total Rata 8 274.958,00 € 17.689,00 € 292.647,00 € - € 292.647,00 € 

9 06.10.2018 89.784,00 € 10.216,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

20.10.2018 99.213,00 € 787,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

03.11.2018 85.961,00 € 618,00 € 86.579,00 € - € 86.579,00 € 

Total Rata 9 274.958,00 € 11.621,00 € 286.579,00 € - € 286.579,00 € 

10 07.03.2019 95.833,00 € 4.167,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

21.03.2019 99.693,00 € 307,00 € 100.000,00 € - € 100.000,00 € 

04.04.2019 79.431,00 € 136,00 € 79.567,00 € - € 79.567,00 € 

Total Rata 10 274.957,00 € 4.610,00 € 279.567,00 € - € 279.567,00 € 

Total nescadent 1.391.176,00 € 62.426,00 € 1.453.602,00 € - € 1.453.602,00 € 

Cu privire la suma de 85.353,43 euro, reprezentând, în concepţia creditoarei, dobândă convenţională stabilită de părţi 
prin Contract, cu privire la întreaga sumă datorată, menţionăm faptul că administratorul judiciar va proceda la 
respingerea acesteia, întrucât nu este stipulat în contract nicio prevedere cu privire la posibilitatea aplicării dobânzii 
convenţionale. 
Conform prevederilor art. 107, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Pentru toate considerentele expuse mai sus, prezentăm în tabelul de mai jos sinteza concluziilor administratorului 
judiciar: 

Nr. crt. Denumire Suma solicitată 
-euro- 

Suma solicitată -
lei- 

Suma acceptată -
euro- 

Suma acceptată -
lei- 

1 Debit 2.256.541,41 € 10.198.213,25 lei 2.256.541,41 € 10.198.213,25 lei 

2 Penalitate 173.512,75 € 784.173,52 lei 173.512,75 € 784.173,50 lei 

3 Dobândă 85.353,43 € 385.746,29 lei - € - lei 

Total 2.515.407,59 € 11.368.133,06 lei 2.430.054,16 € 10.982.386,75 lei 

Astfel, Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în 
cuantum de 10.982.386,75 lei echivalent 2.430.054,16 euro, din care suma de 6.569.408,88 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
126. Masimo SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
347.148,64 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neachitate de către debitoare până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureș în data de 3 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Contract de transport nr. 110 din data de 01.09.2014 şi actele adiţionale subsecvente; 
- Factura Fiscală nr. 26159/01.02.2016, în cuantum de 1.468,91 lei, din care a fost achitată suma de 1.166,17 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27411/27.07.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27425/29.07.2016, în valoare de 1.560,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27435/01.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27442/01.08.2016, în valoare de 2.250,55 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27438/01.08.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27443/01.08.2016, în valoare de 910,93 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27452/03.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27465/04.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27459/04.08.2016, în valoare de 9.082,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27460/04.08.2016, în valoare de 9.082,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27483/08.08.2016, în valoare de 2.624,71 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27482/08.08.2016, în valoare de 7.564,87 lei; 
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- Factura Fiscală nr. 27493/10.08.2016, în valoare de 9.093,91 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27503/11.08.2016, în valoare de 9.093,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27515/12.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27525/16.08.2016, în valoare de 4.013,28 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27558/19.08.2016, în valoare de 9.130,43 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27554/19.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27560/22.08.2016, în valoare de 2.680,74 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27565/22.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27577/23.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27576/23.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27579/24.08.2016, în valoare de 2.514,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27587/25.08.2016, în valoare de 1.560,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27588/25.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27594/26.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27593/26.08.2016, în valoare de 1.500,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27592/26.08.2016, în valoare de 2.040,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27595/29.08.2016, în valoare de 1.740,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27606/30.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27611/30.08.2016, în valoare de 1.500,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27605/30.08.2016, în valoare de 10.173,59 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27608/30.08.2016, în valoare de 1.740,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27610/30.08.2016, în valoare de 1.740,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27623/31.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27622/31.08.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27620/31.08.2016, în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27630/01.09.2016, în valoare de 1.740,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27629/09.09.2016, în valoare de 540,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27633/02.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27634/02.09.2016, în valoare de 1.740,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27639/05.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27647/06.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27646/06.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27645/06.09.2016, în valoare de 1.740,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27657/07.09.2016, în valoare de 1.740,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27654/07.09.2016, în valoare de 9.882,11 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27655/07.09.2016, în valoare de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27662/08.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27666/09.09.2016, în valoare de 9.617,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27669/09.09.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27683/12.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27684/12.09.2016, în valoare de 2.938,19 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27676/12.09.2016, în valoare de 9.615,89 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27677/12.09.2016, în valoare de 9.615,89 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27679/12.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27681/12.09.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27690/13.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27691/13.09.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27718/16.09.2016, în valoare de 9.338,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27719/16.09.2016, în valoare de 4.002,38 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27716/16.09.2016, în valoare de 9.338,90 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27717/16.09.2016, în valoare de 5.970,17 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27739/22.09.2016, în valoare de 9.613,94 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27762/23.09.2016, în valoare de 1.560,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27776/26.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27777/26.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27770/26.09.2016, în valoare de 9.445,43 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27774/26.09.2016, în valoare de 1.620,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27775/26.09.2016, în valoare de 1.620,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27807/30.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27810/30.09.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27800/30.09.2016, în valoare de 9.775,27 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27914/18.10.2016, în valoare de 5.251,15 lei; 
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- Factura Fiscală nr. 27940/20.10.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27944/21.10.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27947/21.10.2016, în valoare de 1.620,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27948/21.10.2016, în valoare de 1.620,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27966/24.10.2016, în valoare de 2.109,18 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27975/25.10.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27986/26.10.2016, în valoare de 5.119,63 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27987/26.10.2016, în valoare de 646,69 lei; 
- Factura Fiscală nr. 27988/26.10.2016, în valoare de 1.560,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28010/28.10.2016, în valoare de 1.800,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28005/28.10.2016, în valoare de 9.727,99 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28004/28.10.2016, în valoare de 2.158,08 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28009/28.10.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28011/28.10.2016, în valoare de 1.800,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28012/28.10.2016, în valoare de 1.560,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28018/31.10.2016, în valoare de 9.715,25 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28020/31.10.2016, în valoare de 7.016,57 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28022/31.10.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28023/31.10.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28073/10.11.2016, în valoare de 4.329,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28085/14.11.2016, în valoare de 360,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28086/14.11.2016, în valoare de 360,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28110/15.11.2016, în valoare de 360,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28111/15.11.2016, în valoare de 360,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28112/15.11.2016, în valoare de 360,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28141/21.11.2016, în valoare de 5.959,14 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28160/24.11.2016, în valoare de 480,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28149/24.11.2016, în valoare de 3.250,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28159/24.11.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28171/25.11.2016, în valoare de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28172/25.11.2016, în valoare de 1.800,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28173/25.11.2016, în valoare de 1.800,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28174/25.11.2016, în valoare de 1.800,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28175/25.11.2016, în valoare de 1.800,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28176/25.11.2016, în valoare de 300,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28285/16.12.2016, în valoare de 2.040,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28286/16.12.2016, în valoare de 1.620,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28328/21.12.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28329/21.12.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28339/22.12.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28341/22.12.2016, în valoare de 1.680,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28352/06.01.2017, în valoare de 1.428,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28437/30.01.2017, în valoare de 1.547,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 28499/10.02.2017, în valoare de 2.407,39 lei; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 347.148,64 lei 
În fapt, între creditoare și debitoare s-au desfăşurat activităţi comerciale privind transportul rutier de marfă în regim 
intern şi internaţional, conform Contractului de Transport nr. 110/01.09.2014, astfel cum a fost modificat prin actele 
adiţionale subsecvente. În acest sens au fost emise facturile sus menţionate, neachitate de către debitoare până la data 
deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Ca urmare a anlizării declaraţiei de creanţă, prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că Factura Fiscală nr. 28352/06.01.2017, în valoare de 1.428,00 lei va deveni scadentă la data de 06 Mai 
2017, Factura Fiscală nr. 28437/30.01.2017, în valoare de 1.547,00 lei va deveni scadentă la data de 30 Mai 2017, iar 
Factura Fiscală nr. 28499/10.02.2017 va deveni scadentă la data de 10 Iunie 2017. 
În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 5, pct. 69 din Legea 85/2014, care dispun că tabelul preliminar de 
creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora”, aceste sume vor fi înscrise ca fiind 
creanţe nescadente. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 347.148,64 lei, din care suma de 5.382,39 lei ca fiind creanţă nescadentă. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
127. MDM Standard SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Cosoveni nr. 7, et. 1, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 15.854,08 lei, reprezentând debit restant, precum şi a 
sumei de 200,00 lei reprezentând taxă judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 29 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală seria MDM nr. 5847/31.08.2016, în valoare de 13.569,05 lei; 
- Factura Fiscală seria MDM nr. 5897/20.09.2016, în valoare de 2.305,03 lei; 
- 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 
Total: 15.854,08 lei 
În fapt, între creditoare şi debitoare s-au desfăşurat relaţii comerciale ce au avut ca obiect vânzarea mai multor produse 
specifice obiectului de activitate al Romcab SA, în baza cărora au fost emise facturile fiscale sus menţionate, neachitate 
de către debitoare până la data deschiderii procedurii insolvenţei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 15.854,08 lei. 
128. Melos GMBH, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Plantelor nr. 12, sector 2, a formulat declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 2.509.673,50 lei, reprezentând echivalentul în lei a 
sumei în cuantum de 555.237,50 Euro. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare 
de timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26 pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Melos GmbH. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. R1603915/22.06.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1603941/23.06.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604201/01.07.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604186/04.07.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604261/05.07.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604260/06.07.2016, în cuantum de 12.375,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604533/13.07.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604534/14.07.2016, în cuantum de 10.687.50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604787/21.07.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604788/21.07.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1604789/22.07.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605017/02.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605018/02.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605082/04.08.2016, în cuantum de 12.562,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605160/05.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605202/08.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605249/09.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605371/11.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605507/17.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605508/17.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605627/22.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605660/23.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605775/25.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605776/26.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1605777/26.08.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606168/01.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606004/02.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606003/05.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606127/06.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
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- Factura Fiscală nr. R1606169/07.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606170/09.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606261/12.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606262/13.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606306/14.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606474/19.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606475/20.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606558/22.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606651/23.09.2016, în cuantum de 10.125,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606729/28.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606772/29.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606773/29.09.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606999/07.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607000/07.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607001/10.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1606704/10.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607079/12.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607130/13.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607388/21.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607389/21.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607456/26.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607457/26.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. R1607533/27.10.2016, în cuantum de 10.687,50 euro. 
Total sume solicitate: 555.237,50 euro 
În temeiul art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care 
prevede că „în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), lichidatorul judiciar va putea solicita (…) informaţii 
şi documente suplimentare”, subscrisa a solicitat creditorului documentele pe care se întemeiază creanţa solicitată 
însoţite de o traducere autorizată, conform legii, în limba română. Ulterior, societatea creditoare a comunicat 
administratorului judiciar documentele solicitate. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
administratorul judiciar a constatat faptul că sumei solicitată în baza facturilor sus menţionate îi sunt incidente 
prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în 
tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii 
insolvenţei”. 
Astfel, din cuprinsul declaraţiei de creanţă, se poate observa că s-a procedat la calcularea creanţei exprimată în valută, 
prin raportare la cursul valutar de 4,52 lei pentru 1 EUR, deşi cursul BNR valabil pentru data de 20.11.2016 (data 
deschiderii procedurii), este de 1 EUR = 4,5194 lei. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 555.237,50 
euro*4,5194 lei = 2.509.340,36 lei. 
Referitor la solicitarea societăţii creditoare de a fi înscrisă la masa credală în categoria creditorilor garantaţi, raportat la 
dispoziţiile art. 123 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
subscrisa apreciază că în speţă devin incidente următoarele prevederi legale: 
- art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia 
„Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei 
stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator 
desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
- art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
- Art. 2.347 Cod civil, care statuează: 
- Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei 
obligaţii, oricare ar fi numărul, natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile terţilor care au dobândit drepturi cu privire 
la acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele de publicitate, potrivit regulilor stabilite pentru ipoteci. 
- Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă 
încheiate în scop de garanţie. 
- Dispoziţiile prezentului capitol privind ordinea de preferinţă şi executarea ipotecilor se aplică în mod corespunzător 
contractelor prevăzute la alin. (1). 
- Art. 2.409 Cod civil, care statuează: 
- Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
- Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
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- Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
- Art. 2.413 Cod civil, care statuează: 
- Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 
altfel. 
Raportat la dispoziţiile legale menţionate mai sus care nu au fost îndeplinite de către societatea creditoare, 
administratorul judiciar va da eficienţă dispoziţilor art. 104 alin. (2) din Legea 85/2014 şi va respinge solicitarea 
creditoarei de înscriere la masa credală în categoria creditorilor garantaţi. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
în cuantum total de 2.509.340,36 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
129. Mercedes – Benz Leasing IFN SA, cu sediul procesual ales în Voluntari, jud. Ilfov, Swan Office, Henley Building, 
str. Bucureşti Nord nr. 15-23, et. 3-4, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând: 
1. înscrierea la masa credală în categoria creanţelor garantate cu suma în cuantum total de 37.996,48 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor fiscale emise în baza contractelor de leasing financiar încheiate cu societatea debitoare; 
2. aplicarea regimului prevăzut de art. 105 alin. (4) din Legea 85/2014 pentru creanţele curente în cuantum total de 
295.365,09 lei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 09 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
Contract de leasing financiar nr. FL-10625 din data de 03.11.2014: 
- Factura Fiscală nr. 2016045009/05.12.2016, în cuantum de 5.405,96 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2016046959/05.12.2016, în cuantum de 3.468,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2017000847/05.01.2017, în cuantum de 5.435,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2017008090/06.02.2017, în cuantum de 5.599,46 lei. 
Contract de leasing financiar nr. FL-10482 din data de 10.10.2014: 
- Factura Fiscală nr. 2016043636/25.11.2016, în cuantum de 4.905,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2016046960/05.12.2016, în cuantum de 3.097,86 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2016214990/16.12.201 6, în cuantum de 4.791,65 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2017005224/25.01.2017, în cuantum de 5.006,54 lei 
- Factura Fiscală nr. 2017010161/24.02.2017, în cuantum de 4.875,04 lei. 
Total sume solicitate: 37.996,48 lei. 
În fapt, între Mercedes – Benz Leasing IFN SA, în calitate de „Finanţator”, şi Romcab SA, în calitate de „Utilizator”, s-
a încheiat: 
- Contractul de leasing financiar nr. FL-10482 din data de 10.10.2014, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes, 
model Mercedes-Benz V 250 CDI, număr de identificare (VIN) WDF44781313002581; 
- Contractul de leasing financiar nr. FL-10625 din data de 03.11.2014, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes, 
model Mercedes ML 350 4M Blue TEC, număr de identificare (VIN) WDC 1660241A445693. 
Ulterior, la data de 29 Martie 2017 societatea debitoare a comunicat subscrisei referatul privind aprobarea cesiunii 
contractelor de leasing sus menţionate, respectiv rambursarea anticipată către Aliat Motors SRL La data de 30 Martie 
2017 administratorul judiciar a avizat referatul întocmit de către societatea debitoare. 
Urmare a avizării referatului, la data de 31 Martie 2017 Romcab SA a solicitat societăţii Mercedes – Benz Leasing IFN 
SA acordul privind închiderea anticipată a Contractului de leasing financiar nr. FL – 10625 şi a Contractului de leasing 
financiar nr. FL – 10482, emiterea facturilor aferente ratelor de leasing şi a facturii de valoare reziduală pe numele 
societăţii Aliat Motors SRL 
Urmare a îndeplinirii acestor demersuri, la data de 06 Aprilie 2017, între Mercedes – Benz Leasing IFN SA, în calitate 
de „Finanţator”, Romcab SA, în calitate de „Utilizator”, şi Aliat Motors SRL, în calitate de „Cumpărător”, s-a încheiat 
Actul adiţional nr. 1.1 la Contractul de leasing financiar nr. FL – 10625. În conformitate cu art. 1 din actul adiţional, 
Cumpărătorul a devenit titularul dreptului de opţiune cu privire la achiziţionarea vehiculului ce face obiectul 
Contractului de leasing, urmând ca toate drepturile şi obligaţiile corelative derivând din Contractul de leasing financiar 
nr. FL – 10625 cu privire la această operaţiune Mercedes – Benz Leasing IFN SA să le exercite faţă de Aliat Motors 
SRL 
Totodată, la data de 06 Aprilie 2017, între Mercedes – Benz Leasing IFN SA, în calitate de „Finanţator”, Romcab SA, 
în calitate de „Utilizator”, şi Aliat Motors SRL, în calitate de „Cumpărător”, s-a încheiat Actul adiţional nr. 1.1 la 
Contractul de leasing financiar nr. FL – 10482. În conformitate cu art. 1 din actul adiţional, Cumpărătorul a devenit 
titularul dreptului de opţiune cu privire la achiziţionarea vechiculului ce face obiectul Contractului de leasing, urmând 
ca toate drepturile şi obligaţiile corelative derivând din Contractul de leasing financiar nr. FL – 10482 cu privire la 
această operaţiune Mercedes – Benz Leasing IFN SA să le exercite faţă de Aliat Motors SRL 
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Având în vedere faptul că societatea Aliat Motors SRL a preluat toate drepturile şi obligaţiile corelative derivând din 
Contractul de leasing financiar nr. FL – 10625, precum şi din Contractul de leasing financiar nr. FL – 10482, solicitarea 
creditorului Mercedes – Benz Leasing IFN SA de înscriere la masa credală a debitoarei Romcab SA a rămas fără obiect, 
motiv pentru care administratorul judiciar va respinge în integralitate solicitarea de înscriere în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor garantate, cu suma în cuantum total de 37.996,48 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
130. Meta Ring SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Popa Tatu nr. 71, sector 1, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 91.364,40 lei, reprezentând debit datorat conform 
Contractului nr. 223/07.09.2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureş în de 03 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 41997/08.09.2016, în valoare de 26.709,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 42113/15.09.2016, în valoare de 26.691,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 43312/18.11.2016, în valoare de 37.963,80 lei 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Total: 91.364,40 lei 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma solicitată de 91.364,40 lei. 
131. Metal Praxis SRL cu sediul în Braşov, str. Mercur, nr. 5, bl. 32, sc. A, ap. 12, jud. Braşov, având sediul procesual 
ales la dl. Vlej Liviu Sebastian în Braşov, str. Calcarului, nr. 19B, ap. 39, jud. Braşov, a depus Cerere de admitere a 
creanţei solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 152.731,44 lei, 
reprezentând debit restant şi neachitat. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că debitoarea a achiziţionat de la creditoare cantitatea de 15.150 kg de sârmă clasa SL, diametrul de 3,1 mm şi 
6.162 kg de sârmă clasa SL, diametrul de 3,91 mm, conform facturii nr. 823/11.01.2017. 
În vederea dovedirii creanţei deţinute, creditoarea a depus următoarele înscrisuri: 
- fişa analitică a contului 4111 „Clienţi”; 
- factura de avans nr. 817/21.12.2016 semnată de primire de către debitoare; 
- factura finală nr. 823/11.01.2017 prin care a fost stornată valoarea facturii de avans; 
- comanda nr. 16120201/02.12.2016 transmisă de către debitoare; 
- avizul de însoţire a mărfurilor nr. 47/23.12.2016; 
- biletul la ordin cu seria BTRL3BS nr. 5046074 emis de către debitoare pentru suma de 152.731,44 lei, refuzat la plată 
pe motiv de insolvenţă a debitoarei în data de 02 martie 2017; 
- dovada înscrierii biletului la ordin în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 
De asemenea, creditoarea solicită ca valoarea creanţei deţinute să fie înscrisă cu rang de prioritate superior ca urmare a 
înscrierii în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a biletului la ordin emis de debitoare şi refuzat la plată în 
data de 02 martie 2017. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 151.458,68 lei debit restant, diminuat cu valoarea diferenţei de 
TVA de 1% înscrisă în cuprinsul facturii finale prin care a fost stornată valoarea facturii de avans. 
Astfel, având în vedere că factura de avans a fost emisă în anul 2016 prin aplicarea cotei de TVA de 20%, la data 
emiterii facturii finale nr. 823 în anul 2017 (11.01.2017) ca urmare a modificării cotei de TVA la 19% a fost diminuată 
valoarea facturii de avans cu un procent de 1% aplicat sumei reprezentând taxa pe valuare adăugată. 
Cu privire la înscrierea cu rang de prioritate a creanţei deţinută de creditorul Metal Praxis SRL ca urmare a înscrierii în 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a biletului la ordin emis de debitoare ca instrument de plată a facturii 
emise de către creditoare, administratorul judiciar arată că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi în acord 
cu jurisprudenţa în materie, biletele la ordin nu reprezintă garanţii ale unor creanţe nici în cazul în care sunt înscrise în 
AEGRM, ele reprezentând doar simple instrumente de plată. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Metal Praxis SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 151.458,68 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
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132. Metalband SRL, cu sediul social în Brăila, str. Mărăşeşti nr. 24, jud. Brăila, a formulat declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 122.677,30 lei, reprezentând contravaloarea unei 
facturi fiscale neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 20 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală Seria MET nr. 850/13.12.2016, în cuantum de 122.677,30 lei; 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 199/17.09.2015; 
- Act adiţional nr. 1/15.09.2016 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 199/12.09.2015; 
- Fişa contului perioada 01.01.2015 – 31.12.2015; 
- Fişa contului perioada 01.01.2016 – 31.12.2016; 
- Fişa contului perioada 01.01.2017 – 31.03.2017. 
Total sume solicitate: 122.677,30 lei 
În temeiul art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă care 
prevede că „în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), lichidatorul judiciar va putea solicita (…) informaţii 
şi documente suplimentare”, subscrisa a solicitat creditorului Contractul de vânzare – cumpărare nr. 199/17.09.2015, 
precum şi dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
La data de 29 Martie 2017 societatea creditoare a comunicat administratorului judiciar Contractul de vânzare cumpărare 
sus menţionat, iar la data de 06 Aprilie a comunicat dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, în 
copie. 
În fapt, între Metalband SRL, în calitate de „Vânzător”, şi Romcab SA, în calitate de „Utilizator”, s-a încheiat 
Contractul de vânzare cumpărare nr. 199/17.09.2015, având ca obiect livrarea de produse de tip bandă laminată la rece 
(BLR), din programul de fabricaţie al vânzătorului, în conformitate cu specificaţiile din Anexa nr. 1 la Contract. 
Ulterior, la data de 15 Septembrie 2016 s-a încheiat între aceleaşi părţi Actul adiţional nr. 1/15.09.2016 la Contractul de 
vânzare nr. 199/12.09.2015, înregistrat la sediul societăţii debitoare sub nr. 230/15.09.2016, prin care părţile au 
prelungit perioada contractuală cu încă 12 luni, respectiv până la data de 15 Septembrie 2017. 
În urma analizării pe fond a declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că factura fiscală sus 
identificată este asumată de către societatea debitoare Romcab SA prin semnare, suma solicitată fiind justificată prin 
documentele anexate declaraţiei de creanţă şi calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva 
debitoarei. 
Prin urmare, societatea creditoare va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 
chirografare, cu suma solicitată în cuantum total de 122.677,30 lei. 
133. Metalimpex A.S. cu sediul în Stepanska 621/34, 112 17 Praga, Republica Cehă prin Cabinet avocat Ioana Alina 
Ţarălungă situat în Bucureşti, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, biroul nr. 306, sector 4, a depus 
Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 177.507,51 
euro, reprezentând contravaloare penalităţi. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 03 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au derulat relaţii comerciale în temeiul cărora au fost livrate şi facturate produse 
în valoare de 4.070.239,04 euro. 
Deoarece debitoarea a înregistrat întârzieri la plata sumei totale, creditoarea a emis la data de 10.12.2015 o factură de 
penalităţi în valoare de 177.507,51 euro care nu a fost achitată de către debitoare. 
Având în vedere că Romcab SA nu a achitat factura de penalităţi, creditoarea a notificat în data de 25 octombrie 2016 
debitoarea în vederea achitării debitului, iar pentru a garanta plata acestuia Romcab SA a emis şase bilete la ordin în 
valoare de câte 25.000 euro fiecare şi un bilet la ordin în valoare de 27.507,51 euro. 
Conform celor şapte bilete la ordin emise, scadenţa datoriei se împlineşte cel mai târziu în data de 07 aprilie 2017, 
respectiv la o dată anterioară termenului fixat pentru întocmirea şi depunerea tabelului preliminar al creanţelor. 
Raportat la aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse şi la 
sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, soldul cu 
care figurează creditoarea este în cuantum de 177.507,51 euro, astfel că nu se înregistrează diferenţe între creanţa 
solicitată şi soldul care rezultă din documentele comunicate de debitoare. 
Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru data de 20.02.2017, 
respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii procedurii este de 
802.227,44 lei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Metalimpex A.S. va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 802.227,44 lei echivalentul în 
lei a 177.507,51 euro. 
134. MFC Commodities Trading GmbH cu sediul în Viena, Handelskai 94-96, Millennium Tower, et. 21, Austria, prin 
Cabinet avocat Ioana Alina Ţarălungă situat în Bucureşti, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, biroul 
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nr. 306, sector 4, a formulat Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 20 februarie 2017 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 4.976.155,05 euro, reprezentând 
contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată drept declaraţie de creanţă de către judecătorul sindic, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea Contractul de vânzare-cumpărare nr. 67/03.03.2015 în baza căruia a furnizat 
diferite produse specifice profilului de activitate al debitoarei conform comenzilor primite, cu precizarea că termenul de 
plată al facturilor era de 150 zile de la data emiterii facturii. 
Conform înscrisurilor depuse, creditoarea a arătat că în temeiul contractului a emis facturi în valoare de 6.703.299,61 
euro, după cum urmează: 

Nr. crt. Nr. factură Data facturii Valoarea facturii 

1. 1610118 11.mai.16 335.564,14 

2. 1610121 11.mai.16 318.575,77 

3. 1610123 12.mai.16 407.774,24 

4. 1610124 13.mai.16 437.746,83 

5. 1610128 19.mai.16 215.005,48 

6. 1610132 20.mai.16 100.143,20 

7. 1610133 23.mai.16 410.842,76 

8. 1610134 24.mai.16 205.434,74 

9. 1610135 24.mai.16 110.190,48 

10. 1610136 25.mai.16 110.190,48 

11. 1610141 31.mai.16 402.429,94 

12. 1610144 01.iun.16 110.163,75 

13. 1610146 08.iun.16 438.356,97 

14. 1610147 09.iun.16 432.700,93 

15. 1610149 10.iun.16 410.317,23 

16. 1610150 13.iun.16 442.975,33 

17. 1610152 10.iun.16 90.477,63 

18. 1610160 21.iun.16 209.988,70 

19. 1610174 08.iul.16 111.643,54 

20. 1610183 21.iul.16 407.012,33 

21. 1610249 11.10.2016 220.704,01 

22. 1610274 17.11.2016 260.921,09 

23. 1610277 18.11.2016 394.351,07 

24. 16004 09.11.2016 18.757,09 

25. arm16005 01.12.2016 46.734,44 

26. 16006 01.12.2016 131,3 

27. arm16007 15.12.2016 24.819,33 

28. 16008 31.12.2016 28.436,15 

29. 16009 31.12.2016 910,66 

 Total 6.703.299,61 

De asemenea, creditoarea precizează că debitoarea a efectuat două plăţi, în data de 08.10.2016 respectiv, în data de 
31.12.2016 în valoare de 324.367,09 euro, astfel că la data de 15 decembrie 2016 a încheiat cu debitoarea un acord de 
recunoaştere a obligaţiilor contractuale pentru suma de 6.374.510,39 euro. 
Astfel, creanţa solicitată prin intermediul Cererii de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA cuprindea facturile 
cu termen de scadenţă depăşit cu mai mult de 60 de zile, astfel: 

Nr.crt. Nr. factură Data facturii Valoarea facturii 

1. 1610118 11.mai.16 335.564,14 
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2. 1610121 11.mai.16 318.575,77 

3. 1610123 12.mai.16 407.774,24 

4. 1610124 13.mai.16 437.746,83 

5. 1610128 19.mai.16 215.005,48 

6. 1610132 20.mai.16 100.143,20 

7. 1610133 23.mai.16 410.842,76 

8. 1610134 24.mai.16 205.434,74 

9. 1610135 24.mai.16 110.190,48 

10. 1610136 25.mai.16 110.190,48 

11. 1610141 31.mai.16 402.429,94 

12. 1610144 01.iun.16 110.163,75 

13. 1610146 08.iun.16 438.356,97 

14. 1610147 09.iun.16 432.700,93 

15. 1610149 10.iun.16 410.317,23 

16. 1610150 13.iun.16 442.975,33 

17. 1610152 10.iun.16 90.477,63 

18. 1610160 21.iun.16 209.988,70 

19. 1610174 08.iul.16 111.643,54 

 Total 5.300.522,14 euro 

Având în vedere plăţile efectuate de debitoare, creditoarea a solicitat înscrierea cu valoarea soldului scadent de mai mult 
de 60 de zile rămas neîncasat (5.300.522,14 euro – 324.367,09 euro), respectiv, 4.976.155,05 euro. 
Ulterior, la data de 31 martie 2017, creditoarea a depus atât la Tribunalul Specializat Mureş, cât şi la registratura 
administratorului judiciar o cerere prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu valoarea 
tuturor facturilor scadente până la data de 20 februarie 2017 (data deschiderii procedurii insolvenţei Romcab SA) a 
căror cuantum total este de 6.378.932,52 euro, prezentând următoarea situaţie a facturilor neîncasate: 

Nr.crt. Nr. factură Data facturii Valoarea facturii 

1. 1610118 11.05.2016 335.564,14 
2. 1610121 11.05.2016 318.575,77 
3. 1610123 12.05.2016 407.774,24 
4. 1610124 13.05.2016 437.746,83 
5. 1610128 19.05.2016 215.005,48 
6. 1610132 20.05.2016 100.143,20 
7. 1610133 23.05.2016 410.842,76 
8. 1610134 24.05.2016 205.434,74 
9. 1610135 24.05.2016 110.190,48 
10. 1610136 25.05.2016 110.190,48 
11. 1610141 31.05.2016 402.429,94 
12. 1610144 01.06.2016 110.163,75 
13. 1610146 08.06.2016 438.356,97 
14. 1610147 09.06.2016 432.700,93 
15. 1610149 10.06.2016 410.317,23 
16. 1610150 13.06.2016 442.975,33 
17. 1610152 10.06.2016 90.477,63 
18. 1610160 21.06.2016 209.988,70 
19. 1610174 08.07.2016 111.643,54 
20. 1610183 21.07.2016 407.012,33 
21. arm16005 01.12.2016 46.734,44 

22. 16006 01.12.2016 131,3 
23. arm16007 15.12.2016 24.819,33 
24. 16008 31.12.2016 28.436,15 
25. 16009 31.12.2016 910,66 
 Total 5.808.566,35 euro 
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Astfel, se poate observa că faţă de facturile solicitate prin intermediul cererii iniţiale, creditoarea a mai depus facturile 
de la poziţiile 20 – 25 din situaţia prezentată, facturi care însă nu au devenit scadente până la data întocmirii Tabelului 
Preliminar al Creditorilor (24 aprilie 2017), având în vedere că termenul de plată prevăzut în cuprinsul contractului 
încheiat de părţi era de 150 de zile. 
De asemenea, creditoarea a transmis atât la Tribunalul Specializat Mureş, cât şi la registratura administratorului 
judiciar, Cerere precizatoare, în data de 04 aprilie 2017 solicitând majorarea cuantumului creanţei pretinse prin cererea 
comunicată în data de 31 martie 2017 până la nivelul sumei de 6.473.341,99 euro. 
Creditoarea a depus în acest sens următoarele facturi cu o valoare totală de 94.499,47 euro, astfel: 

Nr.crt. Nr. factură Data facturii Valoarea facturii 

1. MCT_ARM17001 13.01.2017 23.435,07 euro 

2. MCT_ARM17002 13.01.2017 519,09 euro 

3. MCT_P17001 31.01.2017 32.448,55 euro 

4. MCT_P17002 31.01.2017 862,46 euro 

5. MCT_P17003 20.02.2017 36.053,95 euro 

6. MCT_P17004 20.02.2017 1.180.35 euro 

 Total 94.499,47 euro 

Astfel, se poate observa că obligaţiile de plată stabilite prin facturile depuse în vederea dovedirii creanţei solicitate prin 
intermediul cererii precizatoare nu ajung la scadenţă până la data întocmirii Tabelului Preliminar al Creditorilor 
debitoarei. 
În vederea susţinerii creanţei cu valoarea căreia solicită să fie înscrisă la masa credală, creditoarea depune facturile 
emise şi neachitate, comenzile transmise de debitoare, scrisorile de transport internaţional (CMR) şi biletele la ordin 
împreună cu dovada refuzului la plată pentru lipsă totală de disponibil. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
creditoarea figurează cu un sold în valoare totală de 6.457.580,87 euro. 
Constatând că diferenţa între suma solicitată de creditoare şi soldul cu care aceasta figurează în evidenţele contabile ale 
debitoarei este în sumă de 15.761,12 euro, administratorul judiciar a solicitat documente justificative debitoarei. 
Din analizarea documentelor justificative comunicate s-a observat că debitoarea deţine faţă de creditoare o creanţă în 
cuantum de 15.688,52 euro, astfel că diminuând valoarea datoriei cu contravaloarea creanţei deţinute, se obţine suma de 
6.457.653,47 euro care se va diminua cu valoarea de 195.531,35 euro reprezentând creanţe nescadente. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 29.184.719,09 lei din care suma de 883.684,38 lei, echivalentul a 195.531,35 euro reprezintă valoarea 
creanţelor pentru care nu s-a împlinit termenul de scadenţă. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul MFC Commodities Trading GmbH va fi înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 29.184.719,09 lei 
(echivalentul a 6.457.653,47 euro calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală) 
din care suma de 28.301.034,71 lei echivalentul a 6.262.122,12 euro se va înscrie ca şi creanţă pură şi simplă, iar 
valoarea de 883.684,38 lei – 195.531,35 euro se va înscrie ca şi creanţă nescadentă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
135. Mihtrans SRL, cu sediul în Comuna Gorneşti, nr. 170, ap. 1 jud. Mureş, solicită înscrierea la masa credală cu 
creanţa chirografară în cuantum de 36.100 de lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termen fiind depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 28.03.2017. 
Creditorul depune în probaţiune următoarele documente: 

Factura aferentă Comandă Dovada efectuare livrare Valoare (lei) 

1100/29.08.2016 1822/07.08.2016 CMR din 07.08.2016 14.716,80 
1907/16.08.2016 CMR din 16.08.2016 
1963/22.08.2016 CMR din 22.08.2016 
2023/28.08.2016 CMR din 30.08.2016 
2039/30.08.2016 CMR din 30.08.2016 

1111/20.09.2016 2079/05.09.2016 CMR din 05.09.2016 8.958,60 

2093/05.09.2016 CMR din 05.09.2016 

2102/06.09.2016 CMR din 06.09.2016 şi 07.09.2016 
1123/31.10.2016 2384/08.10.2016 CMR din 08.10.2016 4.317,60 
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Factura aferentă Comandă Dovada efectuare livrare Valoare (lei) 

2468/19.10.2016 CMR din 19.10.2016 
1140/30.11.2016 2583/02.11.2016 CMR din 02.11.2016 7.812 

2595/02.11.2016 CMR din 03.11.2016 
2623/08.11.2016 CMR din 08.11.2016 
2652/13.11.2016 CMR din 14.11.2016 
2667/17.11.2016 CMR din 17.11.2016 
2686/20.11.2016 CMR din 21.11.2016 

Total 35.805,00 

În fapt, creditorul arată că în baza comenzilor efectuate de Romcab SA societatea creditoare a efectuat mai multe 
transporturi naţionale de mărfuri, emiţând facturile anexate declaraţiei conform situaţiei prezentate mai sus, acestea 
nefiind achitate de către societatea debitoare. 
De asmenea, în conformitate cu prevederile art. 1 al. 3 şi art. 3 din OG. 13/2011, creditorul a calculat dobândă 
penalizatoare pentru facturile nr. 1100/29.08.2016 şi 1111/20.09.2016, după cum urmează: 
- Pentru factura nr. 1100/29.08.2016 în sumă de 14.716,8 lei scadentă la data de 27.12.2016 

Perioada Fracţie Dobânda legală penalizatoare 

28.12.2016 - 31.12.2016 4 zile din 366 9,75% 15,68 lei 

01.01.2017 - 20.02.2017 51 zile din 365 9,75% 200,48 lei 

Total 216,16 lei 

- Pentru factura nr. 1111/20.09.2016 în sumă de 8.958,6 lei scadentă la data de 18.01.2017: 
Perioada Fracţie Dobânda legală penalizatoare 

19.01.2017 - 20.02.2017 33 zile din 365 9,75% 78,97 lei 

Total 78,97 lei 

Conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă, şi a calcului dobânzilor legale, constatăm că totalul sumei 
scadente este în cuantum de 36.100,13 lei. 
În concluzie, Mihtrans SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu întreaga creanţa chirografară solicitată în 
cuantum de 36.100 de lei. 
136. Mira Telecom SA, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Otopeni, str. Nicolae Grigorescu nr. 
13, jud. Ilfov, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
306.948,06 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise şi neachitate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 20161164/30.08.2016 în cuantum de 91.910,53 lei; 
- Factura Fiscală nr. 20161165/30.08.2016 în cuantum de 89.727,49 lei; 
- Factura Fiscală nr. 20161175/14.09.2016 în cuantum de 72.564,84 lei; 
- Factura Fiscală nr. 20161216/16.11.2016 în cuantum de 4.674 lei; 
- Factura Fiscală nr. 20161223/24.11.2016, al cărui rest de plată rămas în urma compensării efectuate conform Odinului 
de compensare seria C nr. 3938075/08.12.2016, este în cuantum de 5.794,09 lei; 
- Factura Fiscală nr. 20161224/28.11.2016, al cărui rest de plată rămas în urma compensării efectuate conform Odinului 
de compensare seria C nr. 3938079/06.12.2016, este în cuantum de 21.575,54 lei; 
- Factura Fiscală nr. 20162057/16.12.2016, al cărui rest de plată rămas în urma compensării efectuate conform Odinului 
de compensare seria C nr. 3938080/29.12.2016, este în cuantum de 9.102,84 lei; 
- Factura Fiscală nr. 20162061/29.12.2016, al cărui rest de plată rămas în urma compensării efectuate conform Odinului 
de compensare seria B nr. 8164393/29.12.2016, este în cuantum de 11.598,73 lei; 
Total: 306.948,06 lei 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma solicitată de 306.948,06 lei. 
137. Miracris Trans SRL cu sediul în loc. Tîrgu Mureş, str. Transilvaniei, nr. 21, ap. 10, jud. Mureş, a formulat Cerere 
de creanţă la data de 13 martie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma 
de 55.566 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 13 martie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
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Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta presta pentru debitoare servicii de transport marfă pe baza comenzilor primite de la aceasta. 
În fapt, analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, 
creditoarea a depus în copie comenzile primite de la debitoare, scrisorile de transport internaţional (CMR), facturile 
emise şi neachitate şi un document listat din programul de evidenţă contabilă al creditoarei denumit „Confirmare sold” 
adresat debitoarei, însă fără a cuprinde dovada comunicării soldului cu care figurează în evidenţa contabilă a Romcab 
SA. 
Conform situaţiei denumită „Confirmare sold”, situaţia facturilor emise care compun valoarea creanţei solicitate este 
următoarea: 

Nr. crt. Nr. factură/data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 

1. MS-3662/16.08.2016 15.12.2016 6.846,00 lei 
2. MS-3692/30.08.2016 29.12.2016 3.024,00 lei 
3. MS-3700/01.09.2016 30.12.2016 3.360,00 lei 
4. MS-3714/07.09.2016 07.01.2017 3.654,00 lei 
5. MS-3735/20.09.2016 18.01.2017 6.174,00 lei 
6. MS-3757/29.09.2016 27.01.2017 6.384,00 lei 
7. MS-3835/31.10.2016 28.02.2017 7.056,00 lei 
8. MS-3869/11.11.2016 11.03.2017 6.384,00 lei 
9. MS-3908/29.11.2016 29.03.2017 9.618,00 lei 
10. MS-3942/15.12.2016 14.04.2017 3.066,00 lei 
 Total 55.566 lei 

Reţinând atât data scadenţei stabilită de părţi, cât şi termenul stabilit pentru întocmirea şi afişarea Tabelului Preliminar 
al Creditorilor (24.04.2017) şi observând că data la care se împlineşte scadenţa pentru ultima factură neachitată este 
anterioară acestui termen (14.04.2017), apreciem ca fiind întemeiată solicitarea creditorei. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este de 55.566,00 lei, neexistând astfel diferenţe între creanţa solicitată şi soldul cu 
care creditoarea figurează în evidenţa contabilă a debitoarei. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Miracris Trans SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 55.566 lei. 
138. MMS Minerals & Metals Solutions SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Comador Eugen Botez, nr. 27, sector 2, a 
solicitat înscrierea la masa credală a Romcab SA cu suma de 62.162,64 lei, reprezentând diferenţa neacoperită din 
creanţa pe care o deţine asupra debitoarei. 
Creditorul arată că deţine asupra debitoarei o creanţă de 330.000 lei, rezultată din subrogarea sa convenţională ca 
urmare a cesiunii de creanţă încheiate cu cedentul Smart Profit Solutions SRL. Astfel, Smart Profit Solutions SRL 
deţinea creanţa de 330.000 lei faţă de Romcab SA însă a cesionat-o către cesionarul MMS Minerals & Metals Solutions 
SRL. Cesiunea de creanţă a fost comunicată atât debitorului cedat Romcab SA, cât şi administratorului judiciar. 
Mai arată creditorul că, la rândul său, datorează către Romcab SA suma de 267.837,37 lei, reprezentând contravaloare 
marfă livrată conform comenzilor nr. 14 şi 15 din data de 03.01.2017 şi invocă compensarea legală. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la analiza creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat următoarele: 
- Romcab SA în calitate de Consultant a încheiat cu Smart Profit Solutions SRL în calitate de Beneficiar Contractul de 
consultanţă nr. 145/03.10.2016 având ca obiect oferirea de servicii de consultanţă în domeniul cablurilor, contractul 
având valoarea de 1.350.000 lei; 
- Romcab SA în calitate de Consultant a încheiat cu Smart Profit Solutions SRL în calitate de Beneficiar Acordul de 
reziliere a Contractului de consultanţă nr. 145/03.10.2016, acesta încetând să mai producă efecte începând cu data de 
15.01.2017; prin acest Acord, părţile au convenit ca Romcab SA să restituie în termen de 30 de zile avansul achitat deja 
de Beneficiar în sumă de 740.000 lei din care au fost returnaţi deja 150.000 lei, rămânând de restituit suma de 590.000 
lei; 
- la data de 17.02.2017, Romcab SA confirmă extrasul de cont emis de Smart Profit Solutions SRL pentru suma restantă 
de 590.000 lei; 
- la data de 14.03.2017, între Smart Profit Solutions SRL în calitate de cedent şi MMS Minerals & Metals Solutions 
SRL în calitate de cesionar, a fost încheiat Contractul de Cesiune de creanţă în valoare de 330.000 lei, creanţă deţinută 
de Cedent faţă de Romcab SA în temeiul Contractului de consultanţă nr. 145/03.10.2016; 
- Smart Profit Solutions SRL nu a fost înscris la masa credală a Romcab SA şi cu suma de 330.000 lei; 
- Romcab SA a livrat marfă către MMS Minerals & Metals Solutions SRL în cuantum de 567.837,36 lei astfel: marfă de 
473.086,70 lei în baza comenzii nr. 14/03.01.2017 şi a facturii nr. 11781011/03.01.2017 şi marfă de 94.750,66 lei, în 
baza comenzii nr. 15/03.01.2017 şi a facturii nr. 11781012/03.01.2017. Pentru marfa livrată, creditorul a anexat avize 
de însoţire, declaraţie de conformitate şi cerificat de garanţie. 
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- MMS Minerals & Metals Solutions SRL a achitat un avand de 300.000 lei pentru marfa livrată conform OP 
249/20.12.2016; 
- Între părţi există datorii reciproce, certe, lichide şi exigibile până la concurenţa sumei mai mici de 267.837,36 lei; 
- potrivit prevederilor art. 90 alin. 1 din Legea 85/2014 „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul 
niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute 
de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată 
şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.” 
Prin urmare, administratorul judiciar constată compensarea legală a sumei de 267.837,36 lei, creditorul MMS Minerals 
& Metals Solutions SRL urmând a fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu suma solicitată de 
62.162,64 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
139. MOL România Petroleum Products SRL, având sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 1, ap. 
8, jud. Cluj, la reprezentantul convenţional Andrei Marian – Cabinet de Avocat, a formulat o cerere de înscriere a 
creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 33.087,85 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor 
Fiscale neachitate, emise în desfășurarea relațiilor comerciale derulate între părți şi valoarea penalităţilor legale aferente 
debitului restant, calculate până la momentul deschiderii procedurii insolvenței. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 28 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contractul de utilizare a cardurilor MOL nr. 879/18.05.2015; 
- Fişă cont client; 
- Notă de calcul penalităţi; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 2620773136/17.01.2017 în valoare de 7.911,41 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2620778606/03.02.2017 în valoare de 11.706,13 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2620783311/17.02.2017 în valoare de 10.494,43 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2630022240/17.01.2017 în valoare de 77,44 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2521950256/03.02.2017 în valoare de 1.009,76 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2616046106/03.02.2017 în valoare de 735,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 4590768340/03.02.2017 în valoare de 89,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2521951824/17.02.2017 în valoare de 983,47 lei. 
Total: 33.007,96 lei. 
În fapt, între SC Mol România Petroleum Products SRL, în calitate de Furnizor şi SC Romcab SA, în calitate de 
Utilizator, a fost încheiat Contractul utilizare a cardurilor MOL nr. 879/19.05.2015 având ca obiect prevăzut la art. 1 
achiziţionarea de carburanţi pentru autovehiculele aflate în folosinţa/proprietatea Utilizatorului de la staţiile de 
distribuţie carburanţi din reţeaua MOL România precum şi de la staţii ale reţelelor partenere în străinătate, în cantitate 
totală estimativă de 108.000 litri/an. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Mol România Petroleum Products SRL deţinea 
împotriva debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 33.071,87 lei, din care 33.007,96 lei debit principal restant şi 63,91 lei penalităţi de 
întârziere, conform tabelului de mai jos: 
Factură nr. Data 

scadenţei 
Sold debit 

restant 
RON 

Perioada de calcul 
penalităţi 

Număr zile 
de 

întârziere 

Procent 
penalitate 

pe zi 

Valoare 
penalităţi 

2620773136 16.02.2017 7.911,41 16.02.2017 20.02.2017 4 0,20% 63,29 

2630022240 16.02.2017 77,44 16.02.2017 20.02.2017 4 0,20% 0,62 

2620778606 05.03.2017 11.706,13 05.03.2017 20.02.2017    

2521950256 05.03.2017 1.009,76 05.03.2017 20.02.2017    

2616046106 05.03.2017 735,62 05.03.2017 20.02.2017    

4590768340 05.03.2017 89,70 05.03.2017 20.02.2017    

2521951824 19.03.2017 983,47 19.03.2017 20.02.2017    

2620783311 19.03.2017 10.494,43 19.03.2017 20.02.2017    

Total debit restant: 33.007,96  Total penalităţi: 63,91 lei 
Menţionăm faptul că deşi creditoarea a solicitat înscrierea în Tabelul Preliminar cu suma de 33.087,85 lei, această sumă 
are la bază un calcul eronat al numărului de zile de penalităţi, acestea putând fi calculate doar pentru perioada 
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16.02.2017-19.02.2017, nu şi pentru data de 20.02.2017, dată la care societatea debitoare se afla deja în insolvenţă. 
Astfel, valoarea penalităţilor este de 63,91 lei şi nu 79,89 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 33.071,87 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
140. MTC Trading s.r.o.10, societate cehă, cu sediul social în Republica Cehă, Ke Kamyku 23/477, cod poştal 142 00, 
Praga 4, reprezentată convenţional prin Moţec Ştefan – Cabinet de avocat, cu sediul profesional în Timişoara, str. 
Remus, nr. 7A, ap. 2 – 3, judeţul Timiş (adresă la care se stabileşte sediul procesual ales), a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei cu suma de 93.951,64 lei, reprezentând: 
a) 67.164,94 lei (echivalentul în lei a 14.845,05 euro calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei 
– 20.02.2017) cu titul de debit; 
b) 19.789,05 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în suma de 16.226,7 lei acordată în dosarul nr. 
10374/320/2016, sumele de 700 euro (3.167,08 lei la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei – 
20.02.2017) şi 395,27 lei acordate în apel în dosarul nr. 13072/320/2016; 
c) 4.516,1 lei, reprezentând cheltuielile de executare silită (onorariu de avocat, cheltuieli traduceri, taxă judiciară de 
timbru); 
d) 2.481,55 lei, cheltuieli de judecată aferente prezentului demers judiciar (onorariu de avocat şi taxă judiciară de 
timbru). 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că cererea formulată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul nr. 1574087 – S din data de 17.06.2015, împreună cu Condiţiile generale de vânzare şi traducerea în limba 
română; 
- Încheierea nr. 2/30.08.2016, emisă în dosarul de executare silită nr. 373/2016; 
- Dispoziţie de plată externă; 
- Încheierea nr. 3 din 04.10.2016, emisă în dosarul de executare silită nr. 373/2016;; 
- Evidenţă facturi; 
- Bilet la ordin (Promissory note), emis în data de 23.03.2016, în localitatea Târgu Mureş, cu scadenţa în data de 
30.04.2016; 
- Răspunsul băncii Citibank Europe plc., Număr de referinţă 6010600004/27.06.2016; 
- Încheierea din 17.10.2016, emisă în dosarul nr. 139/2016; 
- Încheierea din 7199/08.11.2016, pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş, în dosarul nr. 13072/320/2016; 
- Minuta Deciziei Civile nr. 9/01.02.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 13072/320/2016; 
- Factura RO AVM nr. 161028/13.10.2016; 
- Factura RO AVM 161029/13.10.2016; 
- Extras de cont din 14.10.2016; 
- O.P. nr. 614/13.10.2016 – taxă judiciară de timbru – 20 lei; 
- Factura RO AVM nr. 170327/23.03.2017; 
- Extrasul de cont din 27.03.2017; 
- O.P. nr. 277/03.04.2017 – taxă judiciară de timbru – 200 lei. 
Total Sume Solicitate: 93.951,64 lei. 
În fapt, prin cererea formulată, creditoarea arată că între aceasta şi Romcab SA a fost încheiat Contractul nr. 1574087 – 
S din data de 17.06.2015, în baza căruia au fost emise un număr de 4 facturi în valoare de 479.478,88 euro, 
reprezentând debit principal. Totodată, debitoarea s-a angajat să plătească penalităţi de întârziere în cuantum de 0,028 
per zi, respectiv de 10% pe an, în cazul efectuării plăţii cu întârziere a debitului principal. 
În continuare, se menţionează faptul că în baza relaţiei contractuale, debitoarea a emis, în data de 23.03.2016, două 
Bilete la ordin cu scadenţă în data de 30.04.2016. Primul Bilet la ordin a fost pus în executare în dosarul nr. 373/E/2016, 
deschis la BEJ Ursulescu Floarea. În data de 31.08.2016, în contul MTC a fost virată suma recuperată, respectiv 
501.462,84 euro, conform Încheierii nr. 2/30.08.2016 şi a Dispoziţiei de plată externă anexate, încetând executarea silită 
prin Încheierea nr. 3/04.10.2016. 
Mai mult, MTC precizează faptul că urmare a executării silite anterior menţionate, în baza contractului, Romcab SA îi 
datorează următoarele sume: 
- 11.147,47 euro, penalităţi de întârziere, astfel cum rezultă din Evidenţa facturilor/calculelor anexate şi anume, de la 
scadenţa facturilor şi până la recuperarea debitului din 31.08.2016; 
- 3.697,58 euro, suma nerecuperată cu ocazia primei executări silite. 
Astfel, creditoarea arată că datorită faptului că Romcab SA nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a sumelor menţionate 
mai sus, a introdus la plată cel de-al doilea bilet. Întrucât acesta a fost refuzat la plată, a demarat executarea silită pentru 

                                                           
10 Denumit în continuare MTC.  
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suma de 14.845,05 euro pe rolul BEJ Elvira Mihălcescu. În aceste condiţii, a fost deschis dosarul de executare nr. 
139/2016, potrivit Încheierii din 17.10.2016. Prin Încheierea nr. 7199/08.11.2016, pronunţată de Judecătoria Târgu 
Mureş în dosarul nr. 13072/320/2016, a fost respinsă cererea de încuviinţare a executării silite, însă aceasta a fost 
schimbată prin pronunţarea de către Tribunalul Special Mureş a Deciziei nr. 9/01.02.2017, în sensul că: „Încuviinţează 
executarea silită împotriva debitoarei Romcab SA, CIF 7947193, în temeiul titlului executoriu constând în biletul la 
ordin emis la data de 23.03.2016 în Târgu Mureş, cu scadenţa la data de 30.04.2016 pentru suma de 11.147,47 euro şi 
cheltuieli de executare.” 
În continuare, MTC menţionează că în dosarul la care am făcut referire mai sus au fost antrenate cheltuieli de executare 
silită în cuantum de 4.046,49 lei, reprezentând onorariu de avocat, conform Facturii RO AVM nr. 161028/13.10.2016, 
449,61 lei reprezentând servicii traducere, conform Facturii RO AVM nr. 161029/13.10.2016, ambele achitate conform 
Extrasului de cont din data de 14.10.2016 şi 20 lei reprezentând taxă judiciară de timbru conform O.P. nr. 
614/13.10.2016, sumă a cărei înscriere o solicită în tabelul de creanţe. Mai mult, creditoarea precizează că împotriva 
executării silite din dosarul nr. 373/2016 al BEJ Ursulescu Floarea, debitoarea a formulat contestaţie la executare, care a 
fost respinsă prin Sentinţa Civilă nr. 6346/28.12.2016, pronunţată de Judecatoria Târgu Mureş în dosarul nr. 
10374/320/2016, rămasă definitivă. Prin această hotărâre, debitoarea a fost obligată la cheltuieli de judecată în cuantum 
de 16.226,7 lei, neachitate până în prezent, motiv pentru care solicită şi această sumă. De asemenea, MTC mai solicită 
înscrierea la masa credală şi a cheltuielilor de judecată acordate în apel prin Decizia Civilă nr. 9/01.02.2017, pronunţată 
de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 13072/320/2016, definitivă, în cuantum de 700 euro, echivalent în lei la 
data plăţii, reprezentând onorariu avocaţial şi 395,27 lei, reprezentând cheltuieli de deplasare şi cazare. 
Sintetizând, suma solicitată este compusă din: 
a) Debit şi cheltuieli de judecată – 14.485,05 euro, reprezentând debit datorat de debitoare în baza contractului încheiat, 
la care se adaugă suma de 16.226,7 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în baza Sentinţei civile nr. 6346/28.12.2016, 
pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş în dosarul 10374/320/2016 şi sumele de 700 euro, echivalentul în lei la data 
plăţii şi 395,27 lei acordate în apel prin Decizia nr. 9/01.02.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul 
nr. 13072/320/2016; 
b) Cheltuieli de executare silită – în cuantum de 4.516,1 lei, efectuate în dosarul de executare silită nr. 139/2016 al BEJ 
Elvira Mihălcescu; 
c) Cheltuieli de judecată aferente formulării cererii analizate – în cuantum de 2.481,55 lei, constând în onorariu 
avocaţial de 2.281,55 lei, conform facturii nr. RO AVM nr. 170327/23.03.2017 şi extrasul de cont din 27.03.2017, 
respectiv taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei, achitată conform O.P. nr. 277/03.04.2017. 
În urma analizei cererii de înscriere la masa credală a Romcab SA formulată de MTC, prezentăm în tabelul de mai jos 
sinteza concluziilor administratorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Denumire Suma solicitată -
euro- 

Suma solicitată - 
lei- 

Suma 
acceptată -

euro- 

Suma 
acceptată -lei- 

1 Debit 14.845,05 € 67.164,94 lei 14.845,05 € 67.090,72 lei 
2 Cheltuieli de judecată 700,00 € 3.167,08 lei 700,00 € 3.163,58 lei 
3 Cheltuieli de judecată dosar nr. 

10374/320/2016 
- € 16.226,70 lei - € 16.226,70 lei 

4 Cheltuieli de judecată dosar nr. 
10374/320/2016 - în apel 

- € 395,27 lei - € 395,27 lei 

5 Cheltuieli de executare silită 
(onorariu avocat, cheltuieli 
traduceri, taxă judiciară de 
timbru) 

- € 4.496,10 lei - € 4.496,10 lei 

6 Cheltuieli de judecată aferente 
prezentului demers judiciar 

- € 2.481,55 lei - € 200,00 lei 

Total 15.545,05 € 93.931,64 lei 15.545,05 € 91.572,37 lei 
Conform solicitării creditorului din cadrul declaraţiei de creanţă, urmează a fi admisă înscrierea la masa credală a sumei 
de 200 de lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 2.281,55 lei, constatăm că această reprezintă o cheltuială 
accesorie, voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi 
obligat la achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a sumei de 2.281,55 lei. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
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Întrucât suma solicitată în euro a fost calculată de către creditoare la cursul afişat de BNR în data de 20.02.2017 (1 eur = 
4,5244 lei), acest curs fiind valabil pentru data de 21.02.2017, administratorul judiciar a calculat la cursul BNR valabil 
pentru data de 20.02.2017, respectiv cel afisat în data de 17.02.2017 (1 eur = 4,5194 lei). 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul MTC Trading s.r.o. va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 91.572,37 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
141. Multipractic SRL, având sediul în Târgu-Mureş, str. Libertăţii, nr. 120, jud. Mureş, a formulat o cerere de înscriere 
a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 9.391,20 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor 
Fiscale neachitate, emise în baza relaţiilor contractuale dintre părţi. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 28 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contractul de prestări servicii operator RSVTI nr. 450/21.11.2008; 
- Situaţie facturi neîncasate; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 8030/26.09.2016 în valoare de 630,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 60148/04.10.2016 în valoare de 6.565,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 40215/17.10.2016 în valoare de 306,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8165/24.10.2016 în valoare de 630,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8196/23.11.2016 în valoare de 630,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8092/20.12.2016 în valoare de 630,00 lei. 
Total: 9.391,20 lei. 
În fapt, între SC Multipractic SRL, în calitate de Prestator şi SC Romcab SA, în calitate de Beneficiar, a fost încheiat 
Contractul de prestări servicii operator RSVTI nr. 450/21.11.2008 având ca obiect prevăzut la art. 2 efectuarea de 
servicii în domeniul Rsvti şi prestarea serviciilor de operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a 
instalaţiilor de ridicat şi sub presiune deţinute de Beneficiar. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Multipractic SRL deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total 
de 9.391,20 lei, reprezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. Factură Data Scadenţă Valoare lei 
1 8030 26.09.2016 26.10.2016 630,00 
2 60148 04.10.2016 03.01.2017 6.565,20 
3 40215 17.10.2016 17.11.2016 306,00 
4 8165 24.10.2016 24.11.2016 630,00 
5 8196 23.11.2016 23.12.2016 630,00 
6 8092 20.12.2016 20.01.2017 630,00 

Total sumă solicitată 9.391,20 Lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 9.391,20 lei. 
142. Neon Lightning SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Paris nr. 78, jud. Cluj, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 2.069.016,81 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor emise şi neachitate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. NLFECJ-10031490/07.11.2016, al cărui rest de plată este în cuantum de 2.127.360,99 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat următoarele: 
Pentru debitul datorat de conform Facturii Fiscale nr. 2.069.016,81 lei, au fost emise de către ROMCAB SA 
următoarele bilete la ordin, refuzate la plată: 
- BO seria BTRL3BS4611753/09.11.2016, în cuantum de 481.134,16 lei; 
- BO seria BTRL3BS4611752/09.11.2016, în cuantum de 500.000,00 lei; 
- BO seria BTRL3BS4769138/09.11.2016, în cuantum de 500.000,00 lei; 
- BO seria BTRL3BS4769139/09.11.2016, în cuantum de 500.000,00 lei; 
- BO seria BFER3BB0097087/21.12.2016, în cuantum de 1476.226,83 lei. 
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La data de 21.12.2016, între Romcab SA şi Neon Lighting SRL a fost încheiat un acord de livrare şi plată a mărfii, prin 
care societatea debitoare s-a obligat să livreze marfa ce face obiectul său de activitate (cabluri) în perioada 29.10.2016 – 
06.01.2017, în vederea compensării parţiale a datoriei sale către societatea creditoare. 
Astfel, în situaţia în care Romcab SA nu onora obligaţia de furnizare cabluri pe care şi-a asumat-o prin acordul sus 
menţionat, Neon Lighting SRL putea depune spre decontare următoarele bilete la ordin: 
- Seria BFER3BB0097087/21.12.2016, în cuantum de 146.226,83 lei; 
- Seria BFER3BB0097088/21.12.2016, în cuantum de 150.000,00 lei. 
Din cele două bilete la ordin sus menţionate, s-a încasat doar suma de 150.000,00 lei. 
Ulterior, la data de 25.01.2017, între Romcab SA şi Neon Lighting SRL a fost încheiat Contractul de dare în plată nr. 
07/25.01.2017, prin intermediul căruia părţile au convenit ca în contul creanţei în cuantum de 2.127.360,99 lei, 
societatea debitoare să furnizeze cabluri, reprezentând marfă în compensare, urmând ca Romcab SA să livreze bunurile 
cel târziu până la data de 16.03.2017. 
La data de 09.02.2017, Neon Lighting SRL a întocmit ordinul de compensare seria 4310262/09.02.2017 pentru suma de 
58.344,18 lei, reprezentând marfa livrată până la data de 20.02.2017 de Romcab SA în compensare cu creanţa societăţii 
creditoare. 
Astfel, suma compensată în cuantum de 58.344,18 lei cuprinde: 
- Parţial Factura Neon NLFECJ-10031490/07.11.2016 în cuantum de 2.377.360,99 lei (Neon Lighting SRL având 
calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11678753/26.10.2016 în cuantum de 1.437,48 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11678760/26.10.2016 în cuantum de 192,00 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11678752/26.10.2016 al cărui rest de plată este în cuantum de 1.655,17 lei (Romcab SA având 
calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11679561/16.11.2016 în cuantum de 192,00 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11679693/25.01.2017 în cuantum de 24,80 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11781199/25.01.2017 în cuantum de 10.416,70 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11781200/25.01.2017 în cuantum de 1.713,60 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11781206/26.01.2017 în cuantum de 17.228,58 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor); 
- Factura Fiscală nr. 11781371/08.02.2017 în cuantum de 25.476,77 lei (Romcab SA având calitatea de furnizor). 
Total sume compensate: 58.344,18 lei 
Având în vedere toate aceste considerente, în cauză devin incidente prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu 
afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când 
condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. 
Compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.” 
În aceste condiţii, atât creditorul, cât şi administratorul judiciar au constatat faptul că suma în cuantum de 58.344,18 lei 
datorată de către Neon Lighting SRL a fost compensată cu creanţa datorată de Romcab SA. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 2.069.016,81 lei. 
143. Nuova Zama SRL, cu sediul în Italia, Via Lipparini 40128, Bologna şi sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Cabinet de Avocat Ioana Alina Ţarălungă, cu sediul în Bucureşti, Muntenia Business Center, Splaiul 
Unirii, nr. 16, et. 3, ap. 306, sector 4, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 127.467,90 euro, 
reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 291, emisă în data de 26.04.2016, în cuantum de 20.926,80 euro; 
- Factura Fiscală nr. 370, emisă în data de 31.05.2016, în cuantum de 21.118,50 euro; 
- Factura Fiscală nr. 383, emisă în data de 08.06.2016, în cuantum de 21.458,70 euro; 
- Factura Fiscală nr. 393, emisă în data de 09.06.2016, în cuantum de 21.519,90 euro; 
- Factura Fiscală nr. 391, emisă în data de 09.06.2016, în cuantum de 21.454,20 euro; 
- Factura Fiscală nr. 431, emisă în data de 24.06.2016, în cuantum de 20.989,80 euro; 
- Comenzile efectuate de debitoare prin corespondenţă electronică, respectiv Order 21/12.05.2016 şi Order 
43/20.05.2016, precum şi confirmările de comandă aferente; 
- Documentele de îmbarcare şi cele de transport/CMR-urile. 
Total Sume Solicitate: 127.467,90 euro 
În fapt, între Nuova Zama SRL, în calitate de furnizor şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, s-au desfăşurat relaţii 
comerciale constând în livrarea de produse conform comenzilor transmise de către debitoare. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
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Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 576.078,43 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Nuova Zama SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 576.078,43 lei (echivalentul a 127.467,90 
euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală). 
144. Officine Meccaniche di Lesmo S.p.A. cu sediul în Italia, Lesmo (MB), Via delle Officine 7, a formulat declaraţie 
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 34.704,93 euro. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, subscrisa constată că cererea a fost înregistrată la sediul administratorului 
judiciar la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea nefăcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Sentinţa de intrare în procedura falimentului ai creditoarei, pronunţată de Tribunalul Monza – Secţia a III-a civilă – 
Falimente în data de 21.06.2015; 
- Sentinţa nr. 13391/12.04,2012 prin care a fost admisă cererea de plată formulată de Officine Meccaniche di Lesmo 
S.p.A. împotriva Romcab SA; 
- Contractul nr. 1868, încheiat în data de 05.05.2011 împreună cu anexele aferente; 
- Contractul nr. 1869, încheiat în data de 05.05.2011 împreună cu anexele aferente; 
- Contractul nr. 1870, încheiat în data de 05.05.2011 împreună cu anexele aferente; 
- Facturile fiscale emise, împreună cu CMR – urile aferente. 
Total Sume Solicitate: 34.704,93 euro. 
În fapt, între Romcab SA şi Officine Meccaniche di Lesmo S.p.A au fost încheiate Contractele nr. 1868, 1889, 1870 din 
data de 05.05.2011, având ca obiect vânzarea de echipamente pentru fabricarea de cabluri. Întrucât Romcab SA nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale, neachitând echipamentele achiziţionate, Officine Meccaniche di Lesmo S.p.A a 
formulat o Cerere de plată pentru suma de 34.704,93, cerere care a fost admisă în data de 12.04.2012 de către 
Tribunalul Milano. 
Analizând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar constată faptul că în speţă devine incident art. 
706 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia „(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 
ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 
ani. (2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul 
hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.” 
Creditorul nu a făcut în niciun fel dovada întreuperii termenului de prescripţie. 
Astfel, împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită stinge respectivul drept. Ultima teză 
a alin. (2) al art. 706 stabileşte dreptul creditorului de a obţine un nou titlu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea 
obţine excepţia autorităţii de lucru judecat, în situaţia în care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită în cazul hotătrârilor judecătoreşti şi arbitrale. 
Raportat la dispoziţiile legale sus menţionate, fiind împlinit termenul de prescripţie, administratorul judiciar constată că 
Officine Meccaniche di Lesmo S.p.A. este decăzut din dreptul de a fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
145. Orient SRL, cu sediul în Rădăuţi, str. Fabricilor nr. 7, jud. Suceava, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 
900 euro reprezentând contravaloarea unui transport de marfă neachitat. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la sediul administratorului juidiciar la data de 
16.03.2017 şi la sediul Tribunalului Specializat Mureş la data de 09.03.2017, în termenul limită stabilit, iar taxa de 
timbru de 200 de lei a fost achitată. 
În fapt, creditorul depune în probaţiune factura fiscală nr. 90700/20.09.2016 şi dovada transmiterii acesteia prin curier, 
comanda de transport nr. 91303/13.09.2016, comanda de transport nr. 83188/12.09.2016, scrisoarea de transport 
aferentă facturii fiscale şi comenzii. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Astfel, Orient SRL urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 4.067,64 lei 
reprezentând contravaloarea facturii solicitate spre plată în cuantum de 900 euro (Curs valutar 1 euro = 4,5194 lei la 
17.02.2017 valabil şi pentru data de 20.02.2017). 
146. Oscar Downstream SRL, cu sediul în loc. Măgurele, strada Atomistilor, nr. 14, jud. Ilfov şi sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în Mun. Bucureşti, sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 6, clădirea Rosetti Tower, etaj 1, a 
solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 305.070,13 lei, reprezentând contravaloarea produselor 
petroliere livrate de aceasta către debitoare. 
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Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 22 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de distribuţie carburanţi prin intermediul staţiilor „Dieselpoint” nr. 5886/02.06.2015; 
- Contractul de comodat nr. 5887/02.06.2015; 
- Factura Fiscală nr. 1702288, emisă în data de 22.11.2016, în cuantum de 82.881,55 lei; 
- Avizul de însoţire a mărfii nr. 1702528, emis în data de 22.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 1702528, emisă în data de 06.12.2016, în cuantum de 83.145,53 lei; 
- Avizul de însoţire a mărfii nr. 1702781, emis în data de 06.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 1702682, emisă în data de 16.12.2016, în cuantum de 85.991,98 lei; 
- Avizul de însoţire a mărfii nr. 1702955, emis în data de 16.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 1416040, emisă în data de 28.12.2016, în cuantum de 86.526,18 lei; 
- Avizul de însoţire a mărfii nr. 1417812, emis în data de 28.12.2016; 
Total Sume Solicitate: 305.070,13 lei. 
În fapt, între Oscar Downstream SRL, în calitate de furnizor şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, s-au desfăşurat, 
începând cu data de 02.06.2015, relaţii comerciale constând în livrarea de produse petroliere, respectiv Motorină Euro 
5, în condiţiile stabilite de părţi în Contractul de distribuţie carburanţi prin intermediul staţiilor „DieselPoint” nr. 
5886/02.06.2015, precum şi prin Contractul de comodat nr. 5887 din data de 02.06.2015. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Oscar Downstream SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 305.070,13 lei. 
147. P.A.B. România SRL cu sediul în Mun. Arad, Zona Industrială Micălaca Est, FN, jud. Arad, reprezentată 
convenţional prin avocat Puiu Bogdan Călin, cu sediul în Mun. Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 12, jud. Alba, a depus 
Cerere de admitere a creanţei solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 
2.253.949,30 lei, reprezentând debit restant şi neachitat în cuantum de 841.422,42 lei şi penalităţi de întârziere în 
valoare de 1.412.526,88 lei. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 03 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au derulat relaţii comerciale în temeiul Contractului de lucrări încheiat în data 
de 06.11.2012, conform căruia facturate lucrări care nu au fost achitate în valoare de 8.641.422 lei. 
La data de 08 iulie 2015 creditoarea a încheiat cu debitoarea un contract de tranzacţie în vederea stingerii litigiului aflat 
pe rolul Tribunalului Mureş sub nr. de dosar 1455/108/2015, debitoarea obligându-se să achite suma de 8.641.422 lei în 
tranşe succesive până cel târziu în data de 20 septembrie 2016, conform graficului de plăţi agreat în cuprinsul 
contractului de tranzacţie. 
Conform prevederilor art. 6 din cuprinsul contractului de tranzacţie, debitoarea se obliga să achite penalităţi în valoare 
de 1.412.526,88 lei în situaţia în care nu îşi va achita obligaţia de plată a debitului restant până la data convenită prin 
intermediul contractului de tranzacţie consfiinţit de către instanţă prin sentinţa civilă nr. 753 pronunţată de Tribunalul 
Mureş la data de 09 iulie 2015 în cadrul dosarului nr. 1455/108/2015. 
Având în vedere că Romcab SA nu a achitat întregul debit restant până la data de 20 septembrie 2016, creditoarea a 
adăugat valoarea penalităţilor stabilite prin contractul de tranzacţie (1.412.526,88 lei) la soldul rămas neachitat din 
debitul principal (841.422,42 lei) obţinând valoarea de 2.253.949,30 lei cu care a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 841.422,42 lei debit restant, nefiind înregistrate penalităţile 
convenite prin contractul de tranzacţie ca sancţiune în cazul neachitării integrale a debitului principal. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, a contractului de tranzacţie încheiat în data de 08 iulie 2015 şi a 
sentinţei civile nr. 753/2015 pronunţată de Tribunalul Mureş, creditorul P.A.B. România SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 2.253.949,30 lei reprezentând 
debit principal în cuantum de 841.422,42 lei şi 1.412.526,88 lei cu titlu de penalităţi. 
148. P.V.B. Euroconsulting SRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul Burebista, nr. 3, bl. D16, sc. 3, et. 5, ap. 88, având sediul 
procesual ales la Cabinet Avocat Ghere Vasile, Târgu Mureş, str. Babes Bolyai, nr. 27, ap. 2, jud. Mureş, solicită 
înscrierea la masa credală cu suma de 2.625.897,79 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 27.03.2017, în termenul stabilit de judecătorul-sindic. 
Creditorul depune în probaţiune următoarele documente: 
- Contractul de consultanţă nr. 1/24.03.2011; 
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- Actul adiţional nr. 1/01.04.2013; 
- Actul adiţional nr. 2/30.05.2014; 
- Actul adiţional nr. 3 fără dată; 
- Actul adiţional nr. 4/28.11.2016; 
- Tabel conţinând facturile neîncasate, facturile emise şi metoda de calcul a penalităţilor aferent anului 2016; 
- Extrase de cont aferente anului 2016; 
- Tabel de calcul privind bonusul în cuantum de 60.000 euro aferent anului 2017; 
- Rapoarte de activitate emise de creditor; 
- Factura privind onorariul avocaţial si dovada achitării acestuia; 
- Următoarele facturi fiscale emise îm baza contractului nr. 1/24.03.2011: 

Nr. Factură Dată emitere Scadenţă Valoare (lei) 
1 18.01.2016 07.02.2016 190.520,40 

2 16.02.2016 07.03.2016 187.782,00 

3 16.03.2016 05.04.2016 187.761,00 

5 15.04.2016 05.05.2016 187.870,20 

6 15.04.2016 05.05.2016 80.515,80 

7 16.05.2016 05.06.2016 188.890,80 

8 16.05.2016 05.06.2016 80.953,20 

9 16.06.2016 05.07.2016 190.663,20 

10 16.06.2016 06.07.2016 81.712,80 

11 15.07.2016 04.08.2016 188.403,60 

12 15.07.2016 04.08.2016 80.744,40 

13 16.08.2016 05.09.2016 187.236,00 

15 15.09.2016 05.10.2016 186.778,20 

16 17.10.2016 06.11.2016 189.474,60 

17 15.11.2016 05.12.2016 189.663,60 

19 16.12.2016 05.01.2017 189.882,00 

Total 2.588.851,80 

Creditorul arată că suma solicitată este defalcată după cum urmează: 
- 1.983.279 lei reprezentând rest de plată neachitat din facturile restante emise în baza Contractului de Consultanţă nr. 
1/24.03.2011; 
- 359.762,79 lei reprezentând penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1%/zi întârziere; 
- 270.756 lei, echivalentul în euro a sumei de 60.000 euro, reprezentând bonusul stabilit de comun acord prin Actul 
adiţional nr. 4/28.11.2016: 
- 11.900 lei onorariul avocaţial; 
- 200 lei contravaloarea taxei de timbru judiciar. 
A. În ceea ce priveşte suma de 1.983.279 lei 
Creditorul arată că în conformitate cu Contractul de Consultanţă nr. 1/24.03.2011 a prestat servicii constând în 
„consultanţă pentru implementarea proiectului Finanţare Invenstiţiei Dezvoltare Capacitate de Producţie la Romcab Tg. 
Mureş.” 
Contractul a fost încheiat pe o durată de 24 de luni începând cu data de 01.04.2011 contra unui preţ de 4.500 euro/lună 
+ TVA. 
Prin actul adiţional nr. 1/01.04.2013, contractul a fost prelungit până la data de 01.04.2015. 
Prin actul adiţional nr. 2/30.05.2014, contractul a fost prelungit până la 31.12.2016, preţul serviciilor prestate a fost 
majorat la 35.000 euro/lună + TVA şi au fost stabilite penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi. 
Prin actul adiţional nr. 3, nedatat, s-a decis ca PVB Euroconsulting SRL să nu perceapă penalităţi pentru anii 2014 şi 
2015. De asemenea debitoarea s-a obligat să achite un bonus în cuantum de 60.000 euro aferent anului 2014 şi un bonus 
în cuantum de 60.000 euro aferent anului 2015. 
Conform actului adiţional nr. 4/28.11.2016 s-a decis încetarea contractului la data de 31.12.2016 precum şi renunţarea 
la penalităţile de întârziere pentru facturile deja emise şi neachitate. Renunţarea urma să producă efect doar în ipoteza 
achitării de către debitoare a tuturor facturilor restante până la data de 25.12.2016. De asemenea debitoarea s-a obligat 
să achite un bonus în cuantum de 60.000 euro, aferent anului 2017, în tranşe egale în perioada 15-20 a fiecărei luni, 
perioada ianuarie-iunie 2017. 
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Creditorul arată că din totalul facturilor emise aferente anului 2016, în cuantum de 2.588.851,8 lei, debitoarea a achitat 
605.572,8 lei, rămânând un sold restant în cuantum de 1.983.279 lei. 
Verificând fişa din contabilitatea debitoarei comunicată subscrisei privind creditorul PVB Euroconsulting SRL, am 
constatat că nu se regăsesc în contabilitate facturile nr. 17 şi 19 aferente lunilor noiembrie şi decembrie. 
Am solicitat informaţii suplimentare reprezentantului creditorului şi debitoarei privind aceste facturi, acesta indicând în 
cadrul răspunsului că facturile au fost transmise debitoarei prin intermediul e-mailului, precum şi înmânate personal 
dnei. Roxana Târcă, secretar Board la Romcab SA. 
Ulterior, reprezentanţii debitoarei au confirmat de asemenea recepţionarea facturilor nr. 17 şi 19, comunicându-le 
subscrisei prin e-mail, împreună cu rapoartele de activitate aferente. 
În consecinţă, în baza documentelor anexate, creditorul PVB Euro Consulting SRL urmează a fi înscris la masa credală 
cu creanţa chirografară în cuantum de 1.983.279 lei. 
B. În ceea ce priveşte suma de 359.762,69 lei constând în penalităţi de întârziere: 
Creditorul arată că în conformitate cu prevederile art. 4.6 din Actul Adiţional nr. 2/30.05.2014, a procedat la calcularea 
penalităţilor de întârziere privind facturile neachitate, în cuantum de 0,1%/zi. 
Constatăm că PVB Euroconsulting SRL a calculat penalităţi de întârziere până la data de 15.03.2017. 
Conform prevederilor art. 5 al. 1 din Legea nr. 85/2014, „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente 
sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către 
administratorul judiciar în urma verificării acestora” 
În consecinţă, subscrisa am procedat la recalcularea cuantumului penalităţilor de întârziere până la data deschiderii 
procedurii după cum urmează: 

Nr 
Factură 

Dată 
Factură 

Achitat Rest de plată Zile 
restante 

Penalitate 
0,1% 

Cuantum 
accesorii 

BVEB5 15.04.2016 39.509,40 lei 2.965,60 lei 271 0,001 40.205,78 lei 

BVEB6 15.04.2016  42.475,00 lei 271 0,001 21.819,78 lei 

BVEB7 16.05.2016  42.506,00 lei 240 0,001 45.333,79 lei 
BVEB8 16.05.2016  42.506,00 lei 240 0,001 19.428,77 lei 

BVEB9 16.06.2016  42.537,00 lei 210 0,001 40.039,27 lei 

BVEB10 16.06.2016  42.537,00 lei 210 0,001 17.159,69 lei 

BVEB11 15.07.2016  42.566,00 lei 179 0,001 33.724,24 lei 

BVEB12 15.07.2016  42.566,00 lei 179 0,001 14.453,25 lei 

BVEB13 16.08.2016  42.598,00 lei 148 0,001 27.710,93 lei 

BVEB15 15.09.2016  42.628,00 lei 118 0,001 22.039,83 lei 

BVEB16 17.10.2016  42.660,00 lei 87 0,001 16.484,29 lei 

BVEB17 15.11.2016  42.689,00 lei 57 0,001 10.810,83 lei 

BVEB19 16.12.2016  42.720,00 lei 26 0,001 4.936,93 lei 

Total 39.509,40 lei 513.953,60 lei   314.147,37 lei 

Astfel, PVB Euroconsulting SRL va fi înscris la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 314.147,37 lei 
reprezentând penalităţi de întârziere aferente facturilor restante, fiind respinsă înscrierea sumei în cuantum de 45.615,42 
lei cu titlu de penalităţi, acestea fiind calculate pe o perioadă ulterioară deschiderii procedurii de insolvenţă. 
C. În ceea ce priveşte suma de 270.756 lei solicitată cu titlu de bonus 
Conform prevederilor actului adiţional nr. 4/28.11.2016 debitoarea s-a obligat să achite un bonus în cuantum de 60.000 
euro, aferent anului 2017, în tranşe egale în perioada 15-20 a fiecărei luni, perioada ianuarie-iunie 2017. 
Raportat la faptul că debitoarea s-a obligat să achite această sumă în tranşe lunare, constatăm că la data prezentului 
raport sunt scadente tranşele aferente lunilor ianuarie – aprilie 2017. 
În consecinţă, urmează a fi admisă înscrierea la masa credală a creanţei chirografare în cuantum de 180.044 lei aferentă 
lunilor ianuarie – aprilie 2017 ca scadentă, iar a creanţei chirografare în cuantum de 90.128 lei, aferentă lunilor mai – 
iunie 2017 ca nescadentă. 
În ceea ce priveşte creanţa în cuantum de 90.128 lei nescadentă, arătăm că suma de 45.064 lei va deveni scadentă la 
data de 15.05.2017, iar suma de 45.064 lei va deveni scadentă la data de 15.06.2017. 
D. În ceea ce priveşte onorariul avocaţial şi taxa de timbru judiciar: 
Conform solicitării creditorului din cadrul declaraţiei de creanţă, urmează fi admisă înscrierea la masa credală a sumei 
de 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 11.900 lei, constatăm că această reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
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De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a sumei de 11.900 lei. 
Concluzionând, PVB Euroconsulting SRL urmează a fi înscris la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 
2.568.382,37 lei din care 90.128 lei creanţă nescadentă aferentă bonusului pe anul 2016, scadent la plată în data de 
15.05.2017 în cuantum de 45.059 lei, şi în data de 15.06.2017 în cuantum de 45.059 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
149. Paneuro Internaţional SRL cu sediul în loc. Târgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, a formulat Cerere 
de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 17 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor chirografare cu suma de 2.775.330,02 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată drept declaraţie de creanţă de către judecătorul sindic, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Ulterior, creditoarea a depus Cererea de admitere a creanţei prin intermediul căreia a solicitat anularea declaraţiei 
iniţiale şi admiterea cererii subsecvente împreună cu înscrisurile doveditoare, cu privire la valoarea modificată a 
creanţei, respectiv, 10.763.726,42 lei, reprezentând debit restant neachitat de către debitoare. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea următoarele trei contracte: 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 229/15.09.2016 în temeiul căruia a livrat produse tip granule PVC; 
- Contractul de închiriere nr. 366/10.08.2014 având ca obiect închirierea de bunuri mobile reprezentând utilaje; 
- Contractul de transport nr. 159/23.12.2010 având ca obiect servicii de transport marfă. 
În temeiul celor trei contracte încheiate cu debitoarea, Paneuro Internaţional SRL a emis facturi în valoare de 
10.763.726,42 lei, astfel: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii Rest de plată 
1 1017656 19.08.2016 1.344,00 642,18 

2 1017657 19.08.2016 384 384 

3 1017658 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

4 1017659 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

5 1017660 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

6 1017661 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

7 1017662 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

8 1017663 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

9 1017664 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

10 1017665 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

11 1017666 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

12 1017667 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

13 1017668 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

14 1017669 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

15 1017670 19.08.2016 384 384 

16 1017671 19.08.2016 806,4 806,4 

17 1017672 19.08.2016 1.420,80 1.420,80 

18 1017673 19.08.2016 806,4 806,4 

19 1017674 19.08.2016 307,2 307,2 

20 1017675 19.08.2016 307,2 307,2 

21 1017676 19.08.2016 307,2 307,2 

22 1017677 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

23 1017678 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

24 1017679 19.08.2016 1.344,00 1.344,00 

25 1000962 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 
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Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii Rest de plată 
26 1000963 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

27 1000964 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

28 1000965 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

29 1000966 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

30 1000967 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

31 1000968 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

32 1000969 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

33 1000970 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

34 1000971 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

35 1000972 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

36 1000973 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

37 1000974 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

38 1000975 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

39 1000976 31.08.2016 1.420,80 1.420,80 

40 1000977 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

41 1000978 31.08.2016 1.305,60 1.305,60 

42 1000979 31.08.2016 1.305,60 1.305,60 

43 1000980 31.08.2016 1.305,60 1.305,60 

44 1000981 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

45 1000982 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

46 1000983 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

47 1000984 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

48 1000985 31.08.2016 1.075,20 1.075,20 

49 1000986 31.08.2016 1.075,20 1.075,20 

50 1000987 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

51 1000988 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

52 1000989 31.08.2016 1.344,00 1.344,00 

53 1000990 31.08.2016 806,4 806,4 

54 1000991 31.08.2016 1.420,80 1.420,80 

55 1000992 31.08.2016 76,8 76,8 

56 1000993 31.08.2016 76,8 76,8 

57 1000994 31.08.2016 76,8 76,8 

58 1000995 31.08.2016 76,8 76,8 

59 1000996 31.08.2016 1.305,60 1.305,60 

60 1000997 31.08.2016 1.305,60 1.305,60 

61 1000998 31.08.2016 76,8 76,8 

62 1000999 31.08.2016 76,8 76,8 

63 1017930 05.09.2016 8.020,62 6.097,80 

64 1017931 05.09.2016 2.833,96 2.833,96 

65 1017932 05.09.2016 6.149,15 6.149,15 

66 1017933 05.09.2016 9.624,74 9.624,74 
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Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii Rest de plată 
67 1017934 05.09.2016 9.624,74 9.624,74 

68 1017935 05.09.2016 8.020,62 8.020,62 

69 1017936 05.09.2016 8.181,04 8.181,04 

70 1017937 05.09.2016 8.181,04 8.181,04 

71 1017938 05.09.2016 6.149,15 6.149,15 

72 1017940 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 

73 1017941 05.09.2016 3.154,78 3.154,78 

74 1017942 05.09.2016 2.673,54 2.673,54 

75 1017945 05.09.2016 6.149,15 6.149,15 

76 1017946 05.09.2016 8.822,69 8.822,69 

77 1017947 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 

78 1017948 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 

79 1017949 05.09.2016 8.020,62 8.020,62 

80 1017950 05.09.2016 8.555,33 8.555,33 

81 1017963 12.09.2016 1.280,71 1.280,71 

82 1017964 12.09.2016 5.443,01 5.443,01 

83 1017965 12.09.2016 9.071,68 9.071,68 

84 1017966 12.09.2016 9.872,12 9.872,12 

85 1017967 12.09.2016 3.975,53 3.975,53 

86 1017968 12.09.2016 9.872,12 9.872,12 

87 1017969 12.09.2016 3.148,40 3.148,40 

88 1017970 12.09.2016 9.605,30 9.605,30 

89 1017971 12.09.2016 2.187,88 2.187,88 

90 1017972 12.09.2016 652,8 652,8 

91 1017973 12.09.2016 2.764,80 2.764,80 

92 1017974 12.09.2016 3.072,00 3.072,00 

93 1017975 12.09.2016 3.072,00 3.072,00 

94 1017976 12.09.2016 1.728,00 1.728,00 

95 1017977 12.09.2016 311,04 311,04 

96 1017978 12.09.2016 3.571,20 3.571,20 

97 1017979 12.09.2016 768 768 

98 1017980 12.09.2016 714,24 714,24 

99 1017983 12.09.2016 8.546,69 8.546,69 

100 1017984 12.09.2016 2.670,84 2.670,84 

101 1017986 12.09.2016 6.142,93 6.142,93 

102 1017987 12.09.2016 8.279,60 8.279,60 

103 1017988 12.09.2016 8.546,69 8.546,69 

104 1017989 12.09.2016 8.012,52 8.012,52 

105 1017990 12.09.2016 8.813,77 8.813,77 

106 1017991 12.09.2016 8.279,60 8.279,60 

107 1017992 12.09.2016 6.142,93 6.142,93 
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108 1017994 12.09.2016 8.012,52 8.012,52 

109 1017995 12.09.2016 8.813,77 8.813,77 

110 1017996 12.09.2016 8.012,52 8.012,52 

111 1017997 12.09.2016 8.546,69 8.546,69 

112 1017998 12.09.2016 2.670,84 2.670,84 

113 1018000 12.09.2016 4.700,68 4.700,68 

114 1018002 12.09.2016 9.348,16 9.348,16 

115 1018003 12.09.2016 3.979,64 3.979,64 

116 1018004 12.09.2016 5.342,16 5.342,16 

117 1018005 12.09.2016 8.173,50 8.173,50 

118 1018006 12.09.2016 5.983,23 5.983,23 

119 1018007 12.09.2016 5.342,16 5.342,16 

120 1018008 12.09.2016 8.173,50 8.173,50 

121 1018009 12.09.2016 5.983,23 5.983,23 

122 1018010 12.09.2016 9.883,00 9.883,00 

123 1018011 12.09.2016 1.656,07 1.656,07 

124 1018012 12.09.2016 8.173,50 8.173,50 

125 1018013 12.09.2016 3.418,98 3.418,98 

126 1018014 12.09.2016 8.547,46 8.547,46 

127 1018015 12.09.2016 4.701,10 4.701,10 

128 1018136 16.09.2016 92.982,77 92.982,77 

129 1018137 16.09.2016 105.924,17 105.924,17 

130 1018139 16.09.2016 38.822,57 38.822,57 

131 1018018 18.09.2016 6.303,74 6.303,74 

132 1018019 18.09.2016 8.547,46 8.547,46 

133 1018020 18.09.2016 8.547,46 8.547,46 

134 1018022 18.09.2016 8.547,46 8.547,46 

135 1018024 18.09.2016 4.540,84 4.540,84 

136 1018025 18.09.2016 4.540,84 4.540,84 

137 1018026 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 

138 1018027 18.09.2016 1.602,64 1.602,64 

139 1018028 18.09.2016 8.013,24 8.013,24 

140 1018029 18.09.2016 1.656,07 1.656,07 

141 1018030 18.09.2016 1.869,76 1.869,76 

142 1018031 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 

143 1018032 18.09.2016 5.128,47 5.128,47 

144 1018033 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 

145 1018034 18.09.2016 4.060,05 4.060,05 

146 1018035 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 

147 1018036 18.09.2016 2.403,97 2.403,97 

148 1018037 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 
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149 1018038 18.09.2016 4.594,26 4.594,26 

150 1018039 18.09.2016 8.013,24 8.013,24 

151 1018040 18.09.2016 1.869,76 1.869,76 

152 1018041 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 

153 1018042 18.09.2016 4.060,05 4.060,05 

154 1018043 18.09.2016 9.883,00 9.883,00 

155 1018044 18.09.2016 5.475,72 5.475,72 

156 1018045 18.09.2016 8.173,50 8.173,50 

157 1018046 18.09.2016 4.060,05 4.060,05 

158 1018047 18.09.2016 9.883,00 9.883,00 

159 1018048 18.09.2016 5.582,56 5.582,56 

160 1018140 19.09.2016 23.363,81 23.363,81 

161 1018141 19.09.2016 70.147,01 70.147,01 

162 1018142 19.09.2016 93.552,50 93.552,50 

163 1018143 19.09.2016 106.144,92 106.144,92 

164 1018065 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 

165 1018066 21.09.2016 1.815,64 1.815,64 

166 1018067 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 

167 1018068 21.09.2016 3.471,08 3.471,08 

168 1018069 21.09.2016 10.413,24 10.413,24 

169 1018070 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 

170 1018071 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 

171 1018072 21.09.2016 9.879,23 9.879,23 

172 1018073 21.09.2016 1.655,44 1.655,44 

173 1018074 21.09.2016 9.879,23 9.879,23 

174 1018075 21.09.2016 4.752,71 4.752,71 

175 1018076 21.09.2016 6.942,16 6.942,16 

176 1018077 21.09.2016 6.942,16 6.942,16 

177 1018078 21.09.2016 5.527,02 5.527,02 

178 1018079 21.09.2016 768 768 

179 1018080 21.09.2016 3.552,00 3.552,00 

180 1018081 21.09.2016 2.841,60 2.841,60 

181 1018082 21.09.2016 798,72 798,72 

182 1018083 21.09.2016 3.590,40 3.590,40 

183 1018084 21.09.2016 307,2 307,2 

184 1018085 21.09.2016 768 768 

185 1018086 21.09.2016 2.764,80 2.764,80 

186 1018087 21.09.2016 8.170,38 8.170,38 

187 1018088 21.09.2016 3.604,58 3.604,58 

188 1018090 22.09.2016 9.075,55 9.075,55 

189 1018091 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 
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190 1018092 22.09.2016 4.270,85 4.270,85 

191 1018093 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 

192 1018094 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 

193 1018095 22.09.2016 3.363,28 3.363,28 

194 1018096 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 

195 1018097 22.09.2016 7.580,76 7.580,76 

196 1018098 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 

197 1018099 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 

198 1018100 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 

199 1018101 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 

200 1018102 22.09.2016 5.552,10 5.552,10 

201 1018103 22.09.2016 8.167,99 8.167,99 

202 1018104 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 

203 1018105 22.09.2016 5.552,10 5.552,10 

204 1018106 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 

205 1018107 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 

206 1018108 22.09.2016 3.203,14 3.203,14 

207 1018109 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 

208 1018110 22.09.2016 1.281,25 1.281,25 

209 1018111 22.09.2016 9.609,41 9.609,41 

210 1018112 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 

211 1018113 22.09.2016 5.525,41 5.525,41 

212 1018114 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 

213 1018115 22.09.2016 720,71 720,71 

214 1018116 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 

215 1018117 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 

216 1018119 22.09.2016 8.274,77 8.274,77 

217 1018120 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 

218 1018121 22.09.2016 7.580,76 7.580,76 

219 1018122 22.09.2016 3.790,38 3.790,38 

220 1018123 22.09.2016 8.007,84 8.007,84 

221 1018124 22.09.2016 8.541,70 8.541,70 

222 1018125 22.09.2016 1.868,50 1.868,50 

223 1018126 22.09.2016 6.139,34 6.139,34 

224 1018127 22.09.2016 9.876,34 9.876,34 

225 1018129 23.09.2016 4.270,85 4.270,85 

226 1018130 23.09.2016 2.775,92 2.775,92 

227 1018131 23.09.2016 6.566,14 6.566,14 

228 1018132 23.09.2016 6.139,07 6.139,07 

229 1018133 23.09.2016 2.669,16 2.669,16 

230 1018134 23.09.2016 9.608,98 9.608,98 
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231 1018135 23.09.2016 4.110,50 4.110,50 

232 1018138 23.09.2016 155.307,36 155.307,36 

233 1018165 23.09.2016 9.871,01 9.871,01 

234 1018166 23.09.2016 11.525,06 11.525,06 

235 1018167 23.09.2016 9.871,01 9.871,01 

236 1018168 23.09.2016 2.454,41 2.454,41 

237 1018169 23.09.2016 8.163,59 8.163,59 

238 1018170 23.09.2016 5.335,68 5.335,68 

239 1018171 26.09.2016 14.673,12 14.673,12 

240 1018172 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

241 1018173 26.09.2016 5.575,78 5.575,78 

242 1018174 26.09.2016 9.604,22 9.604,22 

243 1018175 26.09.2016 8.163,59 8.163,59 

244 1018176 26.09.2016 6.402,82 6.402,82 

245 1018177 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

246 1018178 26.09.2016 3.254,76 3.254,76 

247 1018179 26.09.2016 8.163,59 8.163,59 

248 1018180 26.09.2016 4.535,33 4.535,33 

249 1018181 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

250 1018182 26.09.2016 3.254,76 3.254,76 

251 1018183 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

252 1018184 26.09.2016 3.254,76 3.254,76 

253 1018185 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

254 1018186 26.09.2016 4.775,43 4.775,43 

255 1018187 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

256 1018188 26.09.2016 3.094,69 3.094,69 

257 1018189 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

258 1018190 26.09.2016 3.975,08 3.975,08 

259 1018191 26.09.2016 8.163,59 8.163,59 

260 1018192 26.09.2016 2.721,19 2.721,19 

261 1018193 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

262 1018194 26.09.2016 2.454,41 2.454,41 

263 1018195 26.09.2016 2.667,84 2.667,84 

264 1018196 26.09.2016 9.871,01 9.871,01 

265 1018197 26.09.2016 1.654,06 1.654,06 

266 1018220 27.09.2016 8.010,72 8.010,72 

267 1018221 27.09.2016 6.141,55 6.141,55 

268 1018224 27.09.2016 8.544,77 8.544,77 

269 1018225 27.09.2016 2.937,26 2.937,26 

270 1018226 27.09.2016 2.937,60 2.937,60 

271 1018227 27.09.2016 2.937,26 2.937,26 
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272 1018228 27.09.2016 2.937,26 2.937,26 

273 1018230 27.09.2016 5.527,39 5.527,39 

274 1018233 27.09.2016 8.010,72 8.010,72 

275 1018235 27.09.2016 8.544,77 8.544,77 

276 1018237 27.09.2016 2.670,24 2.670,24 

277 1018238 27.09.2016 3.150,89 3.150,89 

278 1018240 27.09.2016 3.150,89 3.150,89 

279 1018251 28.09.2016 9.610,92 9.610,92 

280 1018252 28.09.2016 6.060,23 6.060,23 

281 1018253 28.09.2016 10.278,35 10.278,35 

282 1018254 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 

283 1018255 28.09.2016 7.421,78 7.421,78 

284 1018256 28.09.2016 9.877,90 9.877,90 

285 1018257 28.09.2016 1.655,22 1.655,22 

286 1018258 28.09.2016 7.421,78 7.421,78 

287 1018259 28.09.2016 2.669,70 2.669,70 

288 1018260 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

289 1018261 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 

290 1018262 28.09.2016 7.528,56 7.528,56 

291 1018263 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

292 1018264 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

293 1018265 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 

294 1018266 28.09.2016 7.528,56 7.528,56 

295 1018267 28.09.2016 5.873,34 5.873,34 

296 1018268 28.09.2016 9.877,90 9.877,90 

297 1018269 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

298 1018270 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 

299 1018271 28.09.2016 2.496,00 2.496,00 

300 1018272 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 

301 1018273 28.09.2016 3.048,96 3.048,96 

302 1018274 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 

303 1018275 28.09.2016 2.461,44 2.461,44 

304 1018276 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

305 1018277 28.09.2016 2.402,74 2.402,74 

306 1018278 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 

307 1018279 28.09.2016 7.528,56 7.528,56 

308 1018280 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

309 1018281 28.09.2016 4.538,50 4.538,50 

310 1018282 28.09.2016 18.153,96 18.153,96 

311 1018283 28.09.2016 8.543,04 8.543,04 

312 1018284 28.09.2016 9.343,96 9.343,96 
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313 1018285 28.09.2016 5.125,84 5.125,84 

314 1018286 28.09.2016 2.936,68 2.936,68 

315 1018287 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

316 1018288 28.09.2016 9.877,90 9.877,90 

317 1018289 28.09.2016 3.977,86 3.977,86 

318 1018290 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

319 1018291 28.09.2016 15.484,26 15.484,26 

320 1018292 28.09.2016 8.543,04 8.543,04 

321 1018293 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 

322 1018294 28.09.2016 8.169,29 8.169,29 

323 1018295 28.09.2016 2.402,74 2.402,74 

324 1018296 28.09.2016 8.009,10 8.009,10 

325 1018297 28.09.2016 9.610,92 9.610,92 

326 1018298 28.09.2016 4.805,46 4.805,46 

327 1018299 28.09.2016 6.140,32 6.140,32 

328 1018300 28.09.2016 8.810,02 8.810,02 

329 1018301 28.09.2016 3.150,25 3.150,25 

330 1018302 28.09.2016 8.009,10 8.009,10 

331 1018303 28.09.2016 8.810,02 8.810,02 

332 1018304 28.09.2016 3.609,60 3.609,60 

333 1018305 28.09.2016 2.810,88 2.810,88 

334 1018306 28.09.2016 1.017,60 1.017,60 

335 1018307 28.09.2016 230,4 230,4 

336 1018308 28.09.2016 752,64 752,64 

337 1018309 28.09.2016 3.671,04 3.671,04 

338 1018310 28.09.2016 806,4 806,4 

339 1018311 28.09.2016 1.113,60 1.113,60 

340 1018312 28.09.2016 3.363,84 3.363,84 

341 1018313 28.09.2016 3.160,32 3.160,32 

342 1018315 28.09.2016 2.968,32 2.968,32 

343 1018316 28.09.2016 1.728,00 1.728,00 

344 1018317 28.09.2016 2.284,80 2.284,80 

345 1018318 28.09.2016 3.264,00 3.264,00 

346 1018319 28.09.2016 768 768 

347 1018320 28.09.2016 1.497,60 1.497,60 

348 1018321 28.09.2016 4.953,60 4.953,60 

349 1018322 28.09.2016 1.121,28 1.121,28 

350 1018323 28.09.2016 2.572,80 2.572,80 

351 1018324 28.09.2016 3.609,60 3.609,60 

352 1018325 28.09.2016 3.609,60 3.609,60 

353 1018326 28.09.2016 2.979,84 2.979,84 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

371 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii Rest de plată 
354 1018327 28.09.2016 1.612,80 1.612,80 

355 1018328 28.09.2016 3.072,00 3.072,00 

356 1018330 29.09.2016 9.877,45 9.877,45 

357 1018331 29.09.2016 6.673,96 6.673,96 

358 1018332 29.09.2016 6.407,00 6.407,00 
359 1018333 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

360 1018334 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

361 1018335 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

362 1018336 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

363 1018337 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

364 1018338 29.09.2016 76,8 76,8 

365 1018339 29.09.2016 76,8 76,8 

366 1018340 29.09.2016 307,2 307,2 

367 1018341 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

368 1018342 29.09.2016 806,4 806,4 

369 1018343 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

370 1018344 29.09.2016 76,8 76,8 

371 1018345 29.09.2016 76,8 76,8 

372 1018346 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

373 1018347 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

374 1018348 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

375 1018349 29.09.2016 76,8 76,8 

376 1018350 29.09.2016 1.305,60 1.305,60 

377 1018351 29.09.2016 1.305,60 1.305,60 

378 1018352 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

379 1018353 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

380 1018354 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

381 1018355 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

382 1018356 29.09.2016 806,4 806,4 

383 1018357 29.09.2016 1.420,80 1.420,80 

384 1018358 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

385 1018359 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

386 1018360 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

387 1018361 29.09.2016 1.344,00 1.344,00 

388 1018362 29.09.2016 806,4 806,4 

389 1018363 29.09.2016 16.070,87 16.070,87 

390 1018364 29.09.2016 22.227,22 22.227,22 

391 1018365 30.09.2016 844,8 844,8 

392 1018366 30.09.2016 192 192 

393 1018367 30.09.2016 307,2 307,2 

394 1018368 30.09.2016 384 384 
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395 1018369 30.09.2016 875,52 875,52 

396 1018370 30.09.2016 280,32 280,32 

397 1018371 30.09.2016 9.347,94 9.347,94 

398 1018372 30.09.2016 8.546,69 8.546,69 

399 1018373 30.09.2016 5.341,68 5.341,68 

400 1018374 30.09.2016 5.341,68 5.341,68 

401 1018375 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 

402 1018376 30.09.2016 5.662,18 5.662,18 

403 1018377 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 

404 1018378 30.09.2016 6.463,43 6.463,43 

405 1018379 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 

406 1018380 30.09.2016 6.303,18 6.303,18 

407 1018381 30.09.2016 268,8 268,8 

408 1018382 30.09.2016 3.899,42 3.899,42 

409 1018383 30.09.2016 7.478,35 7.478,35 

410 1018385 30.09.2016 8.813,77 8.813,77 

411 1018387 30.09.2016 6.142,93 6.142,93 

412 1018388 30.09.2016 9.347,94 9.347,94 

413 1018389 30.09.2016 2.670,84 2.670,84 

414 1018391 30.09.2016 2.670,84 2.670,84 

415 1018392 30.09.2016 7.318,10 7.318,10 

416 1018393 30.09.2016 4.273,34 4.273,34 

417 1018394 30.09.2016 768 768 

418 1018395 30.09.2016 179.771,04 179.771,04 

419 1018396 30.09.2016 1.996,80 1.996,80 

420 1018397 30.09.2016 2.108,16 2.108,16 

421 1018398 30.09.2016 110.836,80 110.836,80 

422 1018399 30.09.2016 110.836,80 110.836,80 

423 1018400 30.09.2016 110.836,80 110.836,80 

424 1018401 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 

425 1018402 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 

426 1018403 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 

427 1018404 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 

428 1018405 30.09.2016 4.540,43 4.540,43 

429 1018406 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 

430 1018407 30.09.2016 5.822,43 5.822,43 

431 1018408 30.09.2016 5.875,85 5.875,85 

432 1018409 30.09.2016 8.172,77 8.172,77 

433 1018410 30.09.2016 5.128,01 5.128,01 

434 1018411 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 

435 1018412 30.09.2016 5.582,05 5.582,05 
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436 1018413 30.09.2016 8.172,77 8.172,77 

437 1018414 30.09.2016 4.860,93 4.860,93 

438 1018415 30.09.2016 8.546,69 8.546,69 

439 1018416 30.09.2016 8.226,19 8.226,19 

440 1018417 30.09.2016 5.181,44 5.181,44 

441 1018420 30.09.2016 9.882,11 9.882,11 

442 1018421 30.09.2016 3.418,68 3.418,68 

443 1018422 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 

444 1018423 30.09.2016 2.243,51 2.243,51 

445 1018424 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 

446 1018425 30.09.2016 1.175,17 1.175,17 

447 1018426 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 

448 1018427 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 

449 1018429 30.09.2016 3.205,01 3.205,01 

450 1018430 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 

451 1018432 30.09.2016 5.875,85 5.875,85 

452 1018433 30.09.2016 961,5 961,5 

453 1018434 30.09.2016 4.273,34 4.273,34 

454 1018457 30.09.2016 110.586,22 110.586,22 

455 1018458 30.09.2016 110.498,09 110.498,09 

456 1018459 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 

457 1018460 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 

458 1018461 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 

459 1018462 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 

460 1018463 30.09.2016 1.869,59 1.869,59 

461 1018464 30.09.2016 1.666,56 1.666,56 

462 1018465 30.09.2016 96 96 

463 1018466 30.09.2016 3.264,00 3.264,00 

464 1018467 30.09.2016 384 384 

465 1018469 30.09.2016 4.540,43 4.540,43 

466 1018470 30.09.2016 1.816,18 1.816,18 

467 1018471 30.09.2016 110.836,80 110.836,80 

468 1018472 05.10.2016 8.023,68 8.023,68 

469 1018473 05.10.2016 9.628,42 9.628,42 

470 1018474 05.10.2016 6.097,99 6.097,99 

471 1018477 05.10.2016 8.291,14 8.291,14 

472 1018478 05.10.2016 8.558,59 8.558,59 

473 1018479 05.10.2016 4.011,84 4.011,84 

474 1018482 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 

475 1018484 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 

476 1018486 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

374 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii Rest de plată 
477 1018488 05.10.2016 6.151,49 6.151,49 

478 1018494 05.10.2016 9.895,87 9.895,87 

479 1018495 05.10.2016 3.904,86 3.904,86 

480 1018498 07.10.2016 8.213,71 8.213,71 

481 1018499 07.10.2016 8.106,35 8.106,35 

482 1018500 07.10.2016 8.213,71 8.213,71 

483 1018501 07.10.2016 8.374,78 8.374,78 

484 1018502 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 

485 1018504 07.10.2016 2.684,22 2.684,22 

486 1018505 07.10.2016 6.334,76 6.334,76 

487 1018506 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 

488 1018507 07.10.2016 8.589,50 8.589,50 

489 1018508 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 

490 1018509 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 

491 1018510 07.10.2016 8.052,66 8.052,66 

492 1018512 07.10.2016 3.167,38 3.167,38 

493 1018513 07.10.2016 8.750,56 8.750,56 

494 1018515 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 

495 1018516 07.10.2016 4.294,75 4.294,75 

496 1018520 07.10.2016 6.173,71 6.173,71 

497 1018522 07.10.2016 5.368,44 5.368,44 

498 1018523 07.10.2016 110.836,80 110.836,80 

499 1018524 07.10.2016 110.836,80 110.836,80 

500 1018525 07.10.2016 111.356,88 111.356,88 

501 1018526 07.10.2016 110.836,80 110.836,80 

502 1018527 07.10.2016 960 960 

503 1018528 07.10.2016 1.766,40 1.766,40 

504 1018529 07.10.2016 1.766,40 1.766,40 

505 1018530 07.10.2016 3.133,44 3.133,44 

506 1018531 07.10.2016 906,24 906,24 

507 1018532 07.10.2016 3.686,40 3.686,40 

508 1018534 07.10.2016 192 192 

509 1018536 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 

510 1018537 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 

511 1018538 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 

512 1018539 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 

513 1018540 10.10.2016 6.202,97 6.202,97 

514 1018541 10.10.2016 8.414,45 8.414,45 

515 1018542 10.10.2016 9.331,42 9.331,42 

516 1018543 10.10.2016 2.427,25 2.427,25 

517 1018544 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 
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518 1018545 10.10.2016 4.827,53 4.827,53 

519 1018546 10.10.2016 9.978,68 9.978,68 

520 1018547 10.10.2016 4.827,53 4.827,53 

521 1018548 10.10.2016 8.252,64 8.252,64 

522 1018549 10.10.2016 4.045,42 4.045,42 

523 1018550 10.10.2016 8.090,82 8.090,82 

524 1018551 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 

525 1018552 10.10.2016 4.369,04 4.369,04 

526 1018553 10.10.2016 8.090,82 8.090,82 

527 1018554 10.10.2016 5.636,60 5.636,60 

528 1018558 10.10.2016 3.559,97 3.559,97 

529 1018561 10.10.2016 4.369,04 4.369,04 

530 1018563 10.10.2016 6.202,97 6.202,97 

531 1018564 10.10.2016 3.829,66 3.829,66 

532 1018566 10.10.2016 9.708,98 9.708,98 

533 1018567 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 

534 1018569 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 

535 1018570 10.10.2016 9.708,98 9.708,98 

536 1018571 10.10.2016 6.202,97 6.202,97 

537 1018573 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 

538 1018574 10.10.2016 2.966,64 2.966,64 

539 1018577 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

540 1018578 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

541 1018579 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

542 1018580 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

543 1018581 11.10.2016 806,4 806,4 

544 1018582 11.10.2016 1.075,20 1.075,20 

545 1018583 11.10.2016 1.075,20 1.075,20 

546 1018584 11.10.2016 76,8 76,8 

547 1018585 11.10.2016 76,8 76,8 

548 1018586 11.10.2016 76,8 76,8 

549 1018587 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

550 1018588 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

551 1018589 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

552 1018590 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

553 1018591 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

554 1018592 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

555 1018593 11.10.2016 806,4 806,4 

556 1018594 11.10.2016 806,4 806,4 

557 1018595 11.10.2016 1.420,80 1.420,80 

558 1018596 11.10.2016 422,4 422,4 
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559 1018597 11.10.2016 806,4 806,4 

560 1018598 11.10.2016 1.420,80 1.420,80 

561 1018599 11.10.2016 1.344,00 1.344,00 

562 1018629 11.10.2016 3.648,00 3.648,00 

563 1018630 11.10.2016 3.106,56 3.106,56 

564 1018631 11.10.2016 768 768 

565 1018632 11.10.2016 3.532,80 3.532,80 

566 1018633 11.10.2016 3.571,20 3.571,20 

567 1018634 12.10.2016 4.417,18 4.417,18 

568 1018635 12.10.2016 1.536,00 1.536,00 

569 1018636 12.10.2016 4.309,44 4.309,44 

570 1018638 12.10.2016 8.080,20 8.080,20 

571 1018639 12.10.2016 8.618,88 8.618,88 

572 1018640 12.10.2016 8.080,20 8.080,20 

573 1018641 12.10.2016 11.850,96 11.850,96 

574 1018642 12.10.2016 6.194,82 6.194,82 

575 1018646 12.10.2016 6.194,82 6.194,82 

576 1018648 12.10.2016 6.194,82 6.194,82 

577 1018649 12.10.2016 4.040,10 4.040,10 

578 1018650 12.10.2016 9.696,24 9.696,24 

579 1018653 12.10.2016 5.386,80 5.386,80 

580 1018654 13.10.2016 38.822,57 38.822,57 

581 1018655 13.10.2016 4.639,98 4.639,98 

582 1018657 13.10.2016 9.172,04 9.172,04 

583 1018658 13.10.2016 9.172,04 9.172,04 

584 1018659 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 

585 1018660 13.10.2016 1.834,40 1.834,40 

586 1018661 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 

587 1018662 13.10.2016 1.618,60 1.618,60 

588 1018663 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 

589 1018664 13.10.2016 1.618,60 1.618,60 

590 1018665 13.10.2016 8.254,84 8.254,84 

591 1018666 13.10.2016 8.416,70 8.416,70 

592 1018667 13.10.2016 404,65 404,65 

593 1018668 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 

594 1018669 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 

595 1018670 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 

596 1018671 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 

597 1018672 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 

598 1018673 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 

599 1018674 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 
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600 1018675 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 

601 1018676 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 

602 1018677 13.10.2016 1.935,36 1.935,36 

603 1018678 13.10.2016 3.237,19 3.237,19 

604 1018679 13.10.2016 1.834,40 1.834,40 

605 1018680 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 

606 1018681 13.10.2016 8.254,84 8.254,84 

607 1018682 13.10.2016 7.337,64 7.337,64 

608 1018683 13.10.2016 2.956,80 2.956,80 

609 1018684 13.10.2016 9.441,82 9.441,82 

610 1018685 13.10.2016 8.902,29 8.902,29 

611 1018686 13.10.2016 2.876,16 2.876,16 

612 1018687 13.10.2016 1.025,11 1.025,11 

613 1018688 13.10.2016 2.967,43 2.967,43 

614 1018689 13.10.2016 1.728,00 1.728,00 

615 1018690 13.10.2016 2.967,43 2.967,43 

616 1018691 13.10.2016 6.204,62 6.204,62 

617 1018692 13.10.2016 6.204,62 6.204,62 

618 1018693 13.10.2016 9.711,58 9.711,58 

619 1018695 13.10.2016 6.744,16 6.744,16 

620 1018696 13.10.2016 2.643,70 2.643,70 

621 1018697 13.10.2016 6.744,16 6.744,16 

622 1018698 13.10.2016 1.888,37 1.888,37 

623 1018699 13.10.2016 110.836,80 110.836,80 

624 1018700 13.10.2016 110.836,80 110.836,80 

625 1018701 13.10.2016 110.836,80 110.836,80 

626 1018702 13.10.2016 109.432,58 109.432,58 

627 1018703 14.10.2016 110.836,80 110.836,80 

628 1018704 14.10.2016 110.836,80 110.836,80 

629 1018707 17.10.2016 1.890,67 1.890,67 

630 1018708 17.10.2016 1.890,67 1.890,67 

631 1018709 17.10.2016 1.890,67 1.890,67 

632 1018710 17.10.2016 162.376,32 162.376,32 

633 1018711 17.10.2016 9.993,55 9.993,55 

634 1018712 17.10.2016 8.535,03 8.535,03 

635 1018713 17.10.2016 6.212,21 6.212,21 

636 1018714 17.10.2016 7.508,67 7.508,67 

637 1018716 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 

638 1018717 17.10.2016 5.185,84 5.185,84 

639 1018719 17.10.2016 9.993,55 9.993,55 

640 1018720 17.10.2016 9.291,30 9.291,30 
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641 1018721 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 

642 1018722 17.10.2016 5.185,84 5.185,84 

643 1018723 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 

644 1018724 17.10.2016 4.375,56 4.375,56 

645 1018725 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 

646 1018726 17.10.2016 5.401,92 5.401,92 

647 1018727 17.10.2016 8.264,94 8.264,94 

648 1018728 17.10.2016 3.565,27 3.565,27 

649 1018729 17.10.2016 9.993,55 9.993,55 

650 1018730 17.10.2016 4.024,43 4.024,43 

651 1018753 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 

652 1018755 19.10.2016 8.277,79 8.277,79 

653 1018756 19.10.2016 6.005,46 6.005,46 

654 1018757 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 

655 1018758 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 

656 1018759 19.10.2016 2.073,60 2.073,60 

657 1018760 19.10.2016 5.951,35 5.951,35 

658 1018761 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 

659 1018763 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 

660 1018764 19.10.2016 2.188,80 2.188,80 

661 1018765 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 

662 1018767 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 

663 1018768 19.10.2016 4.869,29 4.869,29 

664 1018769 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 

665 1018771 19.10.2016 6.221,87 6.221,87 

666 1018772 19.10.2016 8.115,48 8.115,48 

667 1018773 19.10.2016 3.787,22 3.787,22 

668 1018774 20.10.2016 1.363,20 1.363,20 

669 1018775 20.10.2016 576 576 

670 1018776 20.10.2016 936,96 936,96 

671 1018777 20.10.2016 3.502,08 3.502,08 

672 1018778 20.10.2016 1.689,60 1.689,60 

673 1018780 20.10.2016 944,64 944,64 

674 1018781 20.10.2016 3.494,40 3.494,40 

675 1018785 25.10.2016 5.406,84 5.406,84 

676 1018786 25.10.2016 1.838,33 1.838,33 

677 1018787 25.10.2016 5.406,84 5.406,84 

678 1018788 25.10.2016 1.838,33 1.838,33 

679 1018789 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 

680 1018790 25.10.2016 7.191,10 7.191,10 

681 1018791 25.10.2016 9.461,98 9.461,98 
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682 1018792 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 

683 1018793 25.10.2016 7.191,10 7.191,10 

684 1018794 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 

685 1018795 25.10.2016 5.650,15 5.650,15 

686 1018796 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 

687 1018797 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 

688 1018798 25.10.2016 4.812,09 4.812,09 

689 1018799 25.10.2016 8.650,95 8.650,95 

690 1018800 25.10.2016 9.191,63 9.191,63 

691 1018801 25.10.2016 7.082,96 7.082,96 

692 1018802 25.10.2016 3.838,86 3.838,86 

693 1018803 25.10.2016 1.622,05 1.622,05 

694 1018804 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 

695 1018805 25.10.2016 2.273,28 2.273,28 

696 1018806 25.10.2016 5.947,52 5.947,52 

697 1018807 25.10.2016 3.757,76 3.757,76 

698 1018808 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 

699 1018809 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 

700 1018810 25.10.2016 1.676,12 1.676,12 

701 1018811 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 

702 1018812 25.10.2016 4.028,10 4.028,10 

703 1018813 25.10.2016 8.650,95 8.650,95 

704 1018814 25.10.2016 9.191,63 9.191,63 

705 1018815 25.10.2016 8.921,29 8.921,29 

706 1018816 25.10.2016 8.272,46 8.272,46 

707 1018817 25.10.2016 3.460,38 3.460,38 

708 1018818 25.10.2016 2.265,60 2.265,60 

709 1018819 25.10.2016 5.947,52 5.947,52 

710 1018820 25.10.2016 270,35 270,35 

711 1018821 25.10.2016 7.028,89 7.028,89 

712 1018822 25.10.2016 8.110,26 8.110,26 

713 1018823 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 

714 1018824 25.10.2016 8.110,26 8.110,26 

715 1018825 25.10.2016 8.650,94 8.650,94 

716 1018826 25.10.2016 3.946,99 3.946,99 

717 1018827 25.10.2016 8.110,26 8.110,26 

718 1018828 25.10.2016 4.325,47 4.325,47 

719 1018829 25.10.2016 3.244,10 3.244,10 

720 1018830 25.10.2016 1.567,98 1.567,98 

721 1018832 25.10.2016 8.921,29 8.921,29 

722 1018837 25.10.2016 10.002,66 10.002,66 
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723 1018838 25.10.2016 2.433,08 2.433,08 

724 1018839 25.10.2016 1.382,40 1.382,40 

725 1018840 25.10.2016 368,64 368,64 

726 1018841 25.10.2016 460,8 460,8 

727 1018842 25.10.2016 3.271,68 3.271,68 

728 1018843 25.10.2016 960 960 

729 1018844 25.10.2016 3.156,48 3.156,48 

730 1018845 25.10.2016 2.265,60 2.265,60 

731 1018846 25.10.2016 2.810,88 2.810,88 

732 1018847 25.10.2016 894,72 894,72 

733 1018848 25.10.2016 3.348,48 3.348,48 

734 1018849 25.10.2016 1.920,00 1.920,00 

735 1018878 27.10.2016 2.304,00 2.304,00 

736 1018879 27.10.2016 1.843,20 1.843,20 

737 1018880 27.10.2016 3.609,60 3.609,60 

738 1018881 27.10.2016 3.321,60 3.321,60 

739 1018882 27.10.2016 921,6 921,6 

740 1018883 27.10.2016 384 384 

741 1018884 27.10.2016 1.152,00 1.152,00 

742 1018885 27.10.2016 1.651,20 1.651,20 

743 1018887 27.10.2016 1.632,00 1.632,00 

744 1018889 28.10.2016 5.404,44 5.404,44 

745 1018890 28.10.2016 22.698,65 22.698,65 

746 1018891 28.10.2016 10.322,49 10.322,49 

747 1018892 28.10.2016 7.025,77 7.025,77 

748 1018893 28.10.2016 11.349,33 11.349,33 

749 1018894 28.10.2016 13.294,92 13.294,92 

750 1018895 28.10.2016 8.106,66 8.106,66 

751 1018896 28.10.2016 6.485,34 6.485,34 

752 1018898 28.10.2016 1.891,56 1.891,56 

753 1018899 28.10.2016 2.702,22 2.702,22 

754 1018901 28.10.2016 6.215,11 6.215,11 

755 1018902 28.10.2016 4.864,00 4.864,00 

756 1018904 28.10.2016 4.053,34 4.053,34 

757 1018905 28.10.2016 756,62 756,62 

758 1018907 28.10.2016 8.647,10 8.647,10 

759 1018909 28.10.2016 7.025,77 7.025,77 

760 1018910 28.10.2016 8.106,66 8.106,66 

761 1018911 28.10.2016 3.188,62 3.188,62 

762 1018912 28.10.2016 2.702,22 2.702,22 

763 1018913 28.10.2016 4.053,34 4.053,34 
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764 1018914 28.10.2016 2.702,22 2.702,22 

765 1018916 28.10.2016 7.025,77 7.025,77 

766 1018940 31.10.2016 6.341,90 6.341,90 

767 1018942 31.10.2016 8.257,96 8.257,96 

768 1018918 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

769 1018919 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

770 1018920 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

771 1018921 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

772 1018922 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

773 1018923 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

774 1018924 31.10.2016 76,8 76,8 

775 1018925 31.10.2016 76,8 76,8 

776 1018926 31.10.2016 76,8 76,8 

777 1018927 31.10.2016 76,8 76,8 

778 1018928 31.10.2016 422,4 422,4 

779 1018929 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

780 1018930 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

781 1018931 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

782 1018932 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

783 1018933 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

784 1018934 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

785 1018935 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

786 1018936 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

787 1018937 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

788 1018943 31.10.2016 9.877,17 9.877,17 

789 1018944 31.10.2016 1.612,80 1.612,80 

790 1018946 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

791 1018947 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 

792 1018948 31.10.2016 2.752,65 2.752,65 

793 1018949 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

794 1018950 31.10.2016 1.619,20 1.619,20 

795 1018951 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 

796 1018952 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 

797 1018954 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

798 1018955 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 

799 1018956 31.10.2016 2.914,57 2.914,57 

800 1018957 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 

801 1018958 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 

802 1018960 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

803 1018961 31.10.2016 3.886,10 3.886,10 

804 1018962 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 
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805 1018963 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 

806 1018964 31.10.2016 2.914,57 2.914,57 

807 1018965 31.10.2016 3.238,42 3.238,42 

808 1018966 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 

809 1018967 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

810 1018970 31.10.2016 2.914,57 2.914,57 

811 1018972 31.10.2016 2.698,68 2.698,68 

812 1018973 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

813 1018974 31.10.2016 1.079,47 1.079,47 

814 1018975 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

815 1018976 31.10.2016 3.290,88 3.290,88 

816 1018977 31.10.2016 1.248,00 1.248,00 

817 1018978 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

818 1018979 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

819 1018980 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

820 1018981 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

821 1018982 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

822 1018983 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

823 1018984 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

824 1018985 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

825 1018986 31.10.2016 1.075,20 1.075,20 

826 1018987 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

827 1018988 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

828 1018989 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

829 1018990 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

830 1018991 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

831 1018992 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

832 1018993 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

833 1018994 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

834 1018995 31.10.2016 1.075,20 1.075,20 

835 1018996 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

836 1018997 31.10.2016 422,4 422,4 

837 1018998 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

838 1018999 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

839 1019000 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

840 1019001 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

841 1019002 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

842 1019003 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

843 1019004 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

844 1019005 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

845 1019006 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 
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846 1019007 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

847 1019008 31.10.2016 307,2 307,2 

848 1019009 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

849 1019010 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

850 1019011 31.10.2016 806,4 806,4 

851 1019012 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

852 1019013 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

853 1019014 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

854 1019015 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

855 1019016 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

856 1019017 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

857 1019018 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

858 1019019 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

859 1019020 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

860 1019021 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

861 1019022 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

862 1019023 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

863 1019024 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

864 1019025 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

865 1019026 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

866 1019027 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

867 1019028 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

868 1019029 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

869 1019030 31.10.2016 307,2 307,2 

870 1019031 31.10.2016 76,8 76,8 

871 1019032 31.10.2016 76,8 76,8 

872 1019033 31.10.2016 76,8 76,8 

873 1019034 31.10.2016 76,8 76,8 

874 1019035 31.10.2016 76,8 76,8 

875 1019036 31.10.2016 76,8 76,8 

876 1019037 31.10.2016 76,8 76,8 

877 1019038 31.10.2016 76,8 76,8 

878 1019039 31.10.2016 76,8 76,8 

879 1019040 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

880 1019041 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

881 1019042 31.10.2016 921,6 921,6 

882 1019043 31.10.2016 3.744,00 3.744,00 

883 1019044 31.10.2016 1.858,56 1.858,56 

884 1019045 31.10.2016 1.858,56 1.858,56 

885 1019046 31.10.2016 1.382,40 1.382,40 

886 1019047 31.10.2016 1.896,96 1.896,96 
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887 1019048 31.10.2016 268,8 268,8 

888 1019049 31.10.2016 407,04 407,04 

889 1019050 31.10.2016 1.052,16 1.052,16 

890 1019051 31.10.2016 422,4 422,4 

891 1019052 31.10.2016 768 768 

892 1019053 31.10.2016 844,8 844,8 

893 1019054 31.10.2016 165.826,08 165.826,08 

894 1019076 31.10.2016 9.175,51 9.175,51 

895 1019078 31.10.2016 9.607,29 9.607,29 

896 1019081 31.10.2016 14.033,14 14.033,14 

897 1019084 31.10.2016 2.428,81 2.428,81 

898 1019085 31.10.2016 5.937,10 5.937,10 

899 1019086 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 

900 1019087 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

901 1019088 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

902 1019089 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

903 1019090 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

904 1019091 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

905 1019092 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

906 1019093 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

907 1019094 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

908 1019095 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

909 1019096 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

910 1019097 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

911 1019098 31.10.2016 307,2 307,2 

912 1019099 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

913 1019100 31.10.2016 1.305,60 1.305,60 

914 1019101 31.10.2016 422,4 422,4 

915 1019102 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

916 1019103 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

917 1019104 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

918 1019105 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

919 1019106 31.10.2016 1.344,00 1.344,00 

920 1019107 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

921 1019108 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

922 1019109 31.10.2016 7.016,57 7.016,57 

923 1019110 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

924 1019111 31.10.2016 8.257,96 8.257,96 

925 1019112 31.10.2016 11.334,45 11.334,45 

926 1019113 31.10.2016 576 576 

927 1019115 31.10.2016 3.778,15 3.778,15 
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928 1019117 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

929 1019118 31.10.2016 3.832,13 3.832,13 

930 1019119 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

931 1019121 31.10.2016 3.832,13 3.832,13 

932 1019122 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

933 1019123 31.10.2016 1.889,08 1.889,08 

934 1019124 31.10.2016 5.937,10 5.937,10 

935 1019125 31.10.2016 1.835,10 1.835,10 

936 1019127 31.10.2016 3.778,15 3.778,15 

937 1019129 31.10.2016 1.497,60 1.497,60 

938 1019130 31.10.2016 9.985,11 9.985,11 

939 1019131 31.10.2016 18.243,07 18.243,07 

940 1019135 03.11.2016 3.783,36 3.783,36 

941 1019136 03.11.2016 1.900,80 1.900,80 

942 1019137 03.11.2016 3.783,36 3.783,36 

943 1019139 03.11.2016 3.783,36 3.783,36 

944 1019142 04.11.2016 2.429,63 2.429,63 

945 1019143 04.11.2016 16.629,41 16.629,41 

946 1019144 04.11.2016 14.793,70 14.793,70 

947 1019145 04.11.2016 14.307,78 14.307,78 

948 1019147 04.11.2016 5.669,13 5.669,13 

949 1019148 04.11.2016 14.037,82 14.037,82 

950 1019149 04.11.2016 4.859,24 4.859,24 

951 1019150 04.11.2016 3.185,51 3.185,51 

952 1019151 04.11.2016 6.155,04 6.155,04 

953 1019152 04.11.2016 9.718,49 9.718,49 

954 1019153 04.11.2016 4.319,33 4.319,33 

955 1019154 04.11.2016 4.319,33 4.319,33 

956 1019155 04.11.2016 5.453,15 5.453,15 

957 1019156 04.11.2016 5.453,15 5.453,15 

958 1019157 04.11.2016 8.638,66 8.638,66 

959 1019158 04.11.2016 6.209,04 6.209,04 

960 1019159 04.11.2016 4.319,33 4.319,33 

961 1019163 04.11.2016 960 960 

962 1019164 04.11.2016 975,36 975,36 

963 1019165 04.11.2016 506,88 506,88 

964 1019166 04.11.2016 449,28 449,28 

965 1019167 04.11.2016 2.012,16 2.012,16 

966 1019168 04.11.2016 1.612,80 1.612,80 

967 1019169 04.11.2016 576 576 

968 1019183 07.11.2016 8.264,76 8.264,76 
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969 1019184 07.11.2016 16.097,36 16.097,36 

970 1019185 07.11.2016 8.264,76 8.264,76 

971 1019186 07.11.2016 3.349,12 3.349,12 

972 1019187 08.11.2016 8.259,61 8.259,61 

973 1019188 08.11.2016 3.347,03 3.347,03 

974 1019211 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 

975 1019212 10.11.2016 9.795,72 9.795,72 

976 1019213 10.11.2016 5.412,00 5.412,00 

977 1019214 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

978 1019215 10.11.2016 4.437,84 4.437,84 

979 1019216 10.11.2016 6.765,00 6.765,00 

980 1019217 10.11.2016 7.089,72 7.089,72 

981 1019218 10.11.2016 6.765,00 6.765,00 

982 1019219 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 

983 1019220 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

984 1019221 10.11.2016 3.788,40 3.788,40 

985 1019222 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

986 1019223 10.11.2016 6.332,04 6.332,04 

987 1019224 10.11.2016 9.741,60 9.741,60 

988 1019226 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

989 1019227 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

990 1019228 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

991 1019229 10.11.2016 2.706,00 2.706,00 

992 1019230 10.11.2016 2.706,00 2.706,00 

993 1019231 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

994 1019232 10.11.2016 1.728,00 1.728,00 

995 1019233 10.11.2016 410,88 410,88 

996 1019234 10.11.2016 192 192 

997 1019235 10.11.2016 4.435,20 4.435,20 

998 1019236 10.11.2016 1.728,00 1.728,00 

999 1019237 10.11.2016 1.536,00 1.536,00 

1000 1019242 10.11.2016 38.822,57 38.822,57 

1001 1019243 10.11.2016 4.654,32 4.654,32 

1002 1019244 10.11.2016 1.894,20 1.894,20 

1003 1019245 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 

1004 1019247 10.11.2016 5.412,00 5.412,00 

1005 1019248 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 

1006 1019249 10.11.2016 8.713,32 8.713,32 

1007 1019250 10.11.2016 1.894,20 1.894,20 

1008 1019251 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 

1009 1019252 10.11.2016 5.412,00 5.412,00 
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1010 1019253 10.11.2016 6.223,80 6.223,80 

1011 1019254 10.11.2016 7.414,44 7.414,44 

1012 1019255 10.11.2016 8.280,36 8.280,36 

1013 1019256 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 

1014 1019257 10.11.2016 6.765,00 6.765,00 

1015 1019258 10.11.2016 1.623,60 1.623,60 

1016 1019260 10.11.2016 230,4 230,4 

1017 1019261 10.11.2016 422,4 422,4 

1018 1019262 10.11.2016 768 768 

1019 1019263 10.11.2016 3.110,40 3.110,40 

1020 1019264 10.11.2016 1.843,20 1.843,20 

1021 1019265 10.11.2016 1.962,24 1.962,24 

1022 1019266 10.11.2016 1.881,60 1.881,60 

1023 1019267 10.11.2016 1.459,20 1.459,20 

1024 1019270 10.11.2016 1.894,20 1.894,20 

1025 1019271 10.11.2016 8.929,80 8.929,80 

1026 1019272 15.11.2016 2.073,60 2.073,60 

1027 1019273 15.11.2016 1.877,76 1.877,76 

1028 1019274 15.11.2016 1.497,60 1.497,60 

1029 1019289 15.11.2016 187.808,64 187.808,64 

1030 1019290 21.11.2016 768 768 

1031 1019291 21.11.2016 3.398,40 3.398,40 

1032 1019292 21.11.2016 326,4 326,4 

1033 1019293 21.11.2016 768 768 

1034 1019294 21.11.2016 3.851,52 3.851,52 

1035 1019295 21.11.2016 1.056,00 1.056,00 

1036 1019296 21.11.2016 1.728,00 1.728,00 

1037 1019298 21.11.2016 10.022,20 10.022,20 

1038 1019299 21.11.2016 15.602,13 15.602,13 

1039 1019300 21.11.2016 13.543,52 13.543,52 

1040 1019302 21.11.2016 13.597,68 13.597,68 

1041 1019303 21.11.2016 10.022,20 10.022,20 

1042 1019304 21.11.2016 11.322,38 11.322,38 

1043 1019305 21.11.2016 998,4 998,4 

1044 1019306 21.11.2016 10.022,20 10.022,20 

1045 1019307 21.11.2016 10.509,76 10.509,76 

1046 1019308 21.11.2016 5.823,71 5.823,71 

1047 1019310 21.11.2016 1.152,00 1.152,00 

1048 1019314 21.11.2016 8.288,63 8.288,63 

1049 1019315 21.11.2016 8.288,63 8.288,63 

1050 1019316 21.11.2016 5.823,71 5.823,71 
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1051 1019321 21.11.2016 2.708,70 2.708,70 

1052 1019322 21.11.2016 2.437,84 2.437,84 

1053 1019324 21.11.2016 2.708,70 2.708,70 

1054 1019325 21.11.2016 2.437,84 2.437,84 

1055 1019327 21.11.2016 7.855,24 7.855,24 

1056 1019328 21.11.2016 5.823,71 5.823,71 

1057 1019329 21.11.2016 5.146,54 5.146,54 

1058 1019331 21.11.2016 5.146,54 5.146,54 

1059 1019333 21.11.2016 5.146,54 5.146,54 

1060 1019342 22.11.2016 806,4 806,4 

1061 1019343 22.11.2016 806,4 806,4 

1062 1019344 22.11.2016 1.420,80 1.420,80 

1063 1019345 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1064 1019346 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1065 1019347 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1066 1019348 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1067 1019349 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1068 1019350 22.11.2016 307,2 307,2 

1069 1019351 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1070 1019352 22.11.2016 76,8 76,8 

1071 1019353 22.11.2016 76,8 76,8 

1072 1019354 22.11.2016 76,8 76,8 

1073 1019355 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1074 1019356 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1075 1019357 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1076 1019358 22.11.2016 307,2 307,2 

1077 1019359 22.11.2016 537,6 537,6 

1078 1019360 22.11.2016 537,6 537,6 

1079 1019361 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1080 1019362 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1081 1019363 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1082 1019364 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1083 1019365 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1084 1019366 22.11.2016 307,2 307,2 

1085 1019367 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1086 1019368 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1087 1019369 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1088 1019370 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1089 1019371 22.11.2016 537,6 537,6 

1090 1019372 22.11.2016 537,6 537,6 

1091 1019373 22.11.2016 537,6 537,6 
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1092 1019374 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1093 1019375 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1094 1019376 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1095 1019377 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1096 1019378 22.11.2016 1.344,00 1.344,00 

1097 1019400 24.11.2016 1.939,20 1.939,20 

1098 1019401 24.11.2016 10.023,30 10.023,30 

1099 1019402 24.11.2016 12.949,02 12.949,02 

1100 1019403 24.11.2016 10.023,30 10.023,30 

1101 1019404 24.11.2016 12.949,02 12.949,02 

1102 1019405 25.11.2016 5.952,28 5.952,28 

1103 1019407 25.11.2016 6.222,84 6.222,84 

1104 1019408 25.11.2016 3.192,59 3.192,59 

1105 1019409 25.11.2016 1.406,90 1.406,90 

1106 1019411 25.11.2016 5.952,28 5.952,28 

1107 1019413 25.11.2016 5.952,28 5.952,28 

1108 1019417 28.11.2016 1.708,80 1.708,80 

1109 1019418 28.11.2016 3.417,60 3.417,60 

1110 1019419 28.11.2016 1.152,00 1.152,00 

1111 1019420 28.11.2016 1.708,80 1.708,80 

1112 1019421 28.11.2016 768 768 

1113 1019422 28.11.2016 3.271,68 3.271,68 

1114 1019423 28.11.2016 768 768 

1115 1019424 28.11.2016 1.920,00 1.920,00 

1116 1019425 28.11.2016 2.288,64 2.288,64 

1117 1019426 28.11.2016 768 768 

1118 1019427 28.11.2016 1.839,36 1.839,36 

1119 1019429 28.11.2016 2.012,16 2.012,16 

1120 1019430 28.11.2016 1.536,00 1.536,00 

1121 1019431 28.11.2016 2.437,94 2.437,94 

1122 1019432 28.11.2016 3.413,11 3.413,11 

1123 1019433 28.11.2016 8.234,81 8.234,81 

1124 1019434 28.11.2016 8.343,17 8.343,17 

1125 1019435 28.11.2016 9.318,35 9.318,35 

1126 1019439 28.11.2016 10.022,64 10.022,64 

1127 1019440 28.11.2016 15.440,28 15.440,28 

1128 1019456 29.11.2016 614,4 614,4 

1129 1019462 29.11.2016 8.934,55 8.934,55 

1130 1019464 29.11.2016 2.757,12 2.757,12 

1131 1019465 29.11.2016 1.497,60 1.497,60 

1132 1019466 29.11.2016 1.497,60 1.497,60 
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1133 1019467 29.11.2016 2.054,40 2.054,40 

1134 1019472 30.11.2016 152.261,28 152.261,28 

1135 1019473 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 

1136 1019474 30.11.2016 15.391,21 15.391,21 

1137 1019475 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 

1138 1019476 30.11.2016 17.938,34 17.938,34 

1139 1019477 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 

1140 1019478 30.11.2016 10.676,29 10.676,29 

1141 1019479 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 

1142 1019480 30.11.2016 10.730,50 10.730,50 

1143 1019481 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 

1144 1019482 30.11.2016 7.207,86 7.207,86 

1145 1019483 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 

1146 1019484 30.11.2016 13.223,43 13.223,43 

1147 1019486 30.11.2016 10.838,88 10.838,88 

1148 1019487 30.11.2016 5.961,38 5.961,38 

1149 1019490 30.11.2016 10.025,96 10.025,96 

1150 1019491 30.11.2016 11.326,63 11.326,63 

1151 1019520 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 

1152 1019521 07.12.2016 17.985,20 17.985,20 

1153 1019522 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 

1154 1019523 07.12.2016 17.013,03 17.013,03 

1155 1019524 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 

1156 1019525 07.12.2016 17.985,20 17.985,20 

1157 1019526 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 

1158 1019527 07.12.2016 17.013,03 17.013,03 

1159 1019528 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 

1160 1019529 07.12.2016 17.985,20 17.985,20 

1161 1019530 07.12.2016 9.991,78 9.991,78 

1162 1019531 07.12.2016 17.013,03 17.013,03 

1163 1019532 07.12.2016 1.804,80 1.804,80 

1164 1019533 07.12.2016 3.548,16 3.548,16 

1165 1019534 07.12.2016 844,8 844,8 

1166 1019535 07.12.2016 5.260,80 5.260,80 

1167 1019537 07.12.2016 10.801,92 10.801,92 

1168 1019538 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1169 1019539 09.12.2016 19.556,69 19.556,69 

1170 1019540 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1171 1019541 09.12.2016 19.826,81 19.826,81 

1172 1019542 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1173 1019543 09.12.2016 19.826,81 19.826,81 
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1174 1019544 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1175 1019545 09.12.2016 17.827,92 17.827,92 

1176 1019546 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1177 1019547 09.12.2016 17.017,56 17.017,56 

1178 1019548 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1179 1019549 09.12.2016 15.558,91 15.558,91 

1180 1019550 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1181 1019551 09.12.2016 15.558,91 15.558,91 

1182 1019552 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1183 1019553 09.12.2016 16.477,32 16.477,32 

1184 1019554 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1185 1019555 09.12.2016 16.477,32 16.477,32 

1186 1019556 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1187 1019557 09.12.2016 16.477,32 16.477,32 

1188 1019558 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1189 1019559 09.12.2016 20.529,12 20.529,12 

1190 1019560 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1191 1019561 09.12.2016 20.529,12 20.529,12 

1192 1019562 09.12.2016 9.994,44 9.994,44 

1193 1019563 09.12.2016 20.529,12 20.529,12 

1194 1019566 09.12.2016 9.454,20 9.454,20 

1195 1019567 09.12.2016 20.583,14 20.583,14 

1196 1019568 09.12.2016 16.477,32 16.477,32 

1197 1019569 09.12.2016 9.454,20 9.454,20 

1198 1019570 09.12.2016 15.288,79 15.288,79 

1199 1019571 09.12.2016 12.263,45 12.263,45 

1200 1019572 09.12.2016 9.454,20 9.454,20 

1201 1019573 09.12.2016 8.535,79 8.535,79 

1202 1019574 09.12.2016 10.912,85 10.912,85 

1203 1019577 09.12.2016 5.942,64 5.942,64 

1204 1019581 09.12.2016 8.913,96 8.913,96 

1205 1019589 09.12.2016 10.804,80 10.804,80 

1206 1019590 09.12.2016 3.467,52 3.467,52 

1207 1019591 09.12.2016 768 768 

1208 1019592 09.12.2016 1.843,20 1.843,20 

1209 1019594 09.12.2016 3.271,68 3.271,68 

1210 1019595 09.12.2016 1.075,20 1.075,20 

1211 1019596 09.12.2016 3.628,80 3.628,80 

1212 1019598 12.12.2016 22.348,56 22.348,56 

1213 1019599 12.12.2016 5.938,04 5.938,04 

1214 1019600 12.12.2016 4.966,34 4.966,34 
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1215 1019601 12.12.2016 9.446,86 9.446,86 

1216 1019603 13.12.2016 38.822,57 38.822,57 

1217 1019606 13.12.2016 10.816,08 10.816,08 

1218 1019608 13.12.2016 5.948,84 5.948,84 

1219 1019609 13.12.2016 4.867,24 4.867,24 

1220 1019610 13.12.2016 307,2 307,2 

1221 1019611 13.12.2016 2.833,92 2.833,92 

1222 1019613 13.12.2016 1.939,20 1.939,20 

1223 1019614 13.12.2016 345,6 345,6 

1224 1019647 15.12.2016 237.693,12 237.693,12 

1225 1019648 15.12.2016 10.027,08 10.027,08 

1226 1019649 15.12.2016 6.233,05 6.233,05 

1227 1019650 15.12.2016 10.027,08 10.027,08 

1228 1019651 15.12.2016 6.233,05 6.233,05 

1229 1019652 15.12.2016 5.420,04 5.420,04 

1230 1019654 15.12.2016 5.420,04 5.420,04 

1231 1019655 15.12.2016 5.420,04 5.420,04 

1232 1019656 15.12.2016 5.420,04 5.420,04 

1233 1019666 15.12.2016 3.705,60 3.705,60 

1234 1019667 15.12.2016 3.052,80 3.052,80 

1235 1019669 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 

1236 1019670 19.12.2016 16.275,60 16.275,60 

1237 1019671 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 

1238 1019672 19.12.2016 17.089,38 17.089,38 

1239 1019673 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 

1240 1019674 19.12.2016 17.360,64 17.360,64 

1241 1019675 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 

1242 1019676 19.12.2016 13.563,00 13.563,00 

1243 1019677 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 

1244 1019678 19.12.2016 17.360,64 17.360,64 

1245 1019679 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 

1246 1019680 19.12.2016 17.360,64 17.360,64 

1247 1019681 19.12.2016 10.036,62 10.036,62 

1248 1019682 19.12.2016 17.360,64 17.360,64 

1249 1019684 20.12.2016 8.122,50 8.122,50 

1250 1019686 20.12.2016 8.122,50 8.122,50 

1251 1019687 20.12.2016 13.537,52 13.537,52 

1252 1019689 20.12.2016 8.122,50 8.122,50 

1253 1019690 20.12.2016 15.974,26 15.974,26 

1254 1019694 20.12.2016 11.696,42 11.696,42 

1255 1019722 20.12.2016 104.659,89 104.659,89 
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1256 1019723 20.12.2016 104.243,16 104.243,16 

1257 1019724 21.12.2016 1.651,20 1.651,20 

1258 1019725 21.12.2016 1.898,15 1.898,15 

1259 1019726 21.12.2016 1.898,15 1.898,15 

1260 1019727 21.12.2016 1.898,15 1.898,15 

1261 1019728 21.12.2016 3.525,13 3.525,13 

1262 1019729 21.12.2016 2.711,64 2.711,64 

1263 1019730 21.12.2016 2.711,64 2.711,64 

1264 1019732 21.12.2016 1.420,80 1.420,80 

1265 1019733 21.12.2016 2.073,60 2.073,60 

1266 1019734 21.12.2016 384 384 

1267 1019736 21.12.2016 1.574,40 1.574,40 

1268 1019739 27.12.2016 16.583,10 16.583,10 

1269 1019740 27.12.2016 4.240,92 4.240,92 

1270 1019741 27.12.2016 18.866,67 18.866,67 

1271 1019743 27.12.2016 20.008,45 20.008,45 

1272 1019744 27.12.2016 12.831,51 12.831,51 

1273 1019745 27.12.2016 15.550,04 15.550,04 

1274 1019746 27.12.2016 20.878,39 20.878,39 

1275 1019747 27.12.2016 9.134,30 9.134,30 

1276 1019749 27.12.2016 13.864,56 13.864,56 

1277 1019751 27.12.2016 19.410,38 19.410,38 

1278 1019752 27.12.2016 15.550,05 15.550,05 

1279 1019754 27.12.2016 3.534,11 3.534,11 

1280 1019759 27.12.2016 15.332,56 15.332,56 

1281 1019760 27.12.2016 10.819,79 10.819,79 

1282 1019761 27.12.2016 8.536,23 8.536,23 

1283 1019764 27.12.2016 384 384 

1284 1019765 27.12.2016 384 384 

1285 1019802 29.12.2016 8.990,99 8.990,99 

1286 1019803 29.12.2016 8.990,99 8.990,99 

1287 1019804 29.12.2016 10.080,80 10.080,80 

1288 1019805 29.12.2016 1.089,83 1.089,83 

1289 1019809 29.12.2016 212.177,28 212.177,28 

1290 1019834 31.12.2016 5.107,20 5.107,20 

1291 1019835 31.12.2016 384 384 

1292 1019836 31.12.2016 384 384 

1293 1020005 10.01.2017 3.161,14 3.161,14 

1294 1020006 10.01.2017 3.161,14 3.161,14 

1295 1020007 10.01.2017 3.161,14 3.161,14 

1296 1020008 10.01.2017 3.161,14 3.161,14 
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1297 1020009 10.01.2017 3.161,14 3.161,14 

1298 1020010 10.01.2017 4.286,28 4.286,28 

1299 1020011 10.01.2017 4.286,28 4.286,28 

1300 1020012 10.01.2017 4.286,28 4.286,28 

1301 1020020 12.01.2017 6.793,14 6.793,14 

1302 1020025 16.01.2017 799,68 799,68 

1303 1020026 16.01.2017 761,6 761,6 

1304 1020027 16.01.2017 761,6 761,6 

1305 1020028 16.01.2017 761,6 761,6 

1306 1020029 16.01.2017 761,6 761,6 

1307 1020030 16.01.2017 1.523,20 1.523,20 

1308 1020031 16.01.2017 761,6 761,6 

1309 1020032 16.01.2017 380,8 380,8 

1310 1020033 16.01.2017 456,96 456,96 

1311 1020043 18.01.2017 4.020,53 4.020,53 

1312 1020046 18.01.2017 2.680,36 2.680,36 

1313 1020047 18.01.2017 4.824,64 4.824,64 

1314 1020048 18.01.2017 4.288,57 4.288,57 

1315 1020049 19.01.2017 571,2 571,2 

1316 1020050 19.01.2017 514,08 514,08 

1317 1020051 19.01.2017 95,2 95,2 

1318 1020052 19.01.2017 818,72 818,72 

1319 1020056 19.01.2017 875,84 875,84 

1320 1020057 19.01.2017 456,96 456,96 

1321 1020061 23.01.2017 8.024,47 8.024,47 

1322 1020063 23.01.2017 8.024,47 8.024,47 

1323 1020064 23.01.2017 3.156,30 3.156,30 

1324 1020065 23.01.2017 4.012,24 4.012,24 

1325 1020066 23.01.2017 6.580,07 6.580,07 

1326 1020067 23.01.2017 4.279,72 4.279,72 

1327 1020083 26.01.2017 1.523,20 1.523,20 

1328 1020085 26.01.2017 4.812,97 4.812,97 

1329 1020086 26.01.2017 3.529,51 3.529,51 

1330 1020087 26.01.2017 2.157,07 57,07 

1331 1020088 26.01.2017 300 300 

1332 1020089 26.01.2017 4.010,81 4.010,81 

1333 1020091 26.01.2017 3.850,38 3.850,38 

1334 1020092 26.01.2017 4.866,45 4.866,45 

1335 1020093 26.01.2017 4.706,01 4.706,01 

1336 1020095 26.01.2017 4.278,19 4.278,19 

1337 1020096 26.01.2017 4.278,19 4.278,19 
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1338 1020097 26.01.2017 4.706,01 4.706,01 

1339 1020098 26.01.2017 4.278,19 4.278,19 

1340 1020100 26.01.2017 9.545,72 9.545,72 

1341 1020101 26.01.2017 2.673,87 2.673,87 

1342 1020102 26.01.2017 2.486,70 2.486,70 

1343 1020103 26.01.2017 4.812,97 4.812,97 

1344 1020105 26.01.2017 38.499,04 38.499,04 

1345 1020106 31.01.2017 9.908,07 9.908,07 

1346 1020107 31.01.2017 1.231,82 1.231,82 

1347 1020108 31.01.2017 7.230,21 7.230,21 

1348 1020109 31.01.2017 9.908,07 9.908,07 

1349 1020110 31.01.2017 1.874,50 1.874,50 

1350 1020117 31.01.2017 1.447,04 1.447,04 

1351 1020120 31.01.2017 456,96 456,96 

1352 1020121 31.01.2017 456,96 456,96 

1353 1020122 31.01.2017 3.526,21 3.526,21 

1354 1020123 31.01.2017 312,26 312,26 

1355 1020124 31.01.2017 571,2 571,2 

1356 1020125 31.01.2017 3.312,96 3.312,96 

1357 1020126 31.01.2017 552,16 552,16 

1358 1020127 31.01.2017 1.523,20 1.523,20 

1359 1020128 31.01.2017 8.486,60 8.486,60 

1360 1020130 31.01.2017 1.637,44 1.637,44 

1361 1020131 31.01.2017 1.332,80 1.332,80 

1362 1020132 31.01.2017 9.908,07 9.908,07 

1363 1020133 31.01.2017 1.874,50 1.874,50 

1364 1020134 31.01.2017 9.908,07 9.908,07 

1365 1020135 31.01.2017 1.874,50 1.874,50 

1366 1020136 31.01.2017 2.677,86 2.677,86 

1367 1020138 31.01.2017 3.534,78 3.534,78 

1368 1020139 31.01.2017 1.618,40 1.618,40 

1369 1020140 31.01.2017 761,6 761,6 

1370 1020147 03.02.2017 2.697,55 2.697,55 

1371 1020148 03.02.2017 2.697,55 2.697,55 

1372 1020152 08.02.2017 9.888,26 9.888,26 

1373 1020153 08.02.2017 2.031,10 2.031,10 

1374 1020160 10.02.2017 1.359,46 1.359,46 

1375 1020161 10.02.2017 1.161,44 1.161,44 

1376 1020162 10.02.2017 3.637,84 3.637,84 

1377 1020163 10.02.2017 802,46 802,46 

1378 1020164 10.02.2017 3.744,83 3.744,83 
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Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii Rest de plată 
1379 1020165 10.02.2017 3.156,36 3.156,36 

1380 1020166 10.02.2017 20.676,83 20.676,83 

1381 1020167 10.02.2017 4.119,32 4.119,32 

1382 1020168 10.02.2017 2.674,88 2.674,88 

1383 1020169 10.02.2017 11.769,48 11.769,48 

1384 1020170 10.02.2017 2.674,88 2.674,88 

1385 1020171 10.02.2017 2.079,17 2.079,17 

1386 1020172 10.02.2017 879,65 879,65 

1387 1020173 10.02.2017 868,22 868,22 

1388 1020174 10.02.2017 403,65 403,65 

1389 1020175 10.02.2017 3.204,43 3.204,43 

1390 1020213 23.02.2017 277,98 277,98 

1391 1020214 23.02.2017 495,04 495,04 

1392 1020215 23.02.2017 761,6 761,6 

1393 1020216 23.02.2017 2.162,94 2.162,94 

1394 1020220 23.02.2017 913,92 913,92 

1395 1020223 23.02.2017 4.304,66 4.304,66 

1396 1020224 23.02.2017 2.094,40 2.094,40 

 Total sume restante  10.763.726,42 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că întreaga creanţă solicitată de creditor este 
întemeiată. 
Astfel, cuantumul total al facturilor anexate cererii de admitere a creanţei este echivalent cu suma de 10.763.726,42 lei, 
fiind emise anterior deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Paneuro Internaţional SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 10.763.726,42 lei. 
150. Paradisma Spedition SRL cu sediul în Târgu Mureş, str. Pomilor, nr. 7A, Jud. Mureş a solicitat înscrierea la masa 
credală a Romcab SA cu suma de 234.890,58 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate şi taxa de 
timbru, ca şi creanţă chirografară. 
Arată creditorul că deţine o creanţă anterioară datei deschiderii procedurii în sumă de 234.690,58 lei, în temeiul 
raporturilor existente anterior deschiderii procedurii, reprezentând prestări servicii de natura transporturilor rutiere de 
marfă prestate de către creditor, beneficiară fiind Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la analiza creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat următoarele: 
În temeiul raporturilor comerciale desfăşurate, Romcab SA a emis către Paradisma Spedition SRL o serie de comenzi 
de transport rutier de marfă, astfel: 

- 1866 din data de 12.08.2016; 
- 1908 din data de 16.08.2016; 
- 1906 din data de 16.08.2016; 
- 13995 din data de 12.08.2016; 
- 1970 din data de 22.08.2016; 
- 1998 din data de 24.08.2016; 
- 2006 din data de 25.08.2016; 
- 2042 din data de 30.08.2016; 
- 2028 din data de 29.08.2016; 
- 2049 din data de 31.08.2016; 
- 2032 din data de 29.08.2016; 
- 2036 din data de 29.08.2016; 
- 2065 din data de 02.09.2016; 
- 2065 din data de 02.09.2016; 

- 2535 din data de 25.10.2016; 
- 2550 din data de 28.10.2016; 
- 2556 din data de 30.10.2016; 
- 2570 din data de 31.10.2016; 
- 2579 din data de 01.11.2016; 
- 2586 din data de 02.11.2016; 
- 2604 din data de 05.11.2016; 
- 2603 din data de 05.11.2016; 
- 2616 din data de 07.11.2016; 
- 2624 din data de 08.11.2016; 
- 2608 din data de 06.11.2016; 
- 2629 din data de 09.11.2016; 
- 2601.1 din data de 04.11.2016; 
- 2641 din data de 11.11.2016; 
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- 2057 din data de 01.09.2016; 
- 2092 din data de 05.09.2016; 
- 2099 din data de 06.09.2016; 
- 2121 din data de 08.09.2016; 
- 2132 din data de 09.09.2016; 
- 2158 din data de 12.09.2016; 
- 2159 din data de 12.09.2016; 
- 2181 din data de 15.09.2016; 
- 2188 din data de 15.09.2016; 
- 2195 din data de 16.09.2016; 
- 2198 din data de 16.09.2016; 
- 91605 din data de 16.09.2016; 
- 2227 din data de 19.09.2016; 
- 2250 din data de 22.09.2016; 
- 2230 din data de 19.09.2016; 
- 2248 din data de 22.09.2016; 
- 2195.1 din data de 16.09.2016; 
- 2282 din data de 27.09.2016; 
- 2304 din data de 29.09.2016; 
- 2324 din data de 02.10.2016,; 
- 2369 din data de 05.10.2016; 
- 2370 din data de 06.10.2016; 
- 2314 din data de 30.09.2016; 
- 2416 din data de 12.10.2016; 
- 2426 din data de 13.10.2016; 
- 2455 din data de 18.10.2016; 

- 2663 din data de 16.11.2016; 
- 2659 din data de 15.11.2016; 
- 2672 din data de 17.11.2016; 
- 2676 din data de 19.11.2016; 
- 2678 din data de 20.11.2016; 
- 2699 din data de 22.11.2016; 
- 2703 din data de 23.11.2016; 
- 2709 din data de 25.11.2016; 
- 2722 din data de 29.11.2016; 
- 2721 din data de 29.11.2016; 
- 2710 din data de 27.11.2016; 
- 2726.1 din data de 30.11.2016; 
- 2733 din data de 04.12.2016; 
- 2753 din data de 07.12.2016; 
- 2755 din data de 08.12.2016; 
- 2764 din data de 09.12.2016; 
- 2773 din data de 11.12.2016; 
- 2778 din data de 15.12.2016; 
- 2786 din data de 17.12.2016; 
- 2795 din data de 21.12.2016. 
- 2482 din data de 20.10.2016; 
- 2473 din data de 19.10.2016; 
- 2474 din data de 20.10.2016; 
- 2493 din data de 22.10.2016; 
- 2501 din data de 23.10.2016; 
- 2479 din data de 20.10.2016; 
- 2537 din data de 26.10.2016; 
 

După prestarea serviciilor, creditorul a emis un număr de optzeci de facturi fiscale, după cum urmează: 
- 424 din data de 19.08.2016 în sumă de 4.645,77 lei; 
- 425 din data de 19.08.2016 în sumă de 4.645,77 lei; 
- 426 din data de 19.08.2016 în sumă de 1.524,48 lei; 
- 427 din data de 19.08.2016 în sumă de 2.671,20 lei; 
- 428 din data de 23.08.2016 în sumă de 4.951,71 lei; 
- 429 din data de 25.08.2016 în sumă de 3.098,88 lei; 
- 431 din data de 30.08.2016 în sumă de 4.631,65 lei; 
- 435 din data de 31.08.2016 în sumă de 4.938, 16 lei; 
- 437 din data de 31.08.2016 în sumă de 817,92 lei; 
- 438 din data de 31.08.2016 în sumă de 817,92 lei; 
- 439 din data de 31.08.2016 în sumă de 1.090,56 lei; 
- 440 din data de 01.09.2016 în sumă de 3.429,60 lei; 
- 443 din data de 03.09.2016 în sumă de 4.625,22 lei; 
- 445 din data de 05.09.2016 în sumă de 2.042,88 lei; 
- 446 din data de 06.09.2016 în sumă de 2.042,88 lei; 
- 447 din data de 08.09.2016 în sumă de 4.620,65 lei; 
- 450 din data de 08.09.2016 în sumă de 2.849,28 lei; 
- 453 din data de 09.09.2016 în sumă de 4.621,78 lei; 
- 454 din data de 12.09.2016 în sumă de 360,00 lei; 
- 455 din data de 12.09.2016 în sumă de 3.552,00 lei; 
- 456 din data de 15.09.2016 în sumă de 4.617,64 lei; 
- 459 din data de 15.09.2016 în sumă de 360,00 lei; 
- 460 din data de 16.09.2016 în sumă de 2.849,28 lei; 
- 461 din data de 16.09.2016 în sumă de 817,92 lei; 
- 462 din data de 16.09.2016 în sumă de 1.025,28 lei; 
- 464 din data de 21.09.2016 în sumă de 5.344,08 lei; 
- 466 din data de 22.09.2016 în sumă de 5.154, 14 lei; 
- 469 din data de 23.09.2016 în sumă de 2.342,40 lei; 
- 470 din data de 23.09.2016 în sumă de 817,92 lei; 
- 472 din data de 30.09.2016 în sumă de 360,00 lei; 
- 473 din data de 30.09.2016 în sumă de 2.849,28 lei; 
- 474 din data de 30.09.2016 în sumă de 817,92 lei; 
- 481 din data de 14.10.2016 în sumă de 1.478,40 lei; 
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- 482 din data de 14.10.2016 în sumă de 430,08 lei; 
- 483 din data de 14.10.2016 în sumă de 2.342,40 lei; 
- 485 din data de 14.10.2016 în sumă de 2.849,28 lei; 
- 486 din data de 14.10.2016 în sumă de 3.098,88 lei; 
- 487 din data de 14.10.2016 în sumă de 3.098,88 lei; 
- 492 din data de 19.10.2016 în sumă de 1.593,60 lei; 
- 493 din data de 20.10.2016 în suma de 3.098,88 lei; 
- 494 din data de 21.10.2016 în sumă de 1.593,60 lei; 
- 495 din data de 24.10.2016 în sumă de 5.218,87 lei; 
- 496 din data de 24.10.2016 în sumă de 718,08 lei; 
- 497 din data de 24.10.2016 în sumă de 2.849,28 lei; 
- 498 din data de 24.10.2016 în sumă de 2.772,48 lei; 
- 499 din data de 26.10.2016 în sumă de 1.140,48 lei; 
- 552 din data de 28.10.2016 în sumă de 4.674,84 lei; 
- 554 din data de 28.10.2016 în sumă de 4.674,84 lei; 
- 556 din data de 31.10.2016 în sumă de 898,56 lei; 
- 558 din data de 01.11.2016 în sumă de 3.302,40 lei; 
- 561 din data de 02.11.2016 în sumă de 2.703,36 lei; 
- 564 din data de 03.11.2016 în sumă de 360,00 lei; 
- 565 din data de 15.11.2016 în sumă de 5.418,96 lei; 
- 567 din data de 15.11.2016 în sumă de 5.418,96 lei; 
- 568 din data de 15.11.2016 în sumă de 6.502,76 lei; 
- 570 din data de 15.11.2016 în sumă de 5.418,96 lei; 
- 572 din data de 15.11.2016 în sumă de 2.709,48 lei; 
- 573 din data de 15.11.2016 în sumă de 2.709,48 lei; 
- 575 din data de 15.11.2016 în sumă de 2.181, 12 lei; 
- 577 din data de 15.11.2016 în sumă de 2.323,20 lei; 
- 579 din data de 17.11.2016 în sumă de 4.693,62 lei; 
- 580 din data de 17.11.2016 în sumă de 3.663,36 lei; 
- 581 din data de 18.11.2016 în sumă de 1.236,48 lei; 
- 583 din data de 19.11.2016 în sumă de 4.686,05 lei; 
- 585 din data de 21.11.2016 în sumă de 4.686,05 lei; 
- 587 din data de 26. 11.2016 în sumă de 5.417,64 lei; 
- 588 din data de 26.11.2016 în sumă de 4.686,25 lei; 
- 591 din data de 26.11.2016 în sumă de 4.686,25 lei; 
- 593 din data de 29.11.2016 în sumă de 817,92 lei; 
- 594 din data de 29.11.2016 în sumă de 2.288,64 lei; 
- 597 din data de 30.1 1.2016 în sumă de 4.877,49 lei; 
- 599 din data de 30. 11.2016 în sumă de 3.603,92 lei; 
- 601 din data de 05.12.2016 în sumă de 4.683,97 lei; 
- 604 din data de 09.12.2016 în sumă de 3.592,59 lei; 
- 605 din data de 09.12.2016 în sumă de 2.350,08 lei; 
- 607 din data de 13.12.2016, în sumă de 3.596,34 lei; 
- 611 din data de 13. 12.2016 în sumă de 2.772,48 lei; 
- 614 din data de 17.12.2016 în sumă de 3.607,75 lei; 
- 616 din data de 17.12.2016 în sumă de 4.068,90 lei; 
- 619 din data de 22.12.2016 în sumă de 864,00 lei. 
Facturile emise nu au fost achitate de societatea debitoare, drept pentru care creditorul a formulat cerere de admitere a 
creanţei. 
Prin urmare, Paradisma Spedition SRL va fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu suma solicitată de 
234.890,58 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
151. Petrodav Logistic SRL, cu sediul social în Sîncraiu de Mureş, strada Scurtă, nr. 4, jud. Mureş, cu sediul procesual 
ales la Cabinet de Avocatură Luduşan Florin din Târgu Mureş, strada Bolyai, nr. 9, ap. 5, jud. Mureş, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 95.683,20 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de 
către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost depusă la Registratura 
Tribunalului Specializat Mureş în data de 21 Martie 2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 28 
Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Extras de cont nr. 18/03.03.2017, având nr. de intrare în registratura debitoarei 1927/06.03.2017; 
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- Comanda de transport nr. 2113/07.03.2016; 
- Factura Fiscală nr. 195, emisă în data de 07.09.2016, în cuantum de 8.697,60 lei, din care a fost achitată suma de 7.488 
lei, rămânând un rest de achitat în cuantum de 1.209,60 lei; 
- Comanda de transport nr. 2126/08.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2137/08.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 196, emisă în data de 11.09.2016, în cuantum de 3.494,40 lei; 
- Comanda de transport nr. 2157/12.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2179/14.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 197, emisă în data de 14.09.2016, în cuantum de 5.798,40 lei; 
- Comanda de transport nr. 2213/18.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2232/19.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2242/21.09.2016 
- Factura Fiscală nr. 198, emisă în data de 21.09.2016, în cuantum de 7.065,60 lei; 
- Comanda de transport nr. 2255/22.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2266/25.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2276/26.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 199, emisă în data de 26.09.2016, în cuantum de 7.296 lei; 
- Comanda de transport nr. 2292/27.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2299/28.09.2016; 
- Comanda de transport nr. 2307/29.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 200, emisă în data de 30.09.2016, în cuantum de 6.796,80 lei; 
- Comanda de transport nr. 2328/02.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2347/03.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2365/05.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 201, emisă în data de 05.10.2016, în cuantum de 7.795,20 lei; 
- Comanda de transport nr. 2389/09.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2400/10.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2408/11.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 202, emisă în data de 11.10.2016, în cuantum de 4.872 lei; 
- Comanda de transport nr. 2427/13.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2439/16.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2452/17.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 203, emisă în data de 17.10.2016, în cuantum de 7.027,20 lei; 
- Comanda de transport nr. 2486/20.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2500/23.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2525/24.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 204, emisă în data de 24.10.2016, în cuantum de 6.297,60 lei; 
- Comanda de transport nr. 2536/25.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2552/28.10.2016; 
- Comanda de transport nr. 2563/30.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 205, emisă în data de 30.10.2016, în cuantum de 7.641,60 lei; 
- Comanda de transport nr. 2580/01.11.2016; 
- Comanda de transport nr. 2592/02.11.2016; 
- Comanda de transport nr. 2593/02.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 206, emisă în data de 02.11.2016, în cuantum de 5.428,80 lei; 
- Comanda de transport nr. 2601/04.11.2016; 
- Comanda de transport nr. 2619/07.11.2016; 
- Comanda de transport nr. 2627/08.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 206, emisă în data de 02.11.2016, în cuantum de 8.582,40 lei; 
- Comanda de transport nr. 2640/11.11.2016; 
- Comanda de transport nr. 2657/15.11.2016; 
- Comanda de transport nr. 2670/17.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 208, emisă în data de 17.11.2016, în cuantum de 3.033,60 lei; 
- Comanda de transport nr. 2679/20.11.2016; 
- Comanda de transport nr. 2706/24.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 213, emisă în data de 02.11.2016, în cuantum de 3.724,80 lei; 
- Comanda de transport nr. 2728/01.12.2016; 
- Comanda de transport nr. 2734/04.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 215, emisă în data de 05.12.2016, în cuantum de 4.896 lei; 
- Comanda de transport nr. 2769/11.12.2016; 
- Comanda de transport nr. 2779/15.12.2016; 
- Factura Fiscală nr. 224, emisă în data de 16.12.2016, în cuantum de 4.723,20 lei; 
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- CMR-urile aferente fiecărei comenzi în parte. 
Total Sume Solicitate: 95.683,20 lei 
În fapt, între Petrodav Logistic SRL, în calitate de transportator şi Romcab SA, în calitate de beneficiar, s-au derulat 
raporturi civile în baza unor Contracte ferme de transport, semnate şi asumate de reprezentanţii legali ai ambelor părţi 
contractante, manifestate sub denumirea „Comandă”. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Petrodav Logistic SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 95.683,20 lei. 
152. PGR SRL cu sediul social în Italia, Torino, Corso Re Umberto nr. 13, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 5.000,00 euro, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 
neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 120/22.04.2015, în cuantum de 3.380,40 euro; 
- Factura Fiscală nr. 27/26.01.2015, în cuantum de 5.634,00 euro; 
- Comanda nr. 33/20.01.2015; 
- Scrisoare de transport internaţional – Norberto Trans SRL; 
- Scrisoare de transport internaţional – Benuti Company SRL; 
- Extras de cont la data de 30.03.2017; 
- Notă de livrare nr. 2015044/26.01.2015; 
- Notă de livrare nr. 2016224/22.04.2015. 
Total sume solicitate: 5.000,00 euro. 
În temeiul art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care 
prevede că „în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), lichidatorul judiciar va putea solicita (…) informaţii 
şi documente suplimentare”, subscrisa a solicitat creditorului documentele pe care se întemeiază creanţa solicitată 
însoţite de o traducere autorizată, conform legii, în limba română. Ulterior, la data de 13 Aprilie 2017, societatea 
creditoare a comunicat administratorului judiciar documentele solicitate. 
Din susţinerile societăţii creditoare, Factura nr. 27/26.01.2015 a fost achitată parţial, respectiv suma în cuantum de 
4.014,40 euro, rămânând un rest de 1.619,60 euro. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
administratorul judiciar a constatat faptul că sumei solicitată în baza facturilor sus menţionate îi sunt incidente 
prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în 
tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii 
insolvenţei”. 
Astfel, administratorul judiciar a procedat la calcularea creanţei exprimată în valută, prin raportare la cursul BNR 
valabil la data deschiderii procedurii, respectiv 1 EUR = 4,5194 lei. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 5.000,00 
euro*4,5194 lei = 22.597,00 lei. 
Suma solicitată de PGR SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 22.597,00 lei. 
153. PNSA Tax SRL, având sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 239, etaj 6, sector 1, Cod Poştal 
010567 la reprezentantul legal SCA Popovici Niţu Stoica şi Asociaţii, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în 
categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 9.355,16 lei, reprezentând contravaloarea Facturii Fiscale seria PP nr. 
60/21.12.2016, emisă în baza Contractului de Asistenţă nr. 30 din data de 09.09.2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei la data de 22 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Copie certificată a Contractului de Asistenţă nr. 30/09.09.2016; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală seria PP nr. 60/21.12.2016 în valoare de 9.355,16 lei. 
Total sume solicitate: 9.355,16 lei. 
În fapt, între SC Pnsa Tax SRL, în calitate de Prestator şi SC Romcab SA, în calitate de Beneficiar, a fost încheiat 
Contractul de Asistenţă nr. 30/09.09.2016 având ca obiect prevăzut la art. 1 acordarea de către Pnsa Tax de servicii de 
consultanţă fiscală către Romcab, în legătură cu activităţile derulate în România. 
În baza Contractului sus menţionat a fost emisă Factura Fiscală seria PP nr. 60/21.12.2016 în cuantum de 9.355,16 lei. 
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Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Pnsa Tax SRL deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total 
de 9.355,16 lei 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 9.355,16 lei. 
154. Porsche Mobility SRL, având sediul profesional ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de 
Avocatură Crina Măcărescu din Bucureşti, str. Carol Davila nr. 21A, ap. 2, parter, sector 5, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 190.687,95 lei, reprezentând contravaloarea 
ratelor de leasing, penalităţi şi alte cheltuieli datorate în baza Contractului de Leasing Operaţional nr. 
9094772/11.11.2015. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei în data de 06 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 64058483/01.09.2016, în cuantum de 12.000,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64059331/15.09.2016, în cuantum de 10.604,75 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64059522/21.09.2016, în cuantum de 1.133,56 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64060390/01.10.2016, în cuantum de 20.150,23 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64061219/15.10.2016, în cuantum de 10.731,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64062722/01.11.2016, în cuantum de 20.452,19 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64063139/15.11.2016, în cuantum de 10.764,99 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64063704/21.11.2016, în cuantum de 1.314,88 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64064577/01.12.2016, în cuantum de 21.430,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64065354/15.12.2016, în cuantum de 11.176,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64065686/20.12.2016, în cuantum de 2.128,16 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64066420/01.01.2017, în cuantum de 37.491,39 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64067732/15.01.2017, în cuantum de 10.874,31 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64068141/18.01.2017, în cuantum de 2.859,52 lei; 
- Factura Fiscală nr. 64068229/20.01.2017, în cuantum de 149,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. 65069056/01.02.2017, în cuantum de 20.523,76 lei. 
Total: 190.687,95 lei 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat următoarele aspecte: 
a. Între SC Romcab SA în calitate de Utilizator şi Porsche Mobility SRL în calitate de Locator a fost încheiat Contractul 
de Leasing Operaţional nr. 9094772/11.11.2015, având ca obiect dreptul de folosinţă al debitoarei asupra următoarelor 
autovehicule: 
- Skoda Superb, serie şasiu TMBJJNP1G7032117, nr. de înmatriculare B 70 RKX (contract nr. 9094772 – 703972); 
- Skoda Superb, serie şasiu TMBJJ7NP5G70315707, nr. de înmatriculare B 70 RMS; 
- Porsche Macan, serie şasiu WP1ZZZ95ZGLB91473, nr. de înmatriculare B 999 APD; 
- Porsche Macan, serie şasiu WP1ZZZ95ZHLB70984, nr. de înmatriculare B 07 AXO. 
b. La data de 20.02.2017, între Porsche Mobility SRL (în calitate de Cedent), Romcab SA (în calitate de debitor Cedat) 
şi Paneuro Internaţional SRL (în calitate de Cesionar) a fost perfectat Contractul de cesiune de creanţă. 
Prin intermediul Contractului de cesiune sus menţionat, s-a convenit cedarea în mod irevocabil şi necondiţionat de către 
cedent, în favoarea cesionarului, a dreptului de creanţă împotriva debitorului cedat, în valoare de 201.347,92 lei, 
inclusiv TVA (reprezentând debite neachitate). Totodată, cesionarul s-a obligat la achitarea în favoarea cedentului a 
Comisionului de recuperare debit în cuantum de 11.980,20 lei, inclusiv TVA. 
De asemenea, conform art. 2.2 din Contract, s-a stabilit faptul că cesionarul va emite cedentului bilete la ordin avalizate 
pentru acoperirea integrală a preţului, după cum urmează: 
- La data de 10.03.2017 pentru suma de 53.250,00 lei; 
- La data de 01.04.2017 pentru suma de 53.250,00 lei; 
- La data de 01.05.2017 pentru suma de 53.250,00 lei; 
- La data de 01.06.2017 pentru suma de 53.578,11 lei. 
În contractul de cesiune de creanţă s-a arătat că după achitarea sumelor (expuse mai sus), Porsche Mobility SRL declară 
că nu mai are nicio pretenţie financiară de la debitoarea cedată Romcab SA, cu privire la debitul înregistrat la contractul 
de leasing operaţional nr. 9094772 până la data de 20.02.2017. 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că acestea au fost calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
(20.02.2017); prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 190.687,95 lei, sub condiţia rezolutorie a achitării preţului contractului 
de cesiune de creanţă de către Paneuro Internaţional SRL prin Romcab SA, către Porsche Mobility SRL. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
155. Pourtier SAS., având sediul profesional ales pentru comunicarea actelor de procedură la Moţec Ştefan – Cabinet de 
avocat, din Timişoara, str. Remus nr. 7A, ap. 2-3, jud. Timiş a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la 
masa credală cu suma în cuantum total de 20.733,94 euro, reprezentând debit restant, onorariu de avocat, servicii de 
traducere şi taxă judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 90011894/21.11.2014 în cuantum de 6.756,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. 90011895/24.11.2014 în cuantum de 7.934,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. 1212445/13.12.2012 în cuantum de 4.063,20 euro; 
- Factura Fiscală seria RO AWM nr. 170334/30.04.2017 în cuantum de 1.980,74 euro, reprezentând refacturare 
onorariul de avocat (1.900,00 euro), taxă judiciară de timbru (200 lei), precum și servicii de traducere (36,86 euro). 
Total: 20.733,94 euro 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 
4,5194 RON. 
De asemenea, în urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că s-a solicitat 
înscrierea la masa credală a sumei în cuantum de 8.951,76 lei (contravaloarea a 1.980,74 euro), reprezentând 
contravaloare onorariu de avocat şi servicii de traducere, născute în baza Facturii Fiscale seria RO AWM nr. 
170334/30.04.2017. 
Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de Romcab SA a fost deschisă la data de 20 Februarie 2017, coroborat 
cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, 
administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 19 Februarie 2017. 
Referitor la Factura Fiscală nr. 1212445/13.12.2012, în valoare de 4.063,20 euro, administratorul judiciar constată că 
deşi aceasta a fost emisă cu mai mult de 3 ani – termenul general de prescripţie – cursul prescripţiei extinctive a fost 
întrerupt la data de 11 Martie 2016, moment la care creditoarea a procedat la emiterea unei notificări de plată, 
confirmată de către debitoare. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma în cuntum de 11.982,18 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
156. Primaserv SRL, cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. A12, sc. 2, ap. 2, jud. Dolj, a solicitat înscrierea la 
masa credală a debitoarei cu suma de 330.803,51 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către 
debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Primaserv SRL. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată de Factura Fiscală nr. 8490, emisă în data de 13.01.2017, în cuantum de 330.803,51 lei. 
Verificând documentul depus în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, factura 
fiind acceptată de către debitoare, iar contravaloarea acesteia figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Primaserv SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 330.803,51 lei. 
157. Primex Mureş SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Livezilor nr. 69A, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 
386.318,4 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, constatăm că taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată iar cererea a fost depusă în 
termen fiind înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş la data de 23.03.2017 şi la sediul administratorului judiciar la 
data de 28.03.2017. 
Creditorul anexează în probaţiune Contractul nr. 172/08.07.2016, extras de cont privind facturile restante confirmat sub 
semnătură şi ştampilă de către Romcab SA, comenzile efectuate de societatea debitoare şi următoarele facturi: 
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Nr. Factură Data emiterii Sumă (lei) 

3777 28.04.2016 840 

3778 29.04.2016 5.932,80 

3780 29.04.2016 2.277,60 

3789 16.05.2016 5.227,20 

3866 13.07.2016 4.377,60 

3868 14.07.2016 4.680,00 

3872 21.07.2016 2.016 

3875 25.07.2016 6.981,60 

3898 03.08.2016 534 

3904 17.08.2016 3.324 

3905 18.08.2016 15.312 

3907 19.08.2016 1.586,40 

3915 24.08.2016 6.064,8 

3916 24.08.2016 270 

3920 29.08.2016 1.140 

3924 31.08.2016 37.260 

3925 31.08.2016 6.420 

3931 05.09.2016 204 

3935 15.09.2016 3.816 

3943 28.09.2016 3.816 

3944 28.09.2016 2.114,4 

3972 14.10.2016 1.224 

3973 14.10.2016 1.224 

3974 14.10.2016 6.756 

3978 20.10.2016 2.880 

3980 21.10.2016 4.158 

3981 25.10.2016 4.905,60 

3984 26.10.2016 336 

3985 26.10.2016 2.877,60 

3986 26.10.2016 2.463,60 

3987 27.10.2016 28.800 

3988 27.10.2016 2.816,40 

3991 28.10.2016 1.974 

3995 09.11.2016 3.420 

4002 17.11.2016 1.632 

4007 24.11.2016 606 

4008 24.11.2016 1.106,40 

4009 24.11.2016 1704 

4016 25.11.2016 1.824 

4017 25.11.2016 13.500 

4027 29.11.2016 114.000 

4028 30.11.2016 26.796 

4029 30.11.2016 3.158,40 

4030 30.11.2016 2.196 

4037 21.12.2016 2.880 
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Nr. Factură Data emiterii Sumă (lei) 

4038 21.12.2016 4.320 

4039 21.12.2016 2.250 

4047 28.12.2016 876 

4048 28.12.20161 31.440 

Total 386.318,4 

În fapt, facturile au fost emise în baza comenzilor efectuate de către societatea debitoare în conformitate cu contractul 
de execuţie nr. 172/08.07.2016 având ca obiect „executarea diferitelor repere mecanice, piese schimb pentru utilaje, 
execuţii de confecţii metalice, recondiţionare piese metalice.” 
Astfel, în baza documentelor anexate, Primex Mureş SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 386.318,4 lei. 
158. Prodplast SA, având sediul procesual ales în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, et. 18, GlobalWorth Tower, 
sector 2, la reprezentantul convenţional SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, a formulat o cerere de 
înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 3.437.538,10 lei, reprezentând contravaloarea 
Facturilor Fiscale neachitate şi a penalităţilor de întârziere aferente acestor Facturi. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Condiţiile standard de vânzare Prodplast SRL; 
- Comanda nr. 36/29.07.2016; 
- Comanda nr. 16090105/01.09.2016; 
- Comanda nr. 16100302/03.10.2016; 
- Notificarea din data de 24.11.2016; 
- Notificarea din data de 03.02.2017; 
- Situaţie client Romcab SA; 
- Extras ONRC privind Prodplast SA; 
Bilete la Ordin seria BTRL3BS: nr. 4611913/07.10.2016; nr. 4611987/11.10.2016; nr. 4611914/07.10.2016; nr. 
4612009/11.10.2016; nr. 4768981/25.10.2016; nr. 4612008/11.10.2016; nr. 4769169/21.11.2016; nr. 
4769168/21.11.2016; nr. 4769167/21.11.2016; nr. 4769166/21.11.2016; nr. 4769165/21.11.2016; nr. 
4871600/11.11.2016; nr. 4769222/11.11.2016; nr. 4769223/11.11.2016; nr. 4768982/25.10.2016; nr. 
4612010/11.10.2016; nr. 4611912/07.10.2016; nr. 4611986/11.10.2016; nr. 4611911/07.10.2016; nr. 
4611985/11.10.2016; nr. 4611984/11.10.2016; nr. 4611983/11.10.2016; nr. 4611982/11.10.2016; nr. 
4500408/24.08.2016; nr. 4500407/24.08.2016; nr. 4500406/24.08.2016; nr. 4500405/24.08.2016; nr. 
4500404/24.08.2016; nr. 4611350/13.09.2016; nr. 4611349/13.09.2016; nr. 4611010/08.09.2016; nr. 
4611009/08.09.2016; 
Facturi Fiscale + Scrisori de transport (C.M.R.): 
- Factura Fiscală nr. PPL20161467/22.08.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161469/22.08.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161472/23.08.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161476/24.08.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161480/26.08.2016 în valoare de 106.523,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161481/29.08.2016 în valoare de 106.167,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161482/29.08.2016 în valoare de 106.684,56 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161483/29.08.2016 în valoare de 106.167,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161484/29.08.2016 în valoare de 106.167,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161494/31.08.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161504/10.09.2016 în valoare de 106.167,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161505/12.09.2016 în valoare de 106.167,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161497/06.09.2016 în valoare de 106.167,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161498/07.09.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161501/08.09.2016 în valoare de 103.380,04 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161507/12.09.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161510/13.09.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161511/13.09.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161524/21.09.2016 în valoare de 101.112,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161525/21.09.2016 în valoare de 101.112,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161529/22.09.2016 în valoare de 103.191,60 lei; 
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- Factura Fiscală nr. PPL20161530/22.09.2016 în valoare de 102.732,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161548/30.09.2016 în valoare de 8.111,94 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161597/28.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161596/27.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161595/26.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161590/25.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161587/24.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161584/20.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161579/18.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161576/17.10.2016 în valoare de 107.787,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. PPL20161465/22.08.2016 în valoare de 107.433,71, din care s-a achitat suma de 18.769,85 lei, 
debit restant 88.663,86 lei. 
Total: 3.290.906,50 lei. 
În fapt, între SC Prodplast SA şi Romcab SA s-au desfășurat relații comerciale, creditoarea livrând către debitoare 
produse în baza comenzilor efectuate de către cea din urmă, în urma cărora au fost emise Facturile Fiscale menţionate 
mai sus, însoţite de scrisori de transport care atestă livrarea produselor. 
Astfel, din partea Romcab SA au fost efectuate următoarele comenzi: 
- Comanda nr. 36 din data de 29.07.2016; 
- Comanda nr. 16090105 din data de 01.09.2016; 
- Comanda nr. 16100302 din data de 03.10.2016. 
Având în vedere că niciuna din Facturile emise în urma comenzilor de mai sus nu au fost achitate de către Romcab SA, 
creditoarea a emis Notificările din data de 24.11.2016 şi 03.02.2017, prin care a pus în vedere debitoarei să efectueze 
plata Facturilor restante. 
Având în vedere că, ulterior emiterii Notificărilor, debitul restant nu a fost recuperat, s-a procedat la aplicarea de 
penalităţi de întârziere de 0,10% pe zi, în baza art. 4 din Condiţiile Standard de vânzare ale PRODPLAST SA, al căror 
cuantum total se ridică la 146.631,73 lei, conform tabelului de mai jos: 

Factura Data 
facturării 

Scadenţă Data 
deschiderii 
procedurii 

Zile 
întârziere 

Val. 
Factură/Debit 

restant 

Procent 
Penalităţi 

Total 
penalitate 

PPL20161465 22.08.2016 10.12.2016 20.02.2017 71 88.663,86 lei 0,10% 6.295,13 lei 

  (plata 
parţială) 

29.12.2016 18 18.769,85 lei 0,10% 337,86 lei 

PPL20161467 22.08.2016 10.12.2016 20.02.2017 71 107.787,60 lei 0,10% 7.652,92 lei 

PPL20161469 22.08.2016 10.12.2016 20.02.2017 71 107.787,60 lei 0,10% 7.652,92 lei 

PPL20161472 23.08.2016 11.12.2016 20.02.2017 70 107.787,60 lei 0,10% 7.545,13 lei 

PPL20161476 24.08.2016 12.12.2016 20.02.2017 69 107.787,60 lei 0,10% 7.437,34 lei 

PPL20161480 26.08.2016 14.12.2016 20.02.2017 67 106.523,70 lei 0,10% 7.137,09 lei 

PPL20161481 29.08.2016 17.12.2016 20.02.2017 64 106.167,60 lei 0,10% 6.794,73 lei 

PPL20161482 29.08.2016 17.12.2016 20.02.2017 64 106.684,56 lei 0,10% 6.827,81 lei 

PPL20161483 29.08.2016 17.12.2016 20.02.2017 64 106.167,60 lei 0,10% 6.794,73 lei 

PPL20161484 29.08.2016 17.12.2016 20.02.2017 64 106.167,60 lei 0,10% 6.794,73 lei 

PPL20161494 31.08.2016 19.12.2016 20.02.2017 62 107.787,60 lei 0,10% 6.682,83 lei 

PPL20161497 06.09.2016 25.12.2016 20.02.2017 56 106.167,60 lei 0,10% 5.945,39 lei 

PPL20161498 07.09.2016 26.12.2016 20.02.2017 55 107.787,60 lei 0,10% 5.928,32 lei 

PPL20161501 08.09.2016 27.12.2016 20.02.2017 54 103.380,04 lei 0,10% 5.582,52 lei 

PPL20161504 10.09.2016 29.12.2016 20.02.2017 52 106.167,60 lei 0,10% 5.520,72 lei 

PPL20161505 12.09.2016 31.12.2016 20.02.2017 50 106.167,60 lei 0,10% 5.308,38 lei 

PPL20161507 12.09.2017 31.12.2016 20.02.2017 50 107.787,60 lei 0,10% 5.389,38 lei 

PPL20161510 13.09.2016 01.01.2017 20.02.2017 49 107.787,60 lei 0,10% 5.281,59 lei 

PPL20161511 13.09.2016 01.01.2017 20.02.2017 49 107.787,60 lei 0,10% 5.281,59 lei 

PPL20161524 21.09.2016 09.01.2017 20.02.2017 41 101.112,00 lei 0,10% 4.145,59 lei 

PPL20161525 21.09.2016 09.01.2017 20.02.2017 41 101.112,00 lei 0,10% 4.145,59 lei 

PPL20161529 22.09.2016 10.01.2017 20.02.2017 40 103.191,60 lei 0,10% 4.127,66 lei 

PPL20161530 22.09.2016 10.01.2017 20.02.2017 40 102.732,00 lei 0,10% 4.109,28 lei 

PPL20161548 30.09.2016 18.01.2017 20.02.2017 32 8.111,94 lei 0,10% 259,58 lei 
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Factura Data 
facturării 

Scadenţă Data 
deschiderii 
procedurii 

Zile 
întârziere 

Val. 
Factură/Debit 

restant 

Procent 
Penalităţi 

Total 
penalitate 

PPL20161576 17.10.2016 04.02.2017 20.02.2017 15 107.787,60 lei 0,10% 1.616,81 lei 

PPL20161579 18.10.2016 05.02.2017 20.02.2017 14 107.787,60 lei 0,10% 1.509,03 lei 

PPL20161584 20.10.2016 07.02.2017 20.02.2017 12 107.787,60 lei 0,10% 1.293,45 lei 

PPL20161587 24.10.2016 11.02.2017 20.02.2017 8 107.787,60 lei 0,10% 862,30 lei 

PPL20161590 25.10.2016 12.02.2017 20.02.2017 7 107.787,60 lei 0,10% 754,51 lei 

PPL20161595 26.10.2016 13.02.2017 20.02.2017 6 107.787,60 lei 0,10% 646,73 lei 

PPL20161596 27.10.2016 14.02.2017 20.02.2017 5 107.787,60 lei 0,10% 538,94 lei 

PPL20161597 28.10.2016 15.02.2017 20.02.2017 4 107.787,60 lei 0,10% 431,15 lei 

Total debit restant Facturi 3.290.906,50 lei Total 
penalităţi 

146.631,60 lei 

În urma analizei Facturilor Fiscale anexate Declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat că modalitatea de 
calcul a cuantumului penalităţilor este greşită, suma solicitată prin cererea de admitere a creanţei fiind de 146.631,60 
lei. 
Potrivit prevederilor art. 397 alin. (1) Cod de Procedură Civilă, „instanţa nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a 
cerut”. Prin urmare, deşi suma totală a penalităţilor este de 146.631,73 lei, creditoarea poate fi înscrisă în Tabelul de 
creanţe al debitoarei doar cu suma solicitată prin cererea de creanţă, mai exact suma de 146.631,60 lei. 
Astfel, din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea 
creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, Prodplast SA deţinea împotriva debitoarei 
Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total 
de 3.437.538,10 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 3.437.538,10 lei. 
159. Proenerg SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Tamaş Erno, bl. A12, nr. 1, jud. Mureş, reprezentată prin Mureş 
Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 
10.095.385,26 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Ulterior, creditorul a formulat o precizare a cererii prin care solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 
13.083.722,16 lei, compusă din: 
a) Suma de 10.097.510,35 lei, reprezentând contravaloarea facturilor existente în soldul contului 411 „Clienţi” la data 
de 20.02.2017 conform fişei analitice; 
b) Suma de 32.686,58 lei, reprezentând diferenţele de curs valutar calculate la facturile nr. 9743826/04.01.2016 (anexa 
nr. 3/31.10.2016), nr. 9750398/05.08.2016 (anexa nr. 4/31.10.2016) şi nr. 9750399/05.08.2016 (anexa nr. 
5/03.11.2016); 
c) Suma de 2.534.890,88 lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. 9752881/22.09.2016, în valoare de 300.361,14 
lei (rest de plată: 111.861,73 lei), nr. 9752882/22.09.2016, în valoare de 373.170,62 lei (rest de plată: 236.452,14 lei), 
nr. 9752883/22.09.2016, în valoare de 480.786,02 lei, nr. 9752884/22.09.2016, în valoare de 478.701,90 lei, nr. 
9752908/23.09.2016, în valoare de 552.925,97 lei, nr. 9752909/23.09.2016, în valoare de 362.606,24 lei şi nr. 
9752910/23.09.2016, în valoare de 311.556,88 lei. Creditoarea precizează faptul că aceste facturi au fost compensate 
ulterior încheierii contractului de factoring nr. 15393/22.12.2015 între Romcab SA şi CEC Bank SA; 
d) Suma de 340.266,71 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform Contractului nr. 71.1/21.03.2016 
pentru facturile existente în soldul contului 411 „Clienţi” la data de 20.02.2017; 
e) Suma de 1.667,01 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform Contractului nr. 71.1/21.03.2016 pentru 
diferenţele de curs valutar aferente facturilor nr. 9743826/04.01.2016, nr. 9750398/05.08.2016 şi nr. 
9750399/05.08.2016; 
f) Suma de 76.700,63 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform Contractului nr. 71.1/21.03.2016 
pentru facturile nr. 9752881/22.09.2016, în valoare de 300.361,14 lei (rest de plată 111.861,73 lei), nr. 
9752882/22.09.2016, în valoare de 373.170,62 lei (rest de plată: 236.452,14 lei), nr. 9752883/22.09.2016, în valoare de 
480.786,02 lei, nr. 9752884/22.09.2016, în valoare de 478.701,90 lei, nr. 9752908/23.09.2016, în valoare de 552.925,97 
lei, nr. 9752909/23.09.2016, în valoare de 362.606,24 lei şi nr. 9752910/23.09.2016, în valoare de 311.556,88 lei, 
facturi ce au fost compensate ulterior încheierii contractului de factoring nr. 15393/22.12.2015 între Romcab SA şi CEC 
Bank SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta fiind scutită de plata taxei judiciare de 
timbru în temeiul Legii nr. 85/2014. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
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insolvenţei formulată de societatea Proenerg SRL. De asemenea, învederăm faptul că precizarea declaraţiei de creanţă a 
fost depusă în data de 04.04.2017, în termenul stabilit de către judecătorul sindic. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 71.1/21.03.2016; 
- Facturile Fiscale cuprinse în fişa client Romcab la data de 20.02.2017, respectiv centralizate în tabelul prezentat mai 
jos; 
- Fişă client Romcab SA la data de 20.02.2017; 
- Fişa contului 461 „Debitori diverşi” în care au fost evidenţiate diferenţele de curs valutar; 
- Anexa nr. 3/31.10.2016; 
- Anexa nr. 4/31.10.2016; 
- Anexa nr. 5/03.11.2016; 
- Calculul penalităţilor de întârziere calculate conform Contractului nr. 71.1/21.03.2016 pentru facturile existente în 
soldul contului 411 „Clienţi” la data de 20.02.2017 şi pentru diferenţele de curs valutar aferente facturilor nr. 
9743826/04.01.2016, nr. 9750398/05.08.2016 şi nr. 9750399/05.08.2016; 
- Calculul penalităţilor de întârziere calculate conform Contractului nr. 71.1/21.03.2016 pentru facturile nr. 
975881/22.09.2016, nr. 9752882/22.09.2016, nr. 9752883/22.09.2016, nr. 9752884/22.09.2016, nr. 
9752908/23.09.2016, nr. 9752909/23.09.2016 şi nr. 9752910/23.09.2016. 
Total Sume Solicitate: 13.083.722,16 lei. 
În fapt, între Proenerg SRL, în calitate de vânzător şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, a fost încheiat contractul 
de vânzare - cumpărare nr. 71.1/21.03.2016, având ca obiect vânzarea – cumpărarea de produse de tip materii 
prime/mărfuri, în baza comenzilor ferme. 
În urma analizei efectuate, prezentăm în cele ce urmează compenenţa sumelor solicitate de către creditor, astfel: 
- litera a), respectiv litera d): 

Nr. Factură Data 
facturării 

Scadenţă 
conform 
contract 

Valoare neachitată Nr. Zile 
întârziere 

Valoare penalităţi 

9748603 30.06.2016 28.09.2016 938.165,91 lei 145 68.017,03 lei 

9748604 30.06.2016 28.09.2016 496.307,43 lei 145 35.982,29 lei 

9750685 12.08.2016 10.11.2016 37.468,20 lei 102 1.910,88 lei 

9750672 12.08.2016 10.11.2016 300.000,00 lei 102 15.300,00 lei 

9750983 19.08.2016 17.11.2016 993.737,20 lei 95 47.202,52 lei 

9750984 19.08.2016 17.11.2016 499.739,21 lei 95 23.737,61 lei 

9751522 29.08.2016 27.11.2016 985.707,25 lei 85 41.892,56 lei 

9751523 29.08.2016 27.11.2016 920.119,08 lei 85 39.105,06 lei 

9751715 31.08.2016 29.11.2016 367.771,39 lei 83 15.262,51 lei 

9752230 09.09.2016 08.12.2016 103.012,43 lei 74 3.811,46 lei 

9752233 09.09.2016 08.12.2016 102.112,51 lei 74 3.778,16 lei 

9752362 13.09.2016 12.12.2016 90.768,19 lei 70 3.176,89 lei 

9752523 15.09.2016 14.12.2016 216.305,96 lei 68 7.354,40 lei 

9752587 16.09.2016 15.12.2016 108.849,28 lei 67 3.646,45 lei 

9752903 23.09.2016 22.12.2016 - 597,42 lei 60 - 17,92 lei 

9752911 23.09.2016 22.12.2016 52.061,50 lei 60 1.561,85 lei 

9754559 21.10.2016 19.01.2017 35.062,36 lei 32 561,00 lei 

9754560 21.10.2016 19.01.2017 1.313.740,33 lei 32 21.019,85 lei 

9754950 28.10.2016 26.01.2017 199.048,62 lei 25 2.488,11 lei 

9754951 28.10.2016 26.01.2017 198.825,16 lei 25 2.485,31 lei 

9755075 31.10.2016 29.01.2017 20.666,56 lei 22 227,33 lei 

9755148 01.11.2016 30.01.2017 1.007,70 lei 21 10,58 lei 

9755190 01.11.2016 30.01.2017 385,69 lei 21 4,05 lei 
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Nr. Factură Data 
facturării 

Scadenţă 
conform 
contract 

Valoare neachitată Nr. Zile 
întârziere 

Valoare penalităţi 

9755587 09.11.2016 07.02.2017 5.888,81 lei 13 38,28 lei 

9755724 10.11.2016 08.02.2017 1.663,67 lei 12 9,98 lei 

9755727 10.11.2016 08.02.2017 12.885,84 lei 12 77,32 lei 

9755792 11.11.2016 09.02.2017 7.799,00 lei 11 42,89 lei 

9755793 11.11.2016 09.02.2017 8.124,32 lei 11 44,68 lei 

9755794 11.11.2016 09.02.2017 24.381,66 lei 11 134,10 lei 

9755881 14.11.2016 12.02.2017 3.796,20 lei 8 15,18 lei 

9755920 15.11.2016 13.02.2017 516,00 lei 7 1,81 lei 

9755970 16.11.2016 14.02.2017 173,71 lei 6 0,52 lei 

9755947 16.11.2016 14.02.2017 39.403,80 lei 6 118,21 lei 

9756073 17.11.2016 15.02.2017 251.881,46 lei 5 629,70 lei 

9756074 17.11.2016 15.02.2017 254.236,37 lei 5 635,59 lei 

9756091 18.11.2016 16.02.2017 231,59 lei 4 0,46 lei 

9756315 23.11.2016 21.02.2017 318,16 lei  - lei 

9756318 23.11.2016 21.02.2017 237,80 lei  - lei 

9756336 23.11.2016 21.02.2017 15.310,01 lei  - lei 

9756337 23.11.2016 21.02.2017 29.687,50 lei  - lei 

9756350 23.11.2016 21.02.2017 2.126,10 lei  - lei 

9756361 23.11.2016 21.02.2017 9.683,20 lei  - lei 

9756362 23.11.2016 21.02.2017 9.802,42 lei  - lei 

9756363 23.11.2016 21.02.2017 11.873,80 lei  - lei 

9756461 25.11.2016 23.02.2017 2.139,68 lei  - lei 

9756559 28.11.2016 26.02.2017 3.681,94 lei  - lei 

9756560 28.11.2016 26.02.2017 3.806,00 lei  - lei 

9756567 28.11.2016 26.02.2017 2.819,99 lei  - lei 

9756612 28.11.2016 26.02.2017 347,30 lei  - lei 

9756569 28.11.2016 26.02.2017 - 11.767,31 lei  - lei 

9756815 30.11.2016 28.02.2017 505.116,28 lei  - lei 

9756877 05.12.2016 05.03.2017 16.585,16 lei  - lei 

9756878 05.12.2016 05.03.2017 10.038,48 lei  - lei 

9757009 07.12.2016 07.03.2017 24.293,60 lei  - lei 

9757099 08.12.2016 08.03.2017 402,00 lei  - lei 

9757176 09.12.2016 09.03.2017 164,60 lei  - lei 

9757186 09.12.2016 09.03.2017 2.148,00 lei  - lei 

9757235 12.12.2016 12.03.2017 4.670,40 lei  - lei 

9757392 14.12.2016 14.03.2017 310.205,17 lei  - lei 

9757393 14.12.2016 14.03.2017 454.106,35 lei  - lei 

9757419 14.12.2016 14.03.2017 150,40 lei  - lei 

9757444 15.12.2016 15.03.2017 3.228,00 lei  - lei 

9757587 16.12.2016 16.03.2017 520,08 lei  - lei 
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Nr. Factură Data 
facturării 

Scadenţă 
conform 
contract 

Valoare neachitată Nr. Zile 
întârziere 

Valoare penalităţi 

9757645 19.12.2016 19.03.2017 232,00 lei  - lei 

9757714 20.12.2016 20.03.2017 568,40 lei  - lei 

9757992 23.12.2016 23.03.2017 2.148,40 lei  - lei 

9757993 23.12.2016 23.03.2017 2.148,40 lei  - lei 

9757955 23.12.2016 23.03.2017 3.309,90 lei  - lei 

9758003 23.12.2016 23.03.2017 18.641,05 lei  - lei 

9758004 23.12.2016 23.03.2017 23.201,60 lei  - lei 

9758187 29.12.2016 29.03.2017 8.176,56 lei  - lei 

9758268 30.12.2016 20.03.2017 13.336,70 lei  - lei 

9758448 10.01.2017 10.04.2017 5.821,62 lei  - lei 

9758707 17.01.2017 17.04.2017 4.372,64 lei  - lei 

9759189 27.01.2017 27.04.2017 252,60 lei  - lei 

9759329 31.01.2017 01.05.2017 7.810,73 lei  - lei 

9759453 31.01.2017 01.05.2017 2.124,88 lei  - lei 

9759667 06.02.2017 07.05.2017 297,70 lei  - lei 

9760239 17.02.2017 18.05.2017 2.125,09 lei  - lei 

Total 10.097.510,35 lei  340.266,70 lei 

Menţionăm faptul că din debitul restant în cuantum de 10.097.510,35 lei, suma de 10.084.899,35 lei reprezintă debit 
scadent, iar restul de 12.611 lei este debit nescadent (fiind compus din ultimele 5 facturi din tabelul de mai sus). 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant în cuantum de 
10.097.510,35 lei este întemeiat, facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în 
evidenţele contabile ale Romcab SA. În consecinţă debitul restant, împreună cu penalităţile aferente acestuia vor fi 
înscrise la masa credală a debitoarei Romcab SA 
- litera c), respectiv litera f): 

Nr. Factură Data 
facturării 

Scadenţă conf. 
contract 

Valoare neachitată Nr. Zile 
întârziere 

Valoare 
penalităţi 

9752881 22.09.2016 21.12.2016 111.861,73 lei 61 3.411,78 lei 

9752882 22.09.2016 21.12.2016 236.452,14 lei 61 7.211,79 lei 

9752883 22.09.2016 21.12.2016 480.786,02 lei 61 14.663,97 lei 

9752884 22.09.2016 21.12.2016 478.701,90 lei 61 14.600,41 lei 

9752908 23.09.2016 22.12.2016 552.925,97 lei 60 16.587,78 lei 

9752909 23.09.2016 22.12.2016 362.606,24 lei 60 10.878,19 lei 

9752910 23.09.2016 22.12.2016 311.556,88 lei 60 9.346,71 lei 

Total 2.534.890,88 lei  76.700,63 lei 

Cu privire la aceste sume, menţionăm faptul că Mureş Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al 
Proenerg SRL, a formulat o acţiune în anulare prin care a solicitat anularea compensărilor efectuate între Romcab SA şi 
Proenerg SRL, formându-se dosarul asociat nr. 17/1371/2017/a1, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş. În 
consecinţă, administratorul judiciar va proceda la înscrierea sumelor solicitate sub condiţia suspensivă a admiterii 
Acţiunii în anulare anterior menţionată. 
- litera b): 

 Factură Data 
factură 

Valoare 
factură 

Valoare plată Dată plată Curs Valoare 
încasată 

Diferenţă 
de curs 

Anexa 3 9743826 04.01.2016 1.553.721,92 
lei 

344.772,08 € 18.10.2016 4,5285 1.576.913,37 
lei 

23.191,45 
lei 

Anexa 4 9750397 05.08.2016 387.619,32 lei 42.791,90 € 18.10.2016 4,5285 195.720,95 lei  

   43.053,03 € 21.10.2016 4,515 196.328,27 lei  
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      392.049,23 lei 4.429,91 lei 
9750398 05.08.2016 386.718,48 lei 85.585,64 € 26.10.2016 4,5085 389.721,49 lei 3.003,01 lei 
       7.432,91 lei 

Anexa 5 9750399 05.08.2016 194.248,91 lei 43.025,45 € 02.11.2016 4,5175 196.311,15 lei 2.062,24 lei 

Total 32.686,59 
lei 

Cu privire la suma 32.686,58 lei, reprezentând diferenţele de curs valutar calculate la facturile nr. 9743826/04.01.2016 
(anexa nr. 3/31.10.2016), nr. 9750398/05.08.2016 (anexa nr. 4/31.10.2016) şi nr. 9750399/05.08.2016 (anexa nr. 
5/03.11.2016), administratorul judiciar va proceda la înscrierea acestora în baza art. 6.4 din Contractul nr. 
71.1/21.03.2016, potrivit căruia „Dacă între data la care a fost emisă o factură şi data la care această factură a fost 
achitată, cursul de referinţă al BNR pentru EUR variază, Cumpărătorul va fi obligat, în conformitate cu prevederile 
Codului fiscal, să achite diferenţa de curs în baza prezentului Contract şi a unei anexe de calcul transmise de către 
Vânzător.” 
- litera e): 

Anexa 3 31.10.2016 10.11.2016 23.191,45 lei 102 1.182,76 lei 

Anexa 4 31.10.2016 10.11.2016 7.432,90 lei 102 379,08 lei 

Anexa 5 03.11.2016 10.11.2016 2.062,23 lei 102 105,17 lei 

Total   1.667,02 lei 

Cu privire la suma de 1.667,01 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform Contractului nr. 
71.1/21.03.2016 pentru diferenţele de curs valutar aferente facturilor nr. 9743826/04.01.2016, nr. 9750398/05.08.2016 
şi nr. 9750399/05.08.2016, administratorul judiciar va proceda la înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creanţelor 
Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Proenerg SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 13.083.722,16 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
160. Progamma SRL, cu sediul în loc. Dej, str. Teilor, nr. 8, jud. Cluj, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 
111.427,67 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei, iar cererea 
a depuse la Tribunalul Specializat Mureş data de 27.03.2017, în interiorul termenului stabilit de judecătorul-sindic. 
În probaţiune, creditorul anexează: 
- Contractul cadru de vânzare nr. 26/21.05.2015; 
- Actul adiţional nr. 1 la Contractul de vânzare nr. 26/21.05.2015; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Factura Data Valoare (lei) 

3526 14.11.2016 105.264 

3547 24.11.2016 38.675 

Total 143.939 

Creditorul arată că în conformitate cu prevederile contractului nr. 26/21.05.2015 astfel cum a fost modificat prin actul 
adiţional nr. 1 Romcab SA a achiziţionat deşeuri în cursul anului 2016, fiind emise facturile nr. 3526 şi 3547. 
Mai arată creditorul că din contravaloarea facturilor a rămas neachitată suma de 111.427,67 lei. 
Astfel, în baza documentelor anexate, Progamma SRL va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu creanţa 
chirografară în cuantum de 111.427,67 lei. 
161. Proiect Personal Leasing SRL, cu sediul în Baia Sprie, str. Străbunilor nr. 21, jud. Maramureş, solicită înscrierea la 
masa credală cu suma de 333.620,4 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş în data de 16.02.2017, şi 
reprezintă cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă recalificată în declaraţie de creanţă de către judecătorul-
sindic. Taxa de timbru în cuantum de 200 de lei a fost achitată. 
În fapt, creditoarea arată că între Proiect Personal Leasing SRL şi Romcab SA a fost încheiat contractul de vânzare-
cumpărare nr. 5542/12.11.2014 având ca obiect livrare paleţi din programul propriu de fabricaţie. 
Proiect Personal Leasing SRL mai arată că în baza contractului antemenţionat a emis următoarele facturi neachitate 
parţial sau integral: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă (70 zile) Valoare neachitată lei 

1 8659 17.03.2015 26.05.2015 11.905,20 lei 

2 12386 30.08.2016 08.11.2016 38.976,00 lei 

3 12509 16.09.2016 25.11.2016 38.976,00 lei 
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4 12567 22.09.2016 01.12.2016 15.590,40 lei 

5 12656 04.10.2016 13.12.2016 38.976,00 lei 

6 12735 14.10.2016 23.12.2016 41.088,00 lei 

7 12826 26.10.2016 04.01.2017 38.976,00 lei 

8 12852 28.10.2016 06.01.2017 38.976,00 lei 

9 12854 31.10.2016 09.01.2017 15.590,40 lei 

10 13230 16.12.2016 24.02.2017 15.590,40 lei 

11 13259 21.12.2016 01.03.2017 38.976,00 lei 

Total  333.620,40 lei 

Analizând documentele depuse în probaţiune, constatăm că între Proiect Personal Leasing SRL şi Romcab SA a fost 
încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 5542/12.11.2014 prin care Proiect Personal Leasing SRL se obligă să 
livreze paleţi din producţie proprie către Romcab SA în baza unor comenzi din partea societăţii debitoare. 
În baza contractului de vânzare-cumpărare, şi ca urmare a serviciilor prestate, Proiect Personal Leasing SRL a emis 
facturile prezentate în cadrul tabelului de mai sus, acestea nefiind achitate în integralitate de către Romcab SA. 
În consecinţă, Proiect Personal Leasing SRL urmează a fi înscrisă la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 
333.620,4 lei. 
162. Projet IND SRL, cu sediul în Bucureşti, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 19, sector 3, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 46.633,71 lei, reprezentând facturi fiscale 
neachitate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 0732/03.05.2016, în valoare de 564,12 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0857/27.05.2016, în valoare de 2.206,08 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0858/27.05.2016, în valoare de 2.206,08 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0889/02.06.2016, în valoare de 1.530,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0891/02.06.2016, în valoare de 1.165,85 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0909/03.06.2016, în valoare de 1.021,16 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0944/13.06.2016, în valoare de 1.445,40 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0954/14.06.2016, în valoare de 1.886,64 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0970/16.06.2016, în valoare de 689,94 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1022/27.06.2016, în valoare de 571,68 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1063/05.07.2016, în valoare de 2.948,24 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1081/06.07.2016, în valoare de 1.345,22 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1210/27.07.2016, în valoare de 1.735,34 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1278/08.08.2016, în valoare de 940,39 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1312/16.08.2016, în valoare de 561,78 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1369/23.08.2016, în valoare de 562,14 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1391/29.08.2016, în valoare de 4.588,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1526/20.09.2016, în valoare de 828,58 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1554/23.09.2016, în valoare de 5.174,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1744/26.10.2016, în valoare de 2.748,42 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1825/11.11.2016, în valoare de 1.350,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1841/15.11.2016, în valoare de 1.158,14 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1853/16.11.2016, în valoare de 3.835,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1860/17.11.2016, în valoare de 1.198,04 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0081/19.01.2017, în valoare de 1.485,77 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0082/19.01.2017, în valoare de 687,65 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0098/23.01.2017, în valoare de 2.648,05 lei; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 46.633,71 lei 
În fapt, creditoarea a prestat în favoarea debitoarei servicii de revizie periodică, verificare rapoarte de erori, resetări 
interval services, curăţare şi înlocuire componente, precum şi asigurarea de consumabile conform comenzilor. În baza 
acestor relaţii comerciale au fost emise facturile sus menţionate, neachitate până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă. 
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În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 46.633,71 lei. 
163. Promar Textil SRL cu sediul în Mun. Braşov, str. Lanurilor, nr. 1, jud. Braşov, a depus Declaraţie de creanţă 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 48.437,83 lei, reprezentând 
contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar în data de 31 martie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au derulat relaţii comerciale în temeiul Contractului de prestări servicii de 
închiriere şi întreţinere articole textile nr. 308/24.02.2014 în baza căruia au fost emise facturi în valoare de 48.437,83 lei 
care nu au fost achitate de debitoare. 
Facturile care compun valoarea creanţei solicitate fiind anexate declaraţiei de creanţă sunt următoarele: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 
1. KRO10377 31.10.2016 30.11.2016 11.798,17 lei 
2. KRO10481 30.11.2016 30.12.2016 11.846,44 lei 
3. KRO10601 30.11.2016 30.12.2016 1.176,72 lei 
4. KRO10632 29.12.2016 30.01.2017 11.909,38 lei 
5. KRO10845 31.01.2017 02.03.2017 11.707,12 lei 
 Total 48.437,83 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 48.437,83 lei, astfel că nu se înregistrează diferenţe între creanţa 
solicitată şi soldul care rezultă din documentele comunicate de debitoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Promar Textil SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 48.437,83 lei. 
164. Protrans SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Decebal, nr. 20, ap. 2, jud. Mureş solicită înscrierea la masa credală 
cu suma de 36.955,68 lei reprezentând contravaloare facturi neîncasate conform relaţiilor comerciale existente între 
creditoare şi Romcab SA 
Sub aspectul condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la sediul administratorului judiciar şi la Tribunalul 
Specializat Mureş la data de 16.03.2017, în termenul limită stabilit, iar taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată. 
În fapt, creditoarea anexează în probaţiune facturile neachitate de către Romcab SA şi comenzile aferente acestora. 
Verificând facturile în baza cărora se solicită înscrierea la masa credală, constatăm că acestea au fost emise în Euro şi 
nu în Lei. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Valorea creanţei conform facturilor anexate se prezintă astfel: 

Nr. Factură Solicitat (lei) 

9123/26.08.2016 8.553,41 

9168/05.10.2016 6.151,49 

9169/05.10.2016 9.628,42 

9171/07.10.2016 4.026,34 

9147/20.09.2016 8.003,52 

9124/26.08.2016 592,5 

Total 36.955,68 

Astfel, Protrans SRL urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 36.955,68 lei. 
165. PVC Compound SRL, având sediul în Pantelimon, str. Depozitului, nr. 5, jud. Ilfov, a formulat o cerere de 
înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 1.852.497,40 lei, reprezentând contravaloarea 
Facturilor Fiscale neachitate, emise în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare nr. 11/06.01.2014. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost 
înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 07 Aprilie 2017, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 11/06.01.2014; 
- Bilete la ordin refuzate la plată; 
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- Fişă client din data de 31 Decembrie 2016; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 2094/12.07.2016 în valoare de 50.051,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2095/12.07.2016 în valoare de 99.792,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2149/25.08.2016 în valoare de 99.792,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2157/31.08.2016 în valoare de 90.288,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2165/09.09.2016 în valoare de 100.267,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2169/14.09.2016 în valoare de 90.115,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2176/19.09.2016 în valoare de 95.040,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2182/23.09.2016 în valoare de 110.880,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2185/26.09.2016 în valoare de 112.524,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2187/28.09.2016 în valoare de 96.768,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2199/08.10.2016 în valoare de 103.243,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2200/11.10.2016 în valoare de 99.792,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2201/13.10.2016 în valoare de 99.792,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2205/17.10.2016 în valoare de 99.792,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2210/20.10.2016 în valoare de 99.792,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2212/24.10.2016 în valoare de 104.544,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2279/15.12.2016 în valoare de 99.792,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2285/20.12.2016 în valoare de 100.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2286/21.12.2016 în valoare de 99.792,00 lei. 
Total: 1.852.497,40 lei 
În fapt, între SC PVC Compound SRL, în calitate de Vânzător şi SC Romcab SA, în calitate de Cumpărător a fost 
încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 11/06.01.2014, având ca obiect vânzarea de produse specificate în 
cuprinsul anexelor către Cumpărător. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC PVC Compound SRL deţinea împotriva debitoarei 
SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum 
total de 1.852.497,40 lei, reprezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Data Scadenţei Valoare 

1 2094 12.07.2016 10.10.2016 50.051,20 lei 
2 2095 12.07.2016 10.10.2016 99.792,00 lei 
3 2149 25.08.2016 23.11.2016 99.792,00 lei 
4 2157 31.08.2016 29.11.2016 90.288,00 lei 
5 2165 09.09.2016 08.12.2016 100.267,20 lei 
6 2169 14.09.2016 13.12.2016 90.115,20 lei 
7 2176 19.09.2016 18.12.2016 95.040,00 lei 
8 2182 23.09.2016 22.12.2016 110.880,00 lei 
9 2185 26.09.2016 25.12.2016 112.524,60 lei 
10 2187 28.09.2016 27.12.2016 96.768,00 lei 
11 2199 08.10.2016 06.01.2017 103.243,20 lei 
12 2200 11.10.2016 09.01.2017 99.792,00 lei 

13 2201 13.10.2016 11.01.2017 99.792,00 lei 

14 2205 17.10.2016 15.01.2017 99.792,00 lei 

15 2210 20.10.2016 18.01.2017 99.792,00 lei 

16 2212 24.10.2016 22.01.2017 104.544,00 lei 

17 2279 15.12.2016 15.03.2017 99.792,00 lei 

18 2285 20.12.2016 20.03.2017 100.440,00 lei 

19 2286 21.12.2016 21.03.2017 99.792,00 lei 

Total  1.852.497,40 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 1.852.497,40 lei. 
166. Quali AS SRL, cu sediul în Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. 1, bl. A7, sc. D, et. 2, ap. 45, jud. Sălaj, solicită înscrierea 
la masa credală cu suma de 11.218,54 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, constatăm că taxa de timbru în cuantum de 200 de lei a fost achitată iar cererea a fost 
depusă în termen, fiind comunicată administratorului judiciar la data de 24.03.2017. 
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Creditorul anexează în probaţiune contractul nr. MS-3/28.06.2016, Actul adiţional nr. 1 la contract şi Factura nr. 
19/2016 în cuantum de 11.218,54 lei, scadentă la data de 05.10.2016. 
În fapt, în baza contractului nr. MS-3/28.06.2016 creditorul a prestat servicii de instruire cu tema „Analiza modurilor de 
defectare şi a efectelor acestora” pentru 2 grupe de cursanţi, emiţând factura nr. 19/2016 aferentă prestaţiei sale. 
Astfel, raportat la documentele anexate, Quali AS SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 11.218,54 lei. 
167. RCS & RDS SA cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, etaj 2, Faza I, sector 5, a 
depus Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 
3.046,34 lei, reprezentând contravaloare debit principal şi 200 lei contravaloare taxă judiciară de timbru. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 martie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea Contractul de furnizare servicii nr. 9659000907/02.05.2012 conform căruia 
debitoarea a beneficiat de serviciile de Catv, internet şi telefonie. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie cele două facturi neachitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Numărul 
facturii 

Data facturii Data 
scadenţei 

Valoarea facturii Valoarea 
achitată 

Rest de plată 

1. 16590217 07.02.2016 28.02.2017 1.556,22 lei 68,36 lei 1.487,86 lei 
2. 20269280 07.03.2017 31.03.2017 1.558,48 lei 0,00 lei 1.558,48 lei 
 Total  3.114,70 lei 68,36 lei 3.046,34 lei 

Analizând cele două facturi şi documentele anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar constată că RCS & 
RDS SA a făcut dovada serviciilor prestate şi a valorii creanţei solicitată, doar că numai prima factură a fost emisă 
anterior deschiderii procedurii insolvenţei, însă atât scadenţa primei facturi cât şi a celei de-a doua facturi s-a împlinit 
ulterior datei de 20 februarie 2017. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 1.556,22 lei, nefiind înregistrată plata în cuantum de 68,36 lei. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că suma de 1.487,86 lei îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerată creanţă anterioară procedurii şi având în 
vedere că această factură a devenit scadentă la data de 28 februarie 2017, raportat la data întocmirii şi afişării Tabelului 
preliminar al creanţelor fixat prin Încheierea nr. 26/C/20.02.2017 pentru data de 24 aprilie 2017, administratorul judiciar 
apreciază că sunt întrunite toate elementele necesare înscrierii creditorului la masa credală a debitoarei Romcab. 
Cu privire la cea de-a doua factură, administratorul judiciar apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare înscrierii 
în tabelul preliminar al creanţelor întrucât factura a fost emisă în data de 07.03.2017 ulterior deschiderii procedurii 
insolvenţei Romcab SA, astfel încât, potrivit art. 5 alin. 1 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 „creditor cu creanţe curente sau 
creditor curent este acel creditor ce deţine creanţe certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvenţă”. 
Astfel, valoarea facturii nr. 20269280 emisă în data de 07.03.2017 reprezintă creanţă curentă şi se va achita conform 
documentelor din care rezultă în temeiul dispoziţiilor menţionate anterior. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul RCS & RDS SA va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 1.478,86 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
168. Recycling Prod SRL, cu sediul în Bardeşti, nr. 7, jud. Mureş, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 
8.492,46 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei, iar cererea 
a fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş de 27.03.2017, în interiorul termenului stabilit de judecătorul-sindic. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de prestări servicii nr. 11142/01.08.2011; 
- Anexa nr. 1 la Contractul de prestări servicii nr. 11142/01.08.2011; 
- Act adiţional nr. 1 la contractul de prestări servicii nr. 11142/01.08.2011; 
- Act adiţional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 11142/01.08.2011; 
- Act adiţional nr. 3 la contractul de prestări servicii nr. 11142/01.08.2011; 
- Act adiţional nr. 4 la contractul de prestări servicii nr. 1142/01.08.2011; 
- Act adiţional nr. 5 la contractul de prestări servicii nr. 1142/01.08.2011; 
- Act adiţional nr. 7 la contractul de prestări servicii nr. 1142/01.08.2011; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Factura Dată Scadenţă Valoare (lei) 

161158 07.11.2016 04.02.2017 4.618,54 

161381 27.12.2016 26.01.2017 3.873,92 
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Total 8.492,46 

În fapt, creditorul arată că a prestat servicii de colectare, depozitare temporară şi transport deşeuri în conformitate cu 
obiectul contractului nr. 1142/01.08.2011, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale anexate, emiţând facturile 
anexate şi prezentate mai sus conform serviciilor prestate, facturi care nu au fost achitate de către debitoare. 
În consecinţă, creditorul Recycling Prod SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în 
cuantum de 8.492,46 lei. 
169. Rematholding CO SRL, cu sediul în Bucureşti, Şos. Berceni Fort, nr. 5, et. 1, sector 4, solicită înscrierea la masa 
credală cu suma de 2.909.663,71 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termenul stabilit de judecătorul-sindic, fiind depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 
27.03.2017. 
Creditorul anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Extras Recom online privind societatea creditoare; 
- Contractul cadru de vânzare nr. DE 935/10.12.2015; 
- Actele adiţionale 1 – 16 la contractul cadru de vânzare nr. DE 935/10.12.2015; 
- Istoricul derulării contractului; 
- Fişa de cont 409 plăţi în avans; 
- Ordine de plată privind plăţile în avans efectuate în baza contractului; 
- Fişa de cont conţinând tranzacţiile efectuate cu debitoarea Romcab SA; 
- Biletele la ordin refuzate la plată şi avizele de refuz aferente; 
Conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă rezultă că în baza Contractului cadru de vânzare nr. DE 
935/10.12.2015 între creditor şi Romcab SA au avut loc relaţii comerciale având ca obiect vânzarea de către Romcab 
SA către Rematholding CO SRL a deşeurilor metalice neferoase provenite din producţia de cabluri de aluminiu şi 
cupru, în catităţile, la preţul, în condiţiile şi termenele de livrare şi plată negociate şi convenite de părţi. 
Conform actelor adiţionale încheiate între Rematholding CO SRL şi Romcab SA plata deşeurilor achiziţionate urma să 
se facă în avans, iar în conformitate cu suma achitată Romcab SA livrează marfa achiziţionată. 
Ca urmare a achitării sumelor cu titlu de avans, Romcab SA se obliga să emită bilete la ordin la valoarea avansului 
încasat prin care se garantează efectuarea livrărillor. 
În baza contractului cadru de vânzare, conform fişei de cont 401 anexată, Romcab SA a livrat în perioada decembrie 
2015 – decembrie 2016 doar parţial marfa pe care se obligase să o livreze. 
Astfel, a rămas nelivrată marfa aferentă avansului achitat de către creditor în cuantum de 2.909.663,71 lei. 
Creanţa astfel existentă a fost recunoscută de către debitoare prin actul adiţional nr. 16/20.12.2016 la Contractul cadru 
de vânzare nr. DE 935/10.12.2015, având următorul obiect: 
„Avansul existent la această dată conform actelor adiţionale în valoare de 2.909.663,71 lei achitat de către SC 
Rematholding CO SRL în derularea contractului se va diminua după cum urmează: 
a) Valoarea de 1.125.000 lei rămâne în continuare, cu titlu de avans, la dispoziţia Romcab SA, sub condiţia menţinerii 
de către cumpărător a Biletului la Ordin cu termen scadent la data de 31.01.2017. La expirarea acestui termen, 
instrumentul de plată va fi înlocuit cu alte instrumente de plată de aceeaşi valoare, în aceleaşi condiţii, pe noi perioade 
succesive, stabilite de părţi anterior emiterii acestora de comun acord; 
b) Valoarea de 1.784.663,71 lei, reprezentând restul din avansul existent la această dată, este garantată de către 
Vânzător prin cele trei Bilere la ordin predate anterior de către acesta Cumpărătorului şi anume: 
i) B.O. în valoare de 700.000 lei cu termen scadent 30.12.2016; 
ii) B.O. în valoare de 560.000 lei cu termen scadent 06.01.2017; 
iii) B.O. în valoare de 525.000 lei cu termen scadent 13.01.2017; 
Vânzătorul se obligă să stingă avansul în valoare de 1.784.663,71 lei prin livrări succesive de marfă astfel încât această 
valoare va fi stinsă treptat, în cuantumul şi în ordinea termenelor scadente a B.O. mai sus arătate până la împlinirea 
acestora. În acest sens Vânzătorul se obligă ca până la data de 13.01.2017 valoarea livrărilor să acopere integral plăţile 
făcute în avans de către Cumpărător în valoare de 1.784.663,71 lei.” 
Având în vedere că Romcab SA nu şi-a îndeplinit obligaţiile conform actului adiţional nr. 16, Rematholding Co SRL a 
introdus spre plată biletele la ordin după cum urmează: 
- Bilet la ordin BTRL3BS4871831 în valoare de 700.000 lei refuzat la plată prin avizul de refuz la încasare din 
03.01.2017; 
- Bilet la ordin EXIM3AE0008098 în valoare de 560.000 lei refuzat la plată prin avizul de refuz la încasare din 
09.01.2017; 
- Bilet la ordin BTRL3BS4871832 în valoare de 525.000 lei refuzat la plată prin avizul de refuz la încasare din 
16.01.2017; 
- Bilet la ordin BFER3BB0066119 în valoare de 1.125.000 lei refuzat la plată prin avizul de refuz la încasare din 
01.02.2017. 
Raportat la neîndeplinirea obligaţiilor de livrare de către Romcab SA, precum şi la avansul achitat de către 
Rematholding CO SRL în baza contractului cadru nr. DE 935/10.12.2015 şi a actelor adiţionale, precum şi la faptul că 
biletele la ordin emise pentru garantarea livrărilor au fost refuzate la plată, constatăm că declaraţia de creanţă formulată 
de către creditor este întemeiată. 
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Concluzionând, Rematholding CO SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
2.909.663,71 lei. 
170. Rhenus Logistic SRL, având sediul în Piteşti, Bd. Republicii, nr. 222, Jud. Argeş, a formulat o cerere de înscriere a 
creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 29.504,37 lei, reprezentând contravaloare parţială Facturi 
Fiscale restante şi neachitate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Conversaţie între reprezentanţii creditoarei şi ai debitoarei; 
- Confirmare de primire; 
- Informări încărcare marfă export; 
- Adrese Biroul Vamal Tg. Mureş; 
- Documente export; 
- Scrisori de transport; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. RHP 46762/31.10.2014 în valoare de 32.718,17 lei, din care 22.718,16 lei rest de plată; 
- Factura Fiscală nr. RHP 46362/20.10.2014 în valoare de 10.444,21 lei, din care 6.786,21 lei rest de plată; 
Total debit restant: 29.504,37 lei. 
În fapt, între SC Rhenus Logistic SRL şi SC Romcab SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, debitoarea solicitând 
creditoarei efectuarea unui număr de 5 transporturi rutiere interne pe ruta Târgu Mureş – Timişoara, Târgu 
Mureş/Acăţari – Constanţa, precum şi 2 transporturi maritime cu destinaţie Kuwait. 
În urma comenzilor de transport efectuate de către debitoare, au fost emise 7 Facturi Fiscale, după cum urmează: 
- Factura Fiscală nr. RHP 44706/18.08.2014 în valoare de 1.984,00 lei, pentru ruta Târgu Mureş – Timişoara; 
- Factura Fiscală nr. RHP 45651/23.09.2014 în valoare de 3.658,00 lei, pentru ruta Târgu Mureş – Constanţa; 
- Factura Fiscală nr. RHP 46324/17.10.2014 în valoare de 3.658,00 lei, pentru ruta Târgu Mureş – Constanţa; 
- Factura Fiscală nr. RHP 46339/17.10.2014 în valoare de 3.658,00 lei, pentru ruta Acăţari – Constanţa; 
- Factura Fiscală nr. RHP 46347/17.10.2014 în valoare de 3.658,00 lei, pentru ruta Acăţari – Constanţa; 
- Factura Fiscală nr. RHP 46362/20.10.2014 în valoare de 3.026,08 USD, pentru ruta Constanţa – Kuwait, reprezentând 
transportul unui container de marfă; 
- Factura Fiscală nr. RHP 46762/31.10.2014 în valoare de 7.402,80 EUR, pentru ruta Constanţa – Kuwait, reprezentând 
transportul a trei containere de marfă. 
În legătură cu transportul celor trei containere de marfă cu destinaţia Kuwait, creditoarea precizează că acesta nu a mai 
avut loc, însă au fost întreprinse demersuri în vederea îndeplinirii obligaţiei de transport, fapt care a generat costuri în 
sarcina RHENUS LOGISTIC şi a căror achitare a fost solicitată reprezentanţilor ROMCAB, aspect dovedit prin 
conversaţia din data de 21.04.2016, prin care au fost comunicate debitoarei anexele aferente Facturii Fiscale nr. RHP 
46762/31.10.2014: 
- Avizările liniei maritime pentru cele 3 containere; 
- Mesaje referitoare la situaţia mărfii; 
- Adrese depuse la Biroul Vamal Târgu-Mureş şi Biroul Vamal Constanţa – Sud. 
În urma analizei documentelor anexate cererii de creanţă a creditoarei, administratorul judiciar constată că debitoarea 
acceptă tacit facturile restante, fapt dovedit prin documentele anexate cererii de creanţă, mai precis prin conversaţia din 
data de 21.04.2015 şi 24.04.2015, prin care reprezentanţii ROMCAB admit existenţa Facturilor şi afirmă că plăţile vor 
începe de săptămâna viitoare. 
Cu toate acestea, până în acest moment nu a fost înregistrată nicio plată efectuată în vederea stingerii creanţei solicitate. 
Astfel, din verificarea documentelor anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar constată că SC RHENUS 
LOGISTIC SRL figurează cu un debit restant, reprezentând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în valoare de 29.504,37 
lei, conform tabelului de mai jos: 

Nr.
Crt 

Nr. Factură Data Total 
document 

Achitat Sold 
valută 

Curs 
facturare 

Sold lei Scadenţă 

1 RHP46362 20.10.2014 3026,08 1059,86 1966,22 3,4514 6786,21 19.11.2014 
 Sold 3026,08 1059,86 1966,22  6786,21 USD 
2 RHP46762 

 
31.10.2014 7402,8 2262,6 5140,2 4,4197 22718,16 30.11.2014 

 Sold 7402,8 2262,6 5140,2  22718,16 EUR 
 
 

 Total sold    29.504,37 
lei 

 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 29.504,37 lei. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

417 

171. Dl. Avocat Roberto Spreafico, cu sediul în Italia, Milano, Piazetta Guastalla, nr. 15 a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei cu suma de 9.679,80 euro, din care suma de 8.550 euro – onorariu avocaţial, suma de 757,50 euro – 
cheltuieli şi suma de 372,20 – contribuţie avocat. 
Prin declaraţia de creanţă formulată, dl. Avocat arată că a asistat debitoarea în dosarul nr. 50679/2012 RG aflat pe rolul 
Tribunalului Civil din Milano, Italia, având ca obiect litigiul demarat de Officine Meccaniche Lesmo Spa faţă de 
Romcab SA. Faţă de Officine Meccaniche Lesmo Spa a fost deschisă procedura falimentului, astfel că lichidatorul 
judiciar al acesteia din urmă a acceptat o înţelegere amiabilă cu Romcab SA cu privire la suma de plată 
Faţă de acest dosar, dl. Av. Spreafico a emis factura nr. 156/2016 în cuantum de 3.640 euro, care însă nu a fost achitată 
de Romcab SA. 
De asemenea, creditorul arată că a asistat debitoarea în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Ascoli Piceno din Italia, 
privind litigiul dintre debitoare şi Fa.In.Plast. Arată creditorul că pe lângă faptul că a reuşit obţinerea revocării ordinului 
de plată a sumei de 355.119,95 euro către Fa.In.Plast, acesta a şi negociat cu avocatul acesteia din urmă, obţinând o 
înţelege amiabilă între părţi. 
Faţă de acest dosar, dl. Av. Spreafico a dobândit o creanţă contra Romcab SA în sumă de 6.039,80 euro, reprezentând 
onorariu, cheltuieli şi contribuţie avocat. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Trecând la verificarea declaraţiei de creanţă formulate, administratorul judiciar a constatat că Romcab SA a încheiat cu 
creditorul un contract de asistenţă juridică prin care l-a desemnat pe acesta din urmă să o reprezinte în dosarul nr. 
50679/2012 RG aflat pe rolul Tribunalului Civil din Milano, Italia, având ca obiect litigiul demarat de Officine 
Meccaniche Lesmo Spa. Onorariul avocaţial a fost stabilit la 7.200 euro plus TVA pentru prima fază procesuală. În 
contract s-a menţionat că, în ipoteza în care părţile ajung la o înţelegere, onorariul avocaţial va fi redus la activitatea 
desfăşurată. 
Având în vedere e-mailurile depuse în probaţiune, din care reiese că Romcab SA a ajuns la o înţelegere cu Officine 
Meccaniche Lesmo Spa în ceea ce priveşte obiectul litigiului, creditorul a emis factura nr. 156/2016 în cuantum de 
3.640 euro, compusă din onorariu în cuantum de 3.500 euro şi contribuţie avocat 140 euro. Factura nu a fost însă 
achitată de Romcab SA, creditorul anexând emailul trimis la data de 01.12.2016 către Romcab SA solicitând plata 
acesteia. 
Totodată, creditorul a anexat emailul din data de 27.06.2016, transmis acestuia de către Romcab SA, prin care 
debitoarea îşi manifesta interesul de a încheia un contract de asistenţă juridică în dosarul aflat pe rolul Tribunalului 
Ascoli Piceno din Italia. Prin acelaşi email, debitoarea solicita o opinie legală şi reprezentare în litigiul aflat pe rolul 
acestei instanţe. 
Raportat la solicitarea Romcab SA, creditorul a comunicat prin email o estimare de costuri şi ulterior a emis o factură 
proformă pentru suma de 6.039,80 euro. Această sumă nu a fost achitată de către Romcab SA. 
În probaţiune, creditorul a anexat documentele justificative necesare, în urma analizei acestora, administratorul judiciar 
apreciind creanţa solicitată ca fiind întemeiată. 
Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, Roberto Spreafico urmează a fi înscris la masa credală a Romcab SA cu suma de 
43.746,88 lei (curs valutar valabil la data de 20.02.2017, 1 Euro = 4,5194 lei), în categoria creanţelor chirografare. 
172. Robert Bosch Power Tools GmbH, cu sediul în Stuttgart, 70538, Germania, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 6.042 Euro, reprezentând costul apărut ca urmare a opririi liniei de producţie din cauza neonorării 
livrărilor contractate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
nefăcând dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Prin urmare, administratorul judiciar a solicitat dovada achitării acestei 
taxe însă nu a primit niciun răspuns până la data prezentului raport. 
Procedând la verificarea cererii formulate de Robert Bosch Power Tools GmbH, administratorul judiciar a constatat că 
aceasta solicită înscrierea la masa credală cu suma de 6.042 Euro, aferentă facturii nr. 96041900 din data de 05.04.2017. 
Raportat la data emiterii facturii pe care îşi întemeiază creanţa, creditorului i s-au solicitat de către administratorul 
judiciar mai multe detalii, însă nu a primit niciun răspuns până la data prezentului raport. 
Raportat la prevederile art. 5 pct. 69 din Legea 85/2014 care dispun că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de 
către administratorul judiciar în urma verificării acestora”, creanţa solicitată de creditor, fiind ulterioară datei 
deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA, nu va fi înscrisă în tabelul preliminar de creanţe al acesteia. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
173. Roland Berger SRL cu sediul în Sederanger 1, 80538, Munich, Germania solicită înscrierea la masa credală cu 
suma de 93.272,26 lei reprezentând contravaloarea unei facturi neachitate în baza ofertei de proiect pentru management 
audit acceptată de către Romcab SA. 
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Sub aspectul condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la Tribunalul Specializat Târgu Mureş în data de 
15.02.2017, şi reprezintă cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă recalificată în declaraţie de creanţă de către 
judecătorul-sindic. Taxa de timbru în cuantum de 200 de lei a fost achitată. 
Creditorul anexază în probaţiune oferta de proiect pentru management audit, dovada acceptării acesteia de către 
debitoare şi factura nr. 904316/18.05.2016 în cuantum de 93.272,26 lei. 
În fapt, Roland Berger SRL arată că în calitate de prestator de servicii a formulat proiectul de management audit agreat 
de către Romcab SA, emiţând factura nr. 904316 aferentă serviciilor prestate, factură neachitată de către debitoare. 
Astfel, conform documentelor anexate, Roland Berger SRL urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 93.272,26 lei. 
174. Rollo Tour SRL, cu sediul social în mun. Târgu-Mureş, str. Pandurilor, nr. 28, ap. 4, jud. Mureş, prin lichidator 
judiciar B&B Insolvency Solution IPURL, cu sediul în mun. Miercurea-Ciuc, str. Marton Aron, nr. 18, jud. Harghita, 
solicită înscrierea la masa credală cu suma de 2.585,44 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că în temeiul prevederilor art. 115 din Legea nr. 85/2014 creditorul 
este scutit de plata taxei judiciare de timbru. 
Raportat la data depunerii creditorul solicită repunerea în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă datorită faptului 
că nu a fost notificat privind deschiderea procedurii în condiţiile art. 42 al. 3 din Legea nr. 85/2014. 
Verificând situaţia notificărilor comunicate creditorilor, constatăm că Rollo Tour SRL nu se află pe lista creditorilor 
comunicată administratorului judiciar de către societatea debitoare, sens în care nu a fost notificat privind deschiderea 
procedurii insolvenţei. 
Conform prevederilor art. 42 al. 3 din Legea nr. 85/2014 „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comunicarea actelor 
de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii se vor realiza potrivit prevederilor 
Codului de procedură civilă. Creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de 
drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa 
credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală.” 
În consecinţă, constatăm că Rollo Tour SRL este repus de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor, subscrisa urmând a proceda la verificarea pe fond a creanţei. 
Creditorul anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Fişă client Romcab SA; 
- Încheierea nr. 107/C pronunţată în data de 10.06.2016 de Tribunalul Specializat Mureş prin care a fost deschisă 
procedura falimentului în formă generală faţă de Rollo Tour SRL; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. factură Dată emitere Sumă (lei) Neachitat (lei) 

11674 20.06.2012 -773,28 -773,28 

13241 10.11.2015 3.428,72 1.558,72 

13327 29.01.2016 3.600 1.800 

Total 6.255,44 2.585,44 

Creditorul arată că faţă de Rollo Tour SRL a fost deschisă procedura falimentului prin Încheierea nr. 107/C din data de 
10.06.2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 536/1371/2015, fiind numit în calitate de 
lichidator judiciar B&B Insolvency IPURL. 
Lichidatorul judiciar al societăţii creditoare arată că a identificat în contabilitatea societăţii facturile prezentate mai sus 
şi neachitate sens în care a formulată declaraţia de creanţă supusă analizei. 
Verificând contabilitatea creditoarei în ceea ce priveşte aceste sume, am constatat că soldul apare ca fiind stins ca 
urmare a achitării sumelor restante. 
La solicitarea administratorului judiciar, reprezentanţii debitoarei au comunicat dovezile efectuării plăţilor după cum 
urmează: 
- Chitanţa nr. 2178/21.04.2016 prin care Rollo Tour SRL confirmă primirea sumei de 1.600 Ron de la Romcab SA 
reprezentând contravaloare parţială a facturii nr. 13327/29.01.2016; 
- Chitanţa nr. 2172/12.02.2016 prin care Rollo Tour SRL confirmă primirea sumei de 2.000 Ron de la Romcab SA 
reprezentând contravaloare parţială a facturii nr. 13327/29.01.2016; 
- Extras de cont privind efectuarea plăţii în cuantum de 1.558,72 lei către Primer, cu menţiunea „CEC girat Primer, 
contravaloare factură 13241 Rollo Tour SRL.” 
În concluzie, constatăm că sumele solicitate au fost achitate în integralitate de către societatea debitoare, sens în care 
vom respinge înscrierea în Tabelul Preliminar a creditorului Rollo Tours SRL cu creanţa în cuantum de 2.585,44 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
175. Rombelt Trade SRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 76, sector 1, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 28.720,80 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor emise şi neachitate. 
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Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 17 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 0015216/16.03.2016, în cuantum de 5.505,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0016294/04.08.2016, în cuantum de 9.204,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0016575/14.09.2016, în cuantum de 8.491,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0016712/30.09.2016, în cuantum de 1.346,40 lei; 
- Factura Fiscală nr. 0016819/28.10.2016, în cuantum de 4.173,60 lei. 
TOTAL: 28.720,80 lei 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 28.720,80 lei. 
Romcolor 2000 SA, cu sediul în sat. Copăceni, com. Copăceni, str. Intrarea Salcâmului, ntr. 1, jud. Ilfov, cu sediul 
procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, Şos. Virtuţii, nr. 16, bl. R11D, sc. 2, et. 5, ap. 54, 
sector 6, solicită înscrierea la masa credală cu creanţa în cuantum de 221.831,73 lei la care se adaugă contravaloarea 
taxei de timbru în cuantum de 200 de lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termen, fiind înregistrată la Tribunalul Specializat Mureş în data de 27.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Confirmare sold semnată şi ştampilată de către Romcab SA privind suma de 221.831,73 lei; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată emitere Scadență -120 zile Valoare factură 
110008636 10.08.2016 08.12.2016 28.964,16 lei 

110008773 22.08.2016 20.12.2016 44.728,06 lei 

110008949 02.09.2016 31.12.2016 11.572,85 lei 

110008963 05.09.2016 03.01.2017 23.879,47 lei 

110009210 20.09.2016 18.01.2017 52.968,00 lei 
110009218 20.09.2016 18.01.2017 11.547,22 lei 
110009564 12.10.2016 09.02.2017 14.122,92 lei 
110009568 12.10.2016 09.02.2017 7.316,40 lei 
110009760 25.10.2016 22.02.2017 24.465,14 lei 
110010439 09.12.2016 08.04.2017 26.867,52 lei 
Total 246.431,74 lei 

În fapt, creditorul arată că între Romcab SA şi Romcolor 2000 SA a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare în 
formă simplificată, Romcab SA cumpărând pe bază de comandă coloranţi şi adezivi pentru mase plastice. 
Romcolor 2000 SA a emis facturile prezentate mai sus aferente bunurilor cumpărate de către Romcab SA, acestea fiind 
achitate doar parţial de către societatea debitoare. Suma achitată de către Romcab SA aferentă facturilor, conform 
confirmării de sold anexate, este în cuantum de 24.600,01 lei. 
Aşadar, conform datelor prezentate de către creditor, precum şi a confirmării de sold însuşite de către debitoare prin 
semnătură şi ştampilă, rezultă că Romcab SA datorează Romcolor 2000 SA suma de 221.831,73 lei. 
În adiţie, urmează a fi admisă înscrierea la masa credală a contravalorii taxei de timbru în cuantum de 200 de lei. 
În consecinţă, Romcolor 2000 SA urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar al creditorilor cu creanţa chirografară în 
cuantum de 222.031,73 lei. 
177. Romprix Exim SRL cu sediul în Pantelimon, str. Poet George Tarnea, nr. 74, jud. Ilfov, a depus Declaraţie de 
creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 23.604,70 lei, reprezentând 
contravaloare debit principal. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 martie 2017, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea un contract de vânzare-cumpărare în baza căruia a furnizat mărfuri către 
Romcab SA şi a emis patru facturi care nu au fost achitate de debitoare. 
În fapt, analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, 
creditoarea a depus în copie cele patru facturi neachitate, astfel: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 
1. 3600676 27.07.2016 345.85 lei 
2. 3602280 26.01.2017 10.263,11 lei 
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3. 3602749 12.10.2016 586,80 lei 
4. 3401477 14.12.2016 12.408,94 lei 
 Total 23.604,70 lei 

Având în vedere că facturile emise nu au fost achitate de debitoare şi că acestea au fost depuse în copie certificată 
pentru conformitate cu originalul, în cuprinsul acestora observându-se semnătura de primire a reprezentantului Romcab 
SA, administratorul judiciar a constatat că s-a demonstrat livrarea mărfurilor către debitoare prin facturile acceptate de 
către acesta. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 23.604,70 lei, astfel că nu se înregistrează diferenţe faţă de 
creanţa în valoare de 23.604,70 lei solicitată. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Romprix Exim SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 23.604,70 lei. 
178. Romprodus SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 18, at. 4, sector 6, a formulat 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 187.397,62 lei, reprezentând 
contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA, precum şi dobânda legală penalizatoare. 
Ulterior, societatea creditoare a transmis Cererea precizatoare nr. 354/AB – 12.04.2017, prin care a înţeles să renunţe la 
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 6.190,02 lei, reprezentând dobânda legală. 
Prin urmare, Romprodus SRL solicită înscrierea la masa credală a debitoarei Romcab SA cu suma în cuantum total de 
181.207,60 lei, reprezentând debit principal, conform facturilor fiscale neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 20 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 13026/05.04.2013, în cuantum de 5.456,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16175/15.09.2016, în cuantum de 6.900,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16176/16.09.2016, în cuantum de 4.320,00lei; 
- Factura Fiscală nr. 16177/19.09.2016, în cuantum de 8.040,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16183/26.09.2016, în cuantum de 4.147,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16185/27.09.2016, în cuantum de 1.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16186/28.09.2016, în cuantum de 11.880,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16189/03.10.2016, în cuantum de 2.880,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16193/05.10.2016, în cuantum de 1.440,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16196/12.10.2016, în cuantum de 2.428,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16198/17.10.2016, în cuantum de 10.560,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16200/18.10.2016, în cuantum de 2.640,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16201/24.10.2016, în cuantum de 5.702,40 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16203/27.10.2016, în cuantum de 11.880,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16206/29.10.2016, în cuantum de 17.107,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16207/03.11.2016, în cuantum de 5.760,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16209/08.11.2016, în cuantum de 11.880,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16210/10.11.2016, în cuantum de 13.200,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16217/24.11.2016, în cuantum de 13.200,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16221/28.11.2016, în cuantum de 23.760,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16226/08.12.2016, în cuantum de 4.320,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16228/13.12.2016, în cuantum de 17.160,00 lei. 
Total sume solicitate: 181.207,60 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
precum şi a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de Romprodus SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 181.207,60 lei. 
179. Rosendahl Maschinen GmbH, cu sediul în Pischelsdorf, Austria, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei 
cu suma de 7.793,37 euro, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
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- Extras de cont al debitoarei; 
- Factura Comercială nr. 11446575, emisă în data de 07.02.2014, în cuantum de 5.368 euro; 
- Factura Fiscală nr. 91016695, emisă în data de 24.04.2014, în cuantum de 624 euro, împreună cu Avizul de Expediţie 
nr. 80017753 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91010813, emisă în data de 22.11.2012, în cuantum de 541 euro, împreună cu Avizul de Expediţie 
nr. 80010762 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91016657, emisă în data de 18.04.2014, în cuantum de 806 euro, împreună cu Avizul de Expediţie 
nr. 80017690 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91006556, emisă în data de 21.12.2011, în cuantum de 1.867 euro, împreună cu Avizul de 
Expediţie nr. 80005874 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91008080, emisă în data de 24.04.2012, în cuantum de 894,24 euro, împreună cu Avizul de 
Expediţie nr. 80007462 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91008131, emisă în data de 27.04.2012, în cuantum de 1.392 euro, împreună cu Avizul de 
Expediţie nr. 80007518 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91010468, emisă în data de 25.10.2012, în cuantum de 1.219 euro, împreună cu Avizul de 
Expediţie nr. 80010341 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91011741, emisă în data de 26.02.2013, în cuantum de 331 euro; 
- Factura Fiscală nr. 91007901, emisă în data de 11.04.2012, în cuantum de 7.469,72 euro, împreună cu Avizul de 
Expediţie nr. 80007241 aferent acesteia; 
- Factura Fiscală nr. 91020472, emisă în data de 31.03.2013, în cuantum de 517,41 euro. 
Total Sume Solicitate: 7.793,37 euro. 
Având în vedere că facturile antemenţionate nu au fost achitate de către Romcab SA, constatăm că Rosendahl 
Maschinen GmbH deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii în cuantum de 
7.793,37 euro. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 35.221,36 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Rosendahl Maschinen GmbH va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 35.221,36 lei (echivalentul a 
7.793,37 euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală de 4,5194 lei/1 
euro). 
180. Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu – Societate Civilă Profesională de Avocaţi, cu sediul în Charles de Gaulle 
Plaza, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 5, sector 1, Bucureşti, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu 
suma de 134.198,04 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală seria RTPR17/3, emisă în data de 09.01.2017, în cuantum de 34.254,91 lei, scadentă în data de 10 
aprilie 2017; 
- Factura Fiscală seria RTPR17/15, emisă în data de 16.01.2017, în cuantum de 27.296,96 lei, scadentă în data de 16 
februarie 2017; 
- Factura Fiscală seria RTPR17/46, emisă în data de 08.02.2017, în cuantum de 16.192,56 lei, scadentă în data de 10 
aprilie 2017; 
- Factura Fiscală seria RTPR17/47, emisă în data de 08.02.2017, în cuantum de 37.729,44 lei, scadentă în data de 10 
aprilie 2017; 
- Factura Fiscală seria RTPR17/58, emisă în data de 10.02.2017, în cuantum de 18.724,17 lei, scadentă în data de 12 
aprilie 2017. 
Total Sume Solicitate: 134.198,04 lei. 
În fapt, între Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu – Societate Civilă Profesională de Avocaţi şi Romcab SA au fost 
încheiate 3 (trei) Contracte de asistenţă juridică, constând în consultanţă juridică şi reprezentare în instanţă, astfel cum 
rezultă din rapoartele de activităţi şi încheierile/hotărârile instanţelor de judecată ataşate cererii formulate, respectiv: 
- Contractul de asistenţă juridică nr. 1698059, încheiat în data de 24 noiembrie 2016. Mandatul aferent acestuia 
cuprinde următoarele activităţi: 
- Asistenţă şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 644/102/2016, aflat pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş, în faza 
procesuală a apelului (dosarul de Exequatur). Activitatea include redactarea, depunerea şi susţinerea tuturor actelor 
necesare în vederea apărării poziţiei procesuale a Romcab (redactarea de precizări la apel, concluzii scrise pe 
nerecunoaşterea sentinţei arbitrale în România, reprezentare la termenele de judecată, etc.); 
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- Redactarea unei analize complexe a relaţiei contractuale cu Arc Resources (Elveţia) şi La Farga (Spania) pentru 
identificarea şi structurarea remediilor procesuale/de arbitraj naţionale şi internaţionale pe care le poate întreprinde 
Romcab împotriva celor două societăţi, pe temei contractual sau delictual (sau chiar penal), pentru obligarea acestora în 
solidar sau separat, la plata unor sume de bani cu titlu de penalităţi de întârziere sau pentru repararea oricărui prejudiciu 
suportat (Analiză juridică). 
- Asistenţă şi reprezentare în faţa Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României în dosarul împotriva Troester GmbH & Co KG aflat pe rolul acestei Curţi (Dosarul Troester). 
- Asistenţă şi reprezentare în faţa Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României sau a altor Curţi de arbitraj sau Instanţe, după caz, în legătură cu alte dispute contractuale care ridică aceleaşi 
probleme ca Dosarul Troester, împotriva următorilor parteneri contractuali: (i) Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & 
Co. KG, (ii) Setic SAS şi (iii) Gauder (Dosare similare Troester); 
- Asistenţă, reprezentare şi/sau consultanţă în orice alte dosare sau aspecte de drept care intră în sfera lor de competenţă, 
în legătură cu care ar putea fi instructaţi la un moment dat, cu respectarea regulilor privind conflictul de interese. 
- Contractul de asistenţă juridică nr. 1698064, încheiat în data de 16 ianuarie 2017. Mandatul aferent acestuia cuprinde 
asistenţă şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 13798/320/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Mureş, având ca 
obiect contestaţia la executarea silită demarată de ARC Resources (Elveţia) împotriva Romcab. Activitatea include 
redactarea, depunerea şi susţinerea tuturor actelor necesare în vederea apărării poziţiei procesuale a Romcab (redactarea 
de precizări, concluzii scrise, reprezentare la termenele de judecată, susţinerea cererii de suspendare a executării, etc.). 
- Contractul de asistenţă juridică nr. 1698071, încheiat în data de 08 februarie 2017. Mandatul aferent acestuia cuprinde 
formularea unei cereri de strămutare a procesului ce face obiectul dosarului nr. 644/102/2016, redactarea, semnarea, 
susţinerea tuturor actelor necesare în vederea apărării poziţiei procesuale a Romcab, inclusiv solicitarea suspendării 
judecării procesului în temeiul art. 143 din Codul de Procedură Civilă în cadrul cererii de strămutare (Dosarul de 
strămutare). 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că Factura Fiscală seria RTPR17/15, 
emisă în data de 16.01.2017, este în cuantum de 27.976,96 lei şi nu de 27.296,96 lei, cum în mod eronat a solicitat 
creditorul. Însă, potrivit art. 397, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă, „Instanţa este obligată să se pronunţe asupra 
tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut, dacă legea nu prevede altfel.” 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu – Societate Civilă 
Profesională de Avocaţi va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
în cuantum total de 134.198,04 lei 
181. Sadalbari SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, corp U1, jud. Mureş, prin administrator judiciar 
General Mir Consult SPRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Ştefan cel mare, nr. 6, ap. 1, jud. Mureş, solicită înscrierea la 
masa credală cu suma de 102.559.153,77 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că în temeiul prevederilor art. 115 al. 1 din Legea nr. 85/2014 
creditorul este scutit de plata taxei de timbru, iar cererea a fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş în interiorul 
termenului stabilit. 
Creditorul arată că suma solicitată este defalcată astfel: 
- 1.534.451,32 lei facturi emise de Sadalbari SRL şi neachitate de Romcab SA în baza contractelor de închiriere şi 
subînchiriere; 
- 17.691,14 lei penalităţi aferente facturilor emise de Sadalbari SRL şi neachitate de Romcab SA în baza contractelor de 
închiriere şi subînchiriere; 
- 692.402,08 lei sume achitate de Sadalbari SRL în numele Romcab SA; 
- 11.205.837,23 lei sume rezultate în urma cesiune Raiffeisen Bank, din care 2.870.839 lei debit principal şi 
8.334.998,23 lei dobândă aferentă; 
- 89.108.772 lei fideiusiune, din care 68.251.500 fideiusiune IIB şi 20.857.272 lei fideiusiune Banca Transilvania; 
A. În ceea ce priveşte suma de 1.534.451,32 lei conform facturilor emise de Sadalbari SRL şi neachitate de Romcab SA 
precum şi a penalităţilor în cuantum de 17.691,14 lei aferente facturilor: 
A.1. Contractul de subînchiriere nr. 68/01.05.2015: 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de subînchiriere nr. 68/01.05.2015; 
- Anexa 1 la contractul nr. 68/01.05.2015 prin care se stabileşte cuantumul chiriei; 
- Proces verbal de predare – primire autovehicul; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată factură Neîncasat (lei) Procent 
penalitate 

Număr zile 
întârziere 

Valoare penalitate 
(lei) 

246 10.02.2017 9.981,54 0,15% 5 74,86 

232 09.01.2017 10.006,63 0,15% 36 540,36 

225 08.12.2016 10.076,83 0,15% 67 1012,72 

211 08.11.2016 10.072,36 0,15% 97 1465,53 

Total 40.137,36   3093,47 
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Total general 43.230,83 lei 

Conform contractului nr. 68/01.05.2015 Sadalbari SRL a subînchiriat către Romcab SA autovehiculul Porsche Macan S 
Diesel. 
Plata chiriei stabilită prin anexa nr. 1 la contract este scadentă pentru luna în curs în data de 15 a fiecărei luni. 
Având în vedere neachitarea sumelor, creditorul a calculat penalităţi de întârziere conform documentelor tabelului 
prezentat mai sus, în cuantum de 3.093,47 lei. 
A.2. Contract de subînchiriere nr. 164/24.10.2014 şi Contract de subînchiriere nr. 165/28.10.2014 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de subînchiriere nr. 164/14.10.2014; 
- Contractul de subînchiriere nr. 165/28.10.2014; 
- Anexa nr. 1 la contractul de subînchiriere nr. 164/14.10.2014; 
- Anexa nr. 1 la contractul de subînchiriere nr. 165/28.10.2014; 
- Procesul-verbal de predare primire a autovehiculului; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată factură Neîncasat (lei) Procent 
penalitate 

Număr zile 
întârziere 

Valoare penalitate 
(lei) 

207 08.11.2016 17.146,85 0,15% 97 2494,87 

221 08.12.2016 17.154,47 0,15% 67 1724,03 

228 09.01.2017 17.034,95 0,15% 36 919,88 

242 10.02.2017 16.992,24 0,15% 5 127,44 

Total 68.328,51   5266,22 

Total general 73.594,73 

Conform contractului de subînchiriere nr. 164/24.10.2014 Sadalbari SRL a subînchiriat către Romcab SA autovehiculul 
Porsche Boxter GTS 981. 
Plata chiriei stabilită prin anexa nr. 1 la contract este scadentă pentru luna în curs în data de 15 a fiecărei luni. 
Având în vedere neachitarea sumelor, creditorul a calculat penalităţi de întârziere conform documentelor tabelului 
prezentat mai sus, în cuantum de 5.266,22 lei. 
A.4. Contract de închiriere utilaje nr. 571/01.04.2015: 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de închiriere utilaje nr. 571/01.04.2015; 
- Anexa 1 la contract; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată factură Neîncasat (lei) Procent 
penalitate 

Număr zile 
întârziere 

Valoare penalitate 
(lei) 

210 08.11.2016 8.160,00 0,20% 74 1207,68 

224 08.12.2016 8.160,00 0,20% 44 718,08 

231 09.01.2017 8.092,00 0,20% 12 194,21 

245 10.02.2017 8.092,00 0,20% - - 

Total 32.504,00   2119,97 

Total general 34.623,97 lei 

Conform contractului de închiriere nr. 571/01.04.2015 Sadalbari SRL a închiriat un număr de utilaje către Romcab SA, 
emiţând facturile prezentate mai sus. 
Scadenţa facturilor conform documentelor anexate este la 30 de zile de la emiterea facturilor. 
A.5. Contract de închiriere utilaje nr. 197/26.11.2014: 
Creditorul anexează în probaţiune următoarele documente: 
- Contractul de închiriere nr. 197/26.11.2014; 
- Anexa 1 la contractul de închiriere; 
- Actul adiţional nr. 1 la contractul de închiriere utilaje; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Factură Dată factură Neîncasat (lei) Procent 
penalitate 

Număr zile 
întârziere 

Valoare penalitate 
(lei) 

209 08.11.2016 20.880,00 0,15% 74 2317,68 

223 08.12.2016 20.880,00 0,15% 44 1378,08 

230 09.01.2017 20.706,00 0,15% 12 372,71 

244 10.02.2017 20.706,00 0,15% - - 
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Total 83.172,00   4068,47 

Total general 87.240,47 lei 

Conform contractului de închiriere nr. 197/26.11.2014 Sadalbari SRL a închiriat un număr de utilaje către Romcab SA, 
emiţând facturile prezentate mai sus. 
Prin actul adiţional nr. 1 a fost modificat preţul închirierii la suma de 17.400 lei + TVA/lună. 
Scadenţa facturilor conform documentelor anexate este la 30 de zile de la emiterea facturilor. 
A.6. Contract nr. 190/04.09.2015 
Creditorul solicită înscrierea la masa credală şi cu sumele aferente următorilor facturi emise în baza Contractului nr. 
190/04.09.2015: 

Nr. Factură Dată factură Neîncasat (lei) Procent 
penalitate 

Număr zile 
întârziere 

Valoare penalitate 
(lei) 

240 08.02.2017 61,81 - - - 

249 13.02.2017 3.226,69 - - - 

Total 3.288,50   - 

Total general 3.288,50 

Astfel, creditorul solicită sume după cum urmează: 
Data facturării Nr. 

factură 
Valoare Data 

scadenţei 
Cotă 

penalitate 
Perioadă calcul 

penalităţi 
Nr. zile 

întarziere 
Valoare 

penalitate 
08.11.2016 207 17.146,85 lei 15.11.2016 0,15% 16.11.2016 20.02.2017 97 2.494,87 lei 

08.11.2016 208 243.760,95 lei 07.01.2017 0,02% 08.01.2017 20.02.2017 44 2.145,10 lei 

08.11.2016 209 20.880,00 lei 08.12.2016 0,15% 09.12.2016 20.02.2017 74 2.317,68 lei 

08.11.2016 210 8.160,00 lei 08.12.2016 0,20% 09.12.2016 20.02.2017 74 1.207,68 lei 

08.11.2016 211 10.072,36 lei 15.11.2016 0,15% 16.11.2016 20.02.2017 97 1.465,53 lei 

08.12.2016 221 17.154,47 lei 15.12.2016 0,15% 16.12.2016 20.02.2017 67 1.724,02 lei 

08.12.2016 222 356.400,00 lei 06.02.2017 0,02% 07.02.2017 20.02.2017 14 997,92 lei 

08.12.2016 223 20.880,00 lei 07.01.2017 0,15% 08.01.2017 20.02.2017 44 1.378,08 lei 

08.12.2016 224 8.160,00 lei 07.01.2017 0,20% 08.01.2017 20.02.2017 44 718,08 lei 

08.12.2016 225 10.076,83 lei 15.12.2016 0,15% 16.12.2016 20.02.2017 67 1.012,72 lei 

09.01.2017 228 17.034,95 lei 15.01.2017 0,15% 16.01.2017 20.02.2017 36 919,89 lei 

09.01.2017 229 353.430,00 lei după 
procedură 

0,02%   0 - lei 

09.01.2017 230 20.706,00 lei 08.02.2017 0,15% 09.02.2017 20.02.2017 12 372,71 lei 

09.01.2017 231 8.092,00 lei 08.02.2017 0,20% 09.02.2017 20.02.2017 12 194,21 lei 

09.01.2017 232 10.006,63 lei 15.01.2017 0,15% 16.01.2017 20.02.2017 36 540,36 lei 

08.02.2017 240 61,81 lei după 
procedură 

0,01%   0 - lei 

10.02.2017 242 16.992,24 lei 15.02.2017 0,15% 16.02.2017 20.02.2017 5 127,44 lei 

10.02.2017 243 353.430,00 lei după 
procedură 

0,02%   0 - lei 

10.02.2017 244 20.706,00 lei după 
procedură 

0,15%   0 - lei 

10.02.2017 245 8.092,00 lei după 
procedură 

0,20%   0 - lei 

10.02.2017 246 9.981,54 lei 15.02.2017 0,15% 16.02.2017 20.02.2017 5 74,86 lei 

13.02.2017 249 3.226,69 lei după 
procedură 

0,01%   0 - lei 

Total  1.534.451,32 
lei 

     17.691,14 lei 

Total general 1.552.142,46 lei 

Concluzionând, în baza documentelor anexate, Sadalbari SRL urmează a fi înscris la masa credală cu creanţa 
chirografară în cuantum de 1.552.142,46 lei aferentă contractelor de închiriere şi subînchiriere. 
B. Referitor la suma de 692.402,08 lei: 
Creditoarea arată că în calitate de acţionar majoritar al Romcab SA, în vederea continuării activităţii societăţii a efectuat 
în data de 17.02.2017, respectiv 20.02.2017 plăţi în numele acesteia în cuantum de 692.402.08 lei. 
Sadalbari SRL anexează în probaţiune următoarele documente: 
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- Ordin de plată nr. PL30109020820000000120283890 şi Ordin de plată Sepa Eur Spot privind tranzacţia efectuată în 
data de 17.02.2017 de Sadalbari SRL în cuantum de 137.000 Euro; 
- Ordin de plată nr. 165IBHC170510001 privind tranzacţia în cuantum de 62.386,67 lei din data de 20.02.2017; 
- Ordin de plată nr. 1651IBCL170510023 privind tranzacţia în cuantum de 10.172,61 lei din data de 20.02.2017; 
Având în vedere că declaraţiei de creanţă i-au fost anexate doar ordinele de plată, subscrisa am solicitat creditorului 
comunicarea documentelor în baza cărora au fost efectuate plăţile în numele Romcab SA. Astfel, Sadalbari SRL a 
comunicat suplimentar următoarele documente: 
- Instrucţiuni de plată din data de 17.02.2017 emise de Romcab SA prin care solicită creditorului Sadalbari SRL 
achitarea sumei de 137.000 euro către KGHM Polska Miedz SA în baza Facturii proforme nr. SC03-17-0198/0001; 
- Factura proformă nr. SC03-17-0198/0001/10.02.2017 emisă de KGHM Polska Miedz SA către Romcab SA pentru 
suma de 570.141,3 euro; 
- Instrucţiuni de plată din partea KGHM Polska Miedz SA privind efectuarea plăţii; 
- Declaraţie din partea Sadalbari SRL prin care arată că a achitat suma de 137.000 euro în contul creanţei deţinute faţă 
de Romcab SA; 
- Solicitare Romcab SA din data de 20.02.2017 prin care solicită creditorului să achite suma de 10.172,61 lei în numele 
Romcab către Land Mark Invest Grup SRL; 
- Factura nr. 331/2017 emisă de către Land Mark Invest Group SRL; 
- Solicitare Romcab SA din data de 20.02.2017 prin care solicită creditorului să achite suma de 62.386,67 lei în numele 
Romcab SA; 
- Factura nr. 812/09.01.2017; 
În ceea ce priveşte tranzacţia din data de 17.02.2017, constatăm că plata în numele Romcab SA a fost efectuată în 
valută. 
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei. 
În consecinţă, suma urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar în lei, la cursul valutar de 4,5194 lei/euro valabil la data 
de 17.02.2017, valabil şi pentru 20.02.2017. Astfel suma care urmează a fi acceptată în baza acestui ordin de plată e în 
cuantum de 619.842,8 lei. 
Concluzionând, raportat la documentele anexate în probaţiune Sadalbari SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar 
cu creanţa chirografară în cuantum de 692.402,08 lei reprezentând contravaloare 137.000 euro achitaţi prin OP 
PL30109020820000000120283890, şi contravaloare ordine de plată nr. 165IBHC170510001 şi nr. 
165IBHC170510001. 
C. Referitor la creanţa în cuantum de 11.205.837,23 lei reprezentând sume rezultate în urma cesiunii creanţei Raiffeisen 
Bank 
Creditorul solicită înscrierea la masa credală cu suma de 2.870.839 lei debit restant principal şi 8.334.998,23 lei 
dobândă aferentă debitului principal. 
Conform documentelor anexate în probaţiune, rezultă că în baza contractului de credit de facilitate şi credit pe 
descoperit cont nr. 0299/22.07.2002 Raiffeisen Bank SA a acordat Paneuro Trading SRL un împrumut în cuantum de 
5.000.000 USD şi 266.056,3807 lei. Contractul a fost garantat în calitate de fideiusor de către Romcab SA. 
Ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA, Raiffeisen Bank SA s-a înscris la masa credală cu 
creanţa chirografară aferentă contractului de credit menţionat anterior. 
Ulterior a intervenit contractul de cesiune creanţă nr. 4764/18.08.2006 prin care Raiffeisen Bank SA cedează în 
favoarea dnei. Pop-Lupu Anca creanţa deţinută faţă de Paneuro Trading SRL în cuantum de 7.422.740,7 USD la care se 
adaugă cheltuieli în cuantum de 5.950 euro şi 178.371,77 lei. 
Ca urmare a cesiunii creanţei în integralitate, creditorul cesionar a obţinut de asemenea şi toate garanţiile deţinute de 
creditorul cedent, inclusiv dreptul deţinut faţă de fideiusorul Romcab SA. 
Ulterior, prin Contractul de Cesiune fără număr din data de 11.12.2007 dna. Pop-Lupu Anca a cedat în favoarea 
Sadalbari SRL toate drepturile obţinute în baza contractului nr. 4764/18.08.2016, fiind încheiat în acest sens actul 
adiţional nr. 4/11.12.2007 la contractul de cesiune de creanţă nr. 4764/18.08.20106. 
Raportat la documentele anexate în probaţiune constatăm că în conformitate cu informaţiile prezentate în actul adiţional 
nr. 4/11.12.2007 „creditorul cesionar final se subrogă în toate drepturile creditorului cedent în Dosarul nr. 478/2004, 
aflat pe rolul Tribunalului Comercial Mureş, având ca obiect procedura de reorganizării judiciare a SC Romcab SA Tg-
Mureş.” 
Urmare controlului fiscal din anul 2010, organele fiscale au impus în sarcina Sadalbari masuri cu privire la aceste 
cheltuieli ocazionate pentru si în numele Romcab SA, emitand în acest sens RIF nr. 2156/30.08.2010 si Decizia de 
impunere nr. 985/30.08.2010, prin care se prevedea refacturarea tuturor sumelor reprezentând creanţe, către Romcab si 
recuperarea acestora de la această societate. 
Considerând că documentele anexate sunt insuficiente pentru stabilirea existenţei şi cuantumului acestor creanţe, am 
solicitat informaţii creditorului. Creditorul a precizat următoarele privind creanţa solicitată: 
- „Totalul creanţei dobândită de Sadalbari asupra Romcab a fost de 19.603.589,00 lei, urmare contractului de cesiune de 
creanţă încheiat între Sadalbari şi Raiffeisen Bank prin care Sadalbari a devenit creditor al Romcab; 
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- Din totalul acestei creanţe, în luna octombrie 2013 Sadalbari a facturat, ca efect a măsurilor stabilite de către organele 
de control prin RIF nr. 2156/30.08.2010 şi a Deciziei de impunere nr. 985/30.08.2010, către Romcab suma 
de 16.732.750,00 lei+TVA (diferenţa dintre valoarea nominală a creanţei preluată de Sadalbari şi preţul cesiunii), în 
luna noiembrie 2013 înregistrându-se compensarea acestei sume cu obligaţii de plată ale Sadalbari faţă de Romcab; 
- Pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului de cesiune de creanţă dintre Sadalbari si Raiffeisen Bank, 
respectiv ianuarie 2008 şi data compensării sumei de 16.732.750,00 lei dintre Sadalbari şi Romcab, respectiv noiembrie 
2013, s-au calculat dobânzi legale (conform ratei dobânzii de referinţă şi de politică monetară a BNR) de 6.922.246,00 
lei, calculul acestora fiind ataşat la cererea de creanţă; 
- Faţă de creanţa totală dobândită de Sadalbari asupra Romcab de 19.603.589,00 lei, la data depunerii cererii de 
admitere a creanţei fata de Romcab, Sadalbari a solicitat inscrierea în Tabelul preliminar al creditorilor Romcab si a 
sumei de 2.870.839,00 lei (diferenţa intre creanţa totală de 19.603.589,00 lei şi suma compensată de 16.732.750,00 lei); 
- Pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului de cesiune de creanţă dintre Sadalbari si Raiffeisen Bank, 
respectiv ianuarie 2008 şi data deschiderii procedurii generale a insolvenţei faţă de Romcab, respectiv februarie 2017, s-
au calculat dobânzi legale (conform ratei dobânzii de referinţă şi de politică monetară a BNR) de 1.412.753,00 lei, 
calculul acestora fiind ataşat la cererea de creanţă.” 
Creditorul a comunicat subscrisei Ordinul de Compensare seria C, nr. 2133369 din data de 22.11.2013, având ca părţi 
Romcab SA şi Sadalbari SRL pentru suma de 20.748.610 lei, conform facturii nr. 5032/30.10.2013. De asemenea, a fost 
comunicat subscrisei procesul-verbal nr. 776/22.11.2013 privind compensarea sumei de 20.748.610 lei şi borderoul 
datoriilor stinse. 
În adiţie, reprezentantul Sadalbari SRL a mai comunicat subscrisei Somaţia de Plată nr. 89/28.10.2016, înregistrată la 
Romcab SA cu nr. 18376/28.10.2016, prin care pun în vedere ca în cel mult 15 zile de la primirea somaţiei să achite 
debitul restant în cuantum de 2.870.839 lei. De asemenea, creditorul arată în cadrul somaţiei că, în ipoteza în care nu se 
va da curs solicitării, îşi rezervă dreptul de a reactualiza sumele în funcţie de data plăţii efective, prin luarea în 
considerare a dobânzilor legale. 
Nu în ultimul rând, se arată în cadrul notificării trimise către Romcab SA că aceasta constituie somaţie în sensul art. 
1013 şi urm. Cod de Procedură Civilă, înrerupând prescripţia extinctivă potrivit art. 2540 Cod Civil. 
În consecinţă, conform documentelor anexate, a documentelor comunicate ulterior de către creditor şi a informaţiilor 
comunicate subscrisei, vom proceda la înscrierea creanţei chirografare în cuantum de 11.205.837,23 lei aferentă cesiunii 
de creanţă care a operat între Raiffeisen Bank SA, dna. Pop-Lupu Anca şi Sadalbari SRL. 
D. Referitor la suma de 89.108.772 lei 
D.1. Referitor la contractul de fideiusiune din 16.09.2015 
Creditorul solicită înscrierea la masa credală cu suma de 15.000.000 euro (68.251.500 lei la cursul valutar BNR valabil 
la data de 04.04.2017 – 4,5501 euro) aferentă contractului de fideiusiune din data de 16.09.2015. 
Analizând documentele anexate constatăm că Sadalbari SRL, în calitate de fideiusor, a garantat achitarea contravalorii 
creditului în cuantum de 15.000.000 euro contractat de Romab SA precum şi a oricăror alte cheltuieli izvorând din 
Contractul de Împrumut din data de 16.09.2015 încheiat între Romcab SA şi International Investment Bank în cazul 
apariţiei unui eveniment de neîndeplinire a obligaţiei. 
Contractul de fideiusiune astfel încheiat a fost autentificat de către Notarul Public Marila Lici prin încheierea de 
autentificare nr. 339/16.09.2015. 
Raportat la documentele anexate constatăm că nu a fost declanşată procedura de executare silită faţă de Sadalbari SA 
privind obligaţii izvorând din acest contract şi nu au fost achitate sume în baza relaţiei de fideiusiune. 
Conform prevederilor art.2305 Cod Civil, „Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe 
care creditorul le avea împotriva debitorului.” 
În consecinţă constatăm că dreptul de creanţă este la acest moment supus unei condiţii suspensive, şi anume efectuarea 
efectivă de plăţi în favoarea International Investment Bank, în baza contractului de fideiusiune din data de 16.09.2015, 
condiţia fără de care nu se naşte obligaţia de plată a Romcab SA faţă de fideiusor. 
De asemenea, conform datelor prezentate în declaraţia de creanţă, constatăm că a fost deschisă procedura insolvenţei 
faţă de creditorul Sadalbari SA prin Încheierea de Şedinţă nr. 62/31.03.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş 
în dosarul nr. 119/1372/2017. 
Raportat la prevederile Legii nr. 85/2014, constatăm că la această dată nu mai poate fi declanşată procedura executării 
silite faţă de fideiusorul Sadalbari SRL, eventuala plată în baza contractului de fideiusiune nr. 339/16.09.2015 putând fi 
efectuată doar prin prevederile unui plan de reorganizare aprobat de către creditori şi confirmat de judecătorul sindic sau 
prin distribuiri în cadrul procedurii falimentului. 
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
În consecinţă, creditorul Sadalbari SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
67.791.000 lei (echivalent 15.000.000 euro, la cursul valutar 1 euro = 4,5194 lei din data de 17.02.2017, valabil şi la 
data de 20.02.2017) sub condiţia suspensivă a achitării sumelor de bani garantate prin contractul de fideiusiune din data 
de 16.09.2015, în numele debitorului garantat Romcab SA, prin intermediul unui plan de reorganizare în cadrul 
procedurii insolvenţei Sadalbari SRL sau prin distribuiri efectuate în cadrul procedurii de faliment. 
D.2. Referitor la contractul de fideiusiune nr. 126/FID/02/22.07.2013 
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Creditorul solicită înscrierea la masa credală cu suma de 1.656.672 lei aferentă contractului de fideiusiune nr. 
126/FID/02/22.07.2013. 
Analizând documentele anexate constatăm că între Banca Transilvania SA în calitate de creditor, Banca de Export-
Import a României Eximbank SA în calitate de co-creditor şi Sadalbari SRL a fost încheiat contractul de Fideiusiune nr. 
126/FID/02/22.07.2013. 
Prin contractul menţionat anterior Sadalbari SRL s-a obligat să garanteze executarea obligaţiilor Romcab SA derivând 
din Contractul de credit nr. 126/22.07.2013 în cuantum de 1.656.672 lei. 
Conform documentelor comunicate de către creditor, rezultă că a fost demarată executarea silită în baza acestui contract 
de fideiusiune în cadrul dosarului nr. 104/E/2017 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Vintilă Marius-
Andrei. 
Din documentele comunicate nu rezultă efectuarea unei plăţi de către Sadalbari SRL în baza contractului de fideiusiune 
nr. 126/FID/02/22.07.2013 până la această dată. 
Conform prevederilor art.2305 Cod Civil, „Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe 
care creditorul le avea împotriva debitorului.” 
În consecinţă constatăm că dreptul de creanţă este la acest moment supus unei condiţii suspensive, şi anume efectuarea 
efectivă de plăţi în favoarea Banca Transilvania SA, în baza contractului de fideiusiune din data de 16.09.2015, condiţie 
fără de care nu se naşte obligaţia de plată a Romcab SA faţă de fideiusor. 
De asemenea, conform datelor prezentate în declaraţia de creanţă, constatăm că a fost deschisă procedura insolvenţei 
faţă de creditorul Sadalbari SA prin Încheierea de Şedinţă nr. 62/31.03.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş 
în dosarul nr. 119/1372/2017. 
Raportat la prevederile Legii nr. 85/2014, constatăm că la această dată nu mai poate fi continuată procedura executării 
silite faţă de fideiusorul Sadalbari SRL, eventuala plată în baza contractului de fideiusiune nr. 339/16.09.2015 putând fi 
efectuată doar prin prevederile unui plan de reorganizare aprobat de către creditori şi confirmat de judecătorul sindic sau 
prin distribuiri în cadrul procedurii falimentului. 
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
În consecinţă, creditorul Sadalbari SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
1.656.672 lei sub condiţia suspensivă a achitării sumelor de bani garantate prin contractul de fideiusiune nr. 
126/FID/02/22.07.2013, în numele debitorului garantat Romcab SA, prin intermediul unui plan de reorganizare în 
cadrul procedurii insolvenţei Sadalbari SRL sau prin distribuiri efectuate în cadrul procedurii de faliment. 
D.3. Contractul de Fideiusiune nr. 360/FID/02.07.12.2012 
Creditorul solicită înscrierea la masa credală cu suma de 19.200.600 lei (echivalent 4.500.000 USD la cursul BNR din 
04.04.2017 – 4,2668 lei/USD) aferentă contractului de fideiusiune nr. 360/28.11.2011. 
Analizând documentele anexate constatăm că Sadalbari SRL nu a anexat Contractul de Fideiusiune nr. 360/28.11.2011. 
Cu toate acestea, creditorul a anexat Actul Adiţional nr. 1/10.12.2012 la Contractul de Fideiusiune nr. 360/28.11.201 
încheiat între Banca Transilvania SA în calitate de creditor, Banca de Export-Import a României Eximbank SA în 
calitate de co-creditor şi Sadalbari SRL. 
De asemenea creditorul a anexat Actul Adiţional nr. 2/09.12.2013 la Contractul de Fideiusiune nr. 360/28.11.201 
încheiat între Banca Transilvania SA în calitate de creditor, Banca de Export-Import a României Eximbank SA în 
calitate de co-creditor şi Sadalbari SRL. 
Prin actul adiţional nr. 1 menţionat anterior Sadalbari SRL s-a obligat să garanteze executarea obligaţiilor Romcab SA 
derivând din Contractul de credit nr. 360 din data de 28.11.2011 şi a actului adiţional nr. 8/10.12.2012. Garanţia se 
întinde asupra sumei de 4.500.000 USD. 
Prin actul adiţional nr. 2 menţionat anterior Sadalbari SRL s-a obligat să garanteze executarea obligaţiilor Romcab SA 
derivând din Contractul de credit nr. 360 din data de 28.11.2011 şi a actului adiţional nr. 12/10.12.2012. Garanţia se 
întinde asupra sumei de 2.800.000 USD. 
Conform documentelor comunicate de către creditor, rezultă că a fost demarată executarea silită în baza acestui contract 
de fideiusiune în cadrul dosarului nr. 101/E/2017 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc Vintilă Marius-
Andrei. 
Din documentele comunicate nu rezultă efectuarea unei plăţi de către Sadalbari SRL în baza contractului de fideiusiune 
nr. 360/FID/02/07.12.2012 până la această dată. 
Conform prevederilor art.2305 Cod Civil, „Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe 
care creditorul le avea împotriva debitorului.” 
În consecinţă constatăm că dreptul de creanţă este la acest moment supus unei condiţii suspensive, şi anume efectuarea 
efectivă de plăţi în favoarea Banca Transilvania SA, în baza contractului de fideiusiune din data de 16.09.2015, condiţie 
fără de care nu se naşte obligaţia de plată a Romcab SA faţă de fideiusor. 
De asemenea, conform datelor prezentate în declaraţia de creanţă, constatăm că a fost deschisă procedura insolvenţei 
faţă de creditorul Sadalbari SA prin Încheierea de Şedinţă nr. 62/31.03.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş 
în dosarul nr. 119/1372/2017. 
Raportat la prevederile Legii nr. 85/2014, constatăm că la această dată nu mai poate fi continuată procedura executării 
silite faţă de fideiusorul Sadalbari SRL, eventuala plată în baza contractului de fideiusiune nr. 360/07.12.2012 putând fi 
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efectuată doar prin prevederile unui plan de reorganizare aprobat de către creditori şi confirmat de judecătorul sindic sau 
prin distribuiri în cadrul procedurii falimentului. 
În ceea ce priveşte suma de 2.800.000 USD garantată prin Actul adiţional nr. 2, constatăm că aceasta nu a fost solicitată 
spre înscriere la masa credală. 
În consecinţă, creditorul Sadalbari SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
19.098.900 lei (echivalent 4.500.000 USD la curs valutar BNR 4.2442 lei/USD la data de 17.02.2017, valabil şi la data 
de 20.02.2017) sub condiţia suspensivă a achitării sumelor de bani garantate prin contractul de fideiusiune nr. 
360/FID/02/07.12.2012, în numele debitorului garantat Romcab SA, prin intermediul unui plan de reorganizare în 
cadrul procedurii insolvenţei Sadalbari SRL sau prin distribuiri efectuate în cadrul procedurii de faliment. 
E. Concluzie: 
Concluzionând, creditorul Sadalbari SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum 
de 101.996.953,77 lei după cum urmează: 
- 13.450.381,77 lei creanţă pură şi simplă; 
- 1.656.672 lei sub condiţia suspensivă a achitării sumelor de bani garantate prin contractul de fideiusiune nr. 
126/FID/02/22.07.2013, în numele debitorului garantat Romcab SA, prin intermediul unui plan de reorganizare în 
cadrul procedurii insolvenţei Sadalbari SRL sau prin distribuiri efectuate în cadrul procedurii de faliment; 
- 19.098.900 lei sub condiţia suspensivă a achitării sumelor de bani garantate prin contractul de fideiusiune nr. 
360/FID/02/07.12.2012, în numele debitorului garantat Romcab SA, prin intermediul unui plan de reorganizare în 
cadrul procedurii insolvenţei Sadalbari SRL sau prin distribuiri efectuate în cadrul procedurii de faliment; 
- 67.791.000 lei sub condiţia suspensivă a achitării sumelor de bani garantate prin contractul de fideiusiune din data de 
16.09.2015, în numele debitorului garantat Romcab SA, prin intermediul unui plan de reorganizare în cadrul procedurii 
insolvenţei Sadalbari SRL sau prin distribuiri efectuate în cadrul procedurii de faliment. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
182. Salesianer Miettex SRL, cu sediul în Bucureşti, str. drumul Osiei, nr. 54 – 64, sector 6, cu sediul procesual ales la 
Cabinet de Avocat „Valentin Danciu” din Mun. Bucureşti, b-dul Corneliu Coposu, nr. 7, bl. 104, sc. 1, ap. 16, sector 3, 
a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 131.669,76 lei, compusă din: 
- 120.935,86 lei, reprezentând contravaloarea celor 8 facturi fiscale emise pe perioada 11.07.2016 – data deschiderii 
procedurii insolvenţei (20.02.2017), în temeiul Contractelor de Prestări servicii nr. 442/06.09.2012 şi Actul adiţional 
1/06.09.2012 la acesta, Contractul nr. 437/13.03.2012, respectiv Contractul nr. 1028/12.11.2014 şi Actul adiţional nr. 
1/27.07.2015 la acesta, cât şi anexele acestora şi 
- 10.773,90 lei, reprezentând penalităţi de 1% pe zi de întârziere, calculate potrivit clauzelor din Termenii colaborării 
anexă la Contractele de Prestări Servicii, de la scadenţa facturilor finale şi până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că cererea formulată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de prestări servicii nr. 442/06.09.2012 şi Actul adiţional nr. 1/06.09.2012 aferent acestuia; 
- Contractul de prestări servicii nr. 437/13.09.2012; 
- Contractul de prestări servicii nr. 1028/12.11.2014 şi Actul adiţional nr. 1/27.07.2015 aferent acestuia; 
- Facturile fiscale şi Avizele de însoţire a mărfii ce justifică îndeplinirea prestaţiilor creditoarei; 
- Biletul la ordin seria BTRL3BS, nr. 5048575; 
- Biletul la ordin seria BTRL3BS, nr. 5048576; 
- Situaţia soldului la data de 20.02.2017. 
Total Sume Solicitate: 131.669,76 lei. 
În fapt, între Salesianer Miettex SRL şi Romcab SA au fost încheiate Contractele de prestari servicii nr. 
442/06.09.2012, 437/13.09.2012, respectiv nr. 1028/12.11.2014, având ca obiect livrarea în regim de închiriere de 
articole textile şi de mobilier, cu destinaţia de echipamente de lucru şi de protecţie pentru angajaţii Romcab SA, precum 
şi executarea operaţiunilor constând în spălarea, întreţinerea depozitarea, schimbarea gratuită în cazul uzurii normale, 
livrarea şi preluarea acestora la intervalele stabilitem, cu periodicitatea agreată în cadrul contractelor şi a actelor 
adiţionale aferente acestora. 
Astfel, în baza contractelor anterior menţionate, au fost emise un număr de 8 facturi fiscale în valoare totală de 
120.935,86 lei, respectiv: 
- Factura Fiscală nr. 70257826/11.07.2016; 
- Factura Fiscală nr. 70258763/08.08.2016; 
- Factura Fiscală nr. 70259674/05.09.2016; 
- Factura Fiscală nr. 70260684./04.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 70261503/31.10.2016; 
- Factura Fiscală nr. 70262511/28.11.2016; 
- Factura Fiscală nr. 70263568/27.12.2016; 
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- Factura Fiscală nr. 70264597/30.01.2017. 
Creditoarea menţionează ca, deşi comunicate şi ajunse la scadenţă, cele 8 facturi fiscale emise nu au fost achitate de 
către debitoare până la data deschiderii procedurii. Totodată, arată că pentru garantarea plăţii facturilor fiscale nr. 
70257826/11.07,2016, respectiv nr. 70258763/08.08.2016, în cuantum de 29.318,29 lei, debitoarea a emis la data de 
25.01.2017 Biletul la Ordin seria BTRL3BS nr. 5048575, cu data scadentă la 27.02.2017, iar pentru facturile nr. 
70259674/05.09.2016 si nr. 70260684/04.10.2016, în cuantum de 29.186,93 lei, debitoarea a emis la data de 25.01.2017 
un alt Biletul la Ordin, respectiv seria BTRL3BS nr. 504.8576 cu data scadentă la 17.02.2017. Acestea însă, au fost 
refuzate la plată în data de 20.03.2017 pe motivul insuficienţei de fonduri şi/sau intrării în insolvenţă a societătii 
debitoare. Creditoarea precizează că în ceea ce priveşte creanţa de 58.505,22 lei, ce reprezintă totalul celor două Bilete 
la Ordin, aceasta se întemeiază pe cele două titluri executorii, iar creanţele constatate prin titluri executorii nu sunt 
supuse verificării. În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, Saleasianer Miettex SRL arată că potrivit clauzelor din 
Termenii colaborării anexă la Contractele de Prestări Servicii nr. 442/06.09.2012 şi Actul adiţional 1/06.09.2012 la 
acesta, nr. 437/ 13.09.2012, respectiv nr. 1028/12.11.2014 şi Actul adiţional nr. 1/27.07.2015 la acesta, pentru 
neexecutarea obligaţiei de plată a facturilor la scadenţă, beneficiarul datorează penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, în 
valoare de 10.773,90 lei, calculate de la scadenţa facturilor fiscale şi până la data deschiderii procedurii insolvenţei 
(20.02.2017). Astfel, în cele ce urmează prezentăm modalitatea de calcul a penalităţilor efectuată de Saleasianer Miettex 
SRL, astfel: 
Calcul penalităţi efectuat de către creditor 

Numărul 
facturii 

Data 
facturii 

Data 
scadenţei 

Valoare 
factură 

Suma 
achitată 

Rest de 
achitat 
(Debit) 

Data până 
la care se 
calculează 
penalitatea 

Nr. 
zile 

întârziere 

Procent 
penalitate 

Valoare 
penalitate 

70257826 11.07.2016 11.07.2016 14.733,77 
lei 

- lei 14.733,77 
lei 

20.02.2017 224 0,10% 3.300,36 lei 

70258763 08.08.2016 08.08.2016 14.584,52 
lei 

- lei 14.584,52 
lei 

20.02.2017 196 0,10% 2.858,57 lei 

70259674 05.09.2016 20.10.2016 14.599,37 
lei 

- lei 14.599,37 
lei 

20.02.2017 123 0,10% 1.795,72 lei 

70260684 04.10.2016 18.11.2016 14.587,56 
lei 

- lei 14.587,56 
lei 

20.02.2017 94 0,10% 1.371,23 lei 

70261503 31.10.2016 15.12.2016 14.757,58 
lei 

- lei 14.757,58 
lei 

20.02.2017 67 0,10% 988,76 lei 

70262511 28.11.2016 12.01.2017 14.794,13 
lei 

- lei 14.794,13 
lei 

20.02.2017 39 0,10% 576,97 lei 

70263568 27.12.2016 10.02.2017 18.570,06 
lei 

- lei 18.570,06 
lei 

20.02.2017 10 0,10% 185,70 lei 

70264597 30.01.2017 16.03.2017 14.308,87 
lei 

- lei 14.308,87 
lei 

20.02.2017 -24 0,10% -343,41 lei 

Total 120.935,86 
lei 

- lei 120.935,86 
lei 

   10.733,90 lei 

Potrivit art. 5.5. din Contractul de Prestări Servicii nr. 1028/12.11.2014, „Plăţile se vor efectua în lei, prin OP, în termen 
de 45 de zile de la emiterea facturii.” Ulterior, în data de 27.07.2015, a fost încheiat Actul adiţional nr. 1 al contractului 
anterior menţionat. Conform prevererilor art. 1 din acesta, „Începând cu data de 01.08.2015, plăţile se vor efectua în lei, 
prin bilete la ordin, la termenul recomandat de 60 de zile calendaristice, dar în nici un caz mai mult de 90 de zile 
calendaristice de la data emiterii facturii lunare. Prevederile art. 5.5 din Contract sunt completate în mod corespunzător 
de prevederile prezentului art. 1 din actul adiţional.” 
Astfel, având în vedere faptul că Saleasianer Miettex SRL a calculat penalităţile raportându-se la termenul de 45 de zile, 
administratorul judiciar a recalculat cuantumul acestora conform Actului adiţional la care am făcut referire mai sus, 
respectiv raportându-ne la termenul de 60 de zile, astfel: 
Calcul penalităţi efectuat de administratorul judiciar 

Numărul 
facturii 

Data 
facturii 

Data 
scadenţei 

Valoare 
factură 

Suma 
achitată 

Rest de achitat 
(Debit) 

Data până la 
care se 

calculează 
penalitatea 

Nr. zile 
întârziere 

Procent 
penalitate 

Valoare 
penalitate 

70257826 11.07.2016 09.09.2016 14.733,77 lei - lei 14.733,77 lei 20.02.2017 164 0,10% 2.416,34 lei 

70258763 08.08.2016 07.10.2016 14.584,52 lei - lei 14.584,52 lei 20.02.2017 136 0,10% 1.983,49 lei 

70259674 05.09.2016 04.11.2016 14.599,37 lei - lei 14.599,37 lei 20.02.2017 108 0,10% 1.576,73 lei 

70260684 04.10.2016 03.12.2016 14.587,56 lei - lei 14.587,56 lei 20.02.2017 79 0,10% 1.152,42 lei 
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70261503 31.10.2016 30.12.2016 14.757,58 lei - lei 14.757,58 lei 20.02.2017 52 0,10% 767,39 lei 

70262511 28.11.2016 27.01.2017 14.794,13 lei - lei 14.794,13 lei 20.02.2017 24 0,10% 355,06 lei 

70263568 27.12.2016 25.02.2017 18.570,06 lei - lei 18.570,06 lei 20.02.2017 0 0,10% - lei 

70264597 30.01.2017 31.03.2017 14.308,87 lei - lei 14.308,87 lei 20.02.2017 0 0,10% - lei 

 Total  120.935,86 lei - lei 120.935,86 lei    8.251,44 lei 

Având în vedere că facturile antemenţionate nu au fost achitate de către Romcab SA, constatăm că Saleasianer Miettex 
SRL deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, anterioară datei deschiderii procedurii în cuantum de 129.187,30 lei, 
compusă din 120.935,86 lei, reprezentând debitul restant şi 8.251,44 lei, reprezentând penalităţi, astfel: 

Denumire Suma solicitată -lei- Suma acceptată - lei- 
Debit 120.935,86 lei 120.935,86 lei 

Penalitate 10.733,90 lei 8.251,44 lei 

Total 131.669,76 lei 129.187,30 lei 

Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Saleasianer Miettex SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 129.187,30 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
183. Salubriserv SA, cu sediul în Târgu Mureş, str. Furnicii, nr. 2, jud. Mureş, reprezentată legal prin administrator 
judiciar Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Ciubucă Dan Ioan şi Ciubucă Alexandru, solicită înscrierea la 
masa credală cu creanţa în cuantum de 57.416,57 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că în temeiul prevederilor art. 115 al. 1 din Legea nr. 85/2014 
creditorul este scutit de plata taxei de timbru, iar cererea a fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 
29.03.2017, în interiorul termenului stabilit. 
În probaţiune, creditorul anexează: 
- Încheierea nr. 50/C/2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 108/1371/2015 prin care a fost 
deschisă procedura insolvenţei în formă generală faţă de Salubriserv SA; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Data Scadența la 30 zile Valoarea Rest de plată 

691396 02.10.2012 01.11.2012 1.488,00 lei 488,00 lei 

755261 24.03.2014 23.04.2014 1.636,80 lei 636,80 lei 

796825 23.02.2015 25.03.2015 818,40 lei 818,40 lei 

850315 28.04.2016 28.05.2016 4.700,30 lei 11,97 lei 

853864 28.05.2016 27.06.2016 7.146,29 lei 247,82 lei 

853864 28.05.2016 27.06.2016 1.846,66 lei 1.846,66 lei 

857401 28.06.2017 28.07.2017 7.553,95 lei 7.553,95 lei 

857402 28.06.2016 28.07.2016 1.846,66 lei 1.846,66 lei 

860886 28.07.2016 27.08.2016 4.292,64 lei 4.292,64 lei 

860887 28.07.2016 27.08.2016 1.846,66 lei 1.846,66 lei 

864332 28.08.2016 27.09.2016 5.923,30 lei 5.923,30 lei 

864333 28.08.2016 27.09.2016 1.846,66 lei 1.846,66 lei 

867820 28.09.2016 28.10.2016 5.923,30 lei 5.923,30 lei 

867821 28.09.2016 28.10.2016 1.846,66 lei 1.846,66 lei 

871323 28.10.2016 27.11.2016 642,24 lei 642,24 lei 

871324 28.10.2016 27.11.2016 1.486,66 lei 1.486,66 lei 

872679 28.11.2016 28.12.2016 4.760,64 lei 4.760,64 lei 

878129 28.12.2016 27.01.2017 2.368,90 lei 2.368,90 lei 

878130 28.12.2016 27.01.2017 5.952,48 lei 5.952,48 lei 

878068 28.12.2016 27.01.2017 3.445,34 lei 3.445,34 lei 

881789 28.01.2017 27.02.2017 2.349,16 lei 2.349,16 lei 

881790 28.01.2017 27.02.2017 1.281,68 lei 1.281,68 lei 
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Total 57.416,58 lei 

Creditoarea arată că a efectuat servicii reprezentând transport deşeuri, emiţând în baza serviciilor prestate facturile astfel 
cum au fost prezentate mai sus. 
În ceea ce priveşte factura nr. 691396 constatăm că aceasta a fost emisă la data de 02.10.2012, fiind scadentă la data de 
01.11.2012. 
Raportat la termenul general de prescripţie de 3 ani stabilit de către art. 2517 Cod Civil, precum şi la faptul că nu au fost 
anexate documente care să dovedească întreruperea termenului de prescripţie, constatăm că în ceea ce priveşte factura 
nr. 691396/02.10.2012 a intervenit prescripţia extinctivă. 
Astfel, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu creanţa chirografară în cuantum de 56.928,58 lei, 
fiind respinsă înscrierea sumei de 488 lei aferentă facturii nr. 691396/02.10.2012 ca fiind prescrisă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
184. Sartorom Impex SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Surorilor nr. 9-15, bl. A2, sc. B, et. 6, ap. 70, 
sector 1, a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 205.414,23 
lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. SART5675753/17.06.2016, în cuantum de 7.354,08 lei; 
- Factura Fiscală nr. SART5677658/27.01.2017, în cuantum de 198.060,15 lei; 
Total sume solicitate: 205.414,23 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
precum şi a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de Sartorom Impex SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 205.414,23 lei. 
185. Seal Security SRL, cu sediul în Mogoşoaia, str. Colentina, nr. 12, jud. Ilfov, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 207.152,19 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Ulterior, creditorul a formulat o completare a cererii prin care solicită înscrierea la masa credală cu suma de 522.529,96 
lei, reprezentând contravaloarea unor facturi neachitate de către debitoare care nu au fost cuprinse în cererea formulată 
iniţial, precum şi contravaloarea penalităţilor de întârziere aferente facturilor fiscale neachitate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că societatea creditoare a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Romcab SA, aceasta făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Prin Încheierea de şedinţă nr. 26, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul sindic a calificat drept declaraţie de creanţă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de societatea Seal Security SRL. De asemenea, învederăm faptul că precizarea declaraţiei de 
creanţă a fost depusă în data de 28.03.2017, în termenul stabilit de către judecătorul sindic. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de prestări servicii pază nr. 31/29.04.2016; 
- Actul adiţional nr. 2/30.01.2017 al Contractului de prestări servicii nr. 31/29.04.2016; 
- Factura Fiscală nr. 1966, emisă în data de 01.07.2016, în cuantum de 14.505,44 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2001, emisă în data de 01.09.2016, în cuantum de 27.313,58 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2023, emisă în data de 03.10.2016, în cuantum de 54.505,44 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2042, emisă în data de 01.11.2016, în cuantum de 56.322,29 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2061, emisă în data de 05.12.2016, în cuantum de 54.505,44 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2067, emisă în data de 30.12.2016, în cuantum de 56.322,29 lei; 
- Factura Fiscală nr. 2131, emisă în data de 01.02.2017, în cuantum de 80.700,17 lei; 
- Extras de cont; 
- Fişă analitică partener; 
- Modul de calcul al penalităţilor. 
Total Sume Solicitate: 522.529,96 lei, compusă din 344.174,76 lei debit principal restant, respectiv 178.355,34 lei 
penalităţi de întârziere. 
În fapt, între Seal Security SRL, în calitate de prestator şi Romcab SA, în calitate de beneficiar, a fost încheiat 
contractul de prestări servicii pază nr. 31/29.04.2016, având ca obiect executarea de către prestator a unor servicii de 
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pază şi protecţie a obiectivului din loc. Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, respectiv a obiectivului din loc. Acăţari, nr. 
267. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul principal restant este 
întemeiat, facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale 
Romcab SA. 
În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, creditorul menţionează că potrivit art. 10 din Contractul mai sus menţionat, 
în cazul în care scadenţa facturilor este depăşită, partea culpabilă datorează penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5%, 
calculate la valoarea neachitată. Acesta precizează că, aşa cum rezultă din înscrisul anexat cererii formulate, calcului 
penalităţilor a fost efectuat pentru fiecare factură scadentă şi până la data plăţii cu întârziere sau, după caz, până la data 
deschiderii procedurii insolvenţei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Seal Security SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 522.529,96 lei, compusă din 344.174,76 
lei debit principal restant, respectiv 178.355,34 lei penalităţi de întârziere. 
186. Seka LTD Company SRL cu sediul în loc. Reghin, str. Iernuţeni, nr. 166-168, jud. Mureş, a formulat Cerere de 
deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 16 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor chirografare cu suma de 716.521,03 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data 
de 16 februarie 2017, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta solicită plata unor facturi emise în perioada august – decembrie 2016 ca urmare a prestării de către 
creditoare a unor servicii de construcţii, instalaţii, reabilitări, modernizări, respectiv livrări de materiale pentru uz 
industrial, în favoarea debitoarei. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie facturile emise şi neîncasate, astfel: 

Nr. 
ctr. 

Nr. facturii Data emiterii facturii Data scadenţei Suma 

1. MSS001053/2016 09.08.2016 08.09.2016 12.959,35 lei 
2. MSS001064/2016 09.08.2016 08.09.2016 52.137,39 lei 
3. MSS001069/2016 16.08.2016 15.10.2016 2.674,44 lei 
4. MSS001085/2016 21.09.2016 21.10.2016 19.732,68 lei 
5. MSS001094/2016 01.10.2016 31.10.2016 430.365,09 lei 
6. MSS001096/2016 05.10.2016 04.11.2016 1.758,72 lei 
7. MSS001105/2016 21.10.2016 20.12.2016 8.944,08 lei 
8. MSS001122/2016 25.11.2016 25.11.2016 27.231,20 lei 
9. MSS001126/2016 05.12.2016 05.12.2016 56.021,45 lei 
10. MSS001127/2016 06.12.2016 06.12.2016 1.632,00 lei 
11. MSS001128/2016 06.12.2016 06.12.2016 99.954,95 lei 
12. MSS001133/2016 15.12.2016 15.12.2016 713,52 lei 
13. MSS001135/2016 19.12.2016 19.12.2016 2.396,16 lei 
 Total 716.521,03 lei 

Pretenţiile creditoarei sunt susţinute de următoarele documente justificative anexate în copie cererii înregistrate, astfel: 
- Devize; 
- Avize de însoţire a mărfii; 
- Situaţie de lucrări; 
- Situaţie de vânzări; 
- Bilete la ordin: 
- Bilet la ordin BTRL3BS 4871803 în valoare de 63.000 lei; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 4871804 în valoare de 41.160 lei; 
- Bilet la ordin BTRL3BS 5046047 în valoare de 63.000 lei; 
- Adresele emise de UniCredit Bank SA prin care creditoarea a fost informată de refuzul la plată din lipsă totală de 
disponibil. 
Astfel, verificând creanţa solicitată sub aspectul temeiniciei, s-a constatat faptul că Seka LTD Company SRL figurează 
în evidenţa financiar-contabilă a debitoarei cu un sold în valoare de 726.521,03 lei neîncasat, conform fişei analitice a 
contului 401 predată de către debitoare, dar în acelaşi timp, creditoarea înregistrează şi o datorie faţă de debitoare în 
valoare de 89.238,73 lei, astfel cum rezultă din fişa analitică a contului 4111 Clienţi” pentru recuperarea căreia 
adminsitratorul judiciar va întreprinde demersurile necesare. 
În concluzie, după verificarea documentelor contabile depuse şi având în vedere valoarea creanţei solicitată de 
creditorul Seka LTD Company SRL prin Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA, care nu a fost 
ulterior precizată, administratorul judiciar îl va înscrie pe creditorul Seka LTD Company SRL în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor cu întreaga creanţa solicitată, în valoare de 716.521,03 lei, în grupa creanţelor chirografare. 
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Setic SAS., cu sediul în Rue de Matel 126, 42300 Roanne, Franţa, reprezentată convenţional prin Moţec Ştefan – 
Cabinet de avocat, cu sediul profesional în Timişoara, str. Remus, nr. 7A, ap. 2 – 3, jud. Timiş, adresă la care se 
stabileşte sediul procesual ales, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 1.880.819,25 euro 
(echivalent în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii), cu titlu de debit principal, 1.600 euro, 
reprezentând onorariu de avocat, repectiv 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că declaraţia de creanţă a fost 
înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul 
sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că cererea formulată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul de vânzare – cumpărare nr. 16061-2011 V8 (înregistrat la Romcab cu nr. 250/02.11.2012) împreună cu 
anexele sale și cu factura aferentă nr. 2014-019 din data de 07.05.2014 - în limba engleză și traducerea autorizată în 
limba română; 
- Biletele la ordin aferente Contractului de vânzare – cumpărare nr. 16061-2011 V8 (înregistrat la Romcab cu nr. 
250/02.11.2012) – în limba engleză şi traducerea autorizată în limba română; 
- Condiţiile generale de vânzare Setic SAS, în limba engleză şi traducerea autorizată în limba română; 
- Notificarea de reziliere a contractului de vânzare – cumpărare din data de 05.12.2016, în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română, precum şi confirmarea de primire a Notificării de reziliere din 10.01.2017; 
- Notificarea către Romcab nr. 0129/DV/14.02.2017 privind restituirea utilajelor; 
- Răspunsul Romcab nr. 1457/17.02.2017 la notificarea privind restituirea utilajelor; 
- Aviz AEGRM nr. 2017-00046974949466-SZQ; 
- Notificarea către administratorul judiciar pentru restituirea utilajelor nr. 0161/DV/03.03.2017; 
- Adresa administratorului judiciar nr. 1874/15.03.2017 (răspuns notificare restituire utilaje) şi dovada comunicării prin 
poştă; 
- Contestaţia măsurii administratorului judiciar nr. 0377/Aj/23.03.2017; 
- Corespondenţa prin e-mail cu debitoarea Romcab SA – august – septembrie 2016 – în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română; 
- E-mail trimis de debitorea Romcab SA în data de 09.03.2017 – Strategy to go further, în limba engleză şi traducerea 
autorizată în limba română; 
- E-mail trimis de debitoarea Romcab în data de 27.03.2017 şi tabelul anexat la e-mail; 
- Notificarea nr. 1477/24.02.2017, emisă de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL; 
- Factura RO AVM nr. 170411/03.04.2014, onorariu avocaţial declaraţie de creanţă. 
În fapt, prin cererea formulată, creditoarea arată că între aceasta şi Romcab SA s-au derulat relaţii comerciale având ca 
obiect vânzarea – cumpărarea unor utilaje/echipamente, în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 
250/02.11.2012, prin care debitoarea, în calitate de cumpărător, s-a obligat să cumpere mai multe utilaje de la Setic 
SAS. În data de 05.11.2013, părţile au încheiat o Anexă la acest contract – Contractul nr. 16061 – 2011 V8, prin care 
Romcab SA s-a obligat să achiziţioneze utilajele menţionate în Anexa nr. 1 întocmită în data de 05.11.2013, utilaje a 
căror valoare totală a fost de 1.655.000 euro, la care se adauga un cost de finanţare pe 5 ani de 216.766,99 euro, 
valoarea totală a contractului incluzând şi costul de finanţare pe 5 ani, fiind de 1.871.766,99 euro. De asemenea, a fost 
stipulat contractual şi un comision de gestionare în cuantum de 9.052,26 euro. Plata preţului contractual urma să se facă 
astfel: 
- 20% din preţul utilajelor în avans, respectiv 331.000 euro plată în avans; 
- diferenţa de 1.531.714,73 euro urma a se plăti pe baza a 10 bilete la ordin emise şi predate de debitoare. 
În continuare, debitoarea arată că pentru plata utilajelor furnizate a fost emisă Factura nr. 2014-019, acceptată la plată 
de debitoare, fapt ce rezultă din împrejurarea că debitoarea a achitat parţial din această factură suma de 331.000 euro – 
plată în avans conform Contractului de vânzare – cumpărare şi a efectuat o plată parţială în sumă de 110.000 euro din 
primul bilet la ordin remis din cele 10 emise şi predate de debitoare, restul sumelor datorate de debitoarea cumpărătoare 
nemaifiind achitate conform contractului. Întrucât debitoarea nu şi-a executat integral obligaţiile de plată, în data de 
05.12.2016, Satic SAS a transmis către Romcab o notificare de rezoluţiune a contractului de vânzare – cumpărare. 
Ulterior, având în vedere că Romcab SA nu a procedat la restituirea utilajelor, creditoarea a transmis, prin avocat, 
Notificarea nr. 0129/DV/14.02.2017, prin care a solicitat expres restituirea tuturor utilajelor livrate în baza Contractului 
de vânzare – cumpărare desfiinţat prin rezoluţiune în data de 05.12.2016. 
Prin Răspunsul nr. 1457/17.02.2017, debitoarea a invocat faptul că dreptul de proprietate asupra utilajelor îi aparţine, 
pentru că în contractul de vânzare cumpărare încheiat nu există o prevedere expresă cu privire la transferul dreptului de 
proprietate, astfel că bunurile sunt în proprietatea cumpărătorului din momentul realizării acordului de voinţă, deci al 
semnării contractelor. 
Mai mult, Setic SAS învederează că declaraţia de rezoluţiune a contractelor de vânzare cumpărare a fost făcută publică 
şi prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) – avizele nr. 2017-00046974949466-
SZQ. 
De asemenea, în cuprinsul cererii formulate, creditoarea menţionează faptul că a transmis o cerere (nr. 
0161/DV/03.03.2017) către administratorul judiciar, prin care a solicitat restituirea utilajelor şi echipamentelor furnizate 
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societăţii debitoare în baza contractului de vânzare – cumpărare, aceasta fiind înregistrată la sediul RTZ & Partners 
SPRL sub nr. 576/06.03.2017. 
În data de 15 Martie 2017, subscrisa a comunicat contestatoarei Adresa nr. 1874/15.03.2017 prin care am arătat 
motivele de fapt şi de drept pentru care am apreciat că bunurile ce fac obiectul contractului sus menţionat se află de 
drept şi în mod legal în patrimoniul societăţii debitoare Romcab SA, precum şi motivele în temeiul cărora am apreciat 
că rezoluţiunea contractelor de vânzare nu a operat. 
Împotriva măsurii luate de către administratorul judiciar, societatea SETIC SAS a formulat contestaţie, prin care a 
solicitat judecătorului sindic să constate că a intervenit rezoluţiunea Contractului de vânzare cumpărare nr. 16061 – 
2011 V8, înregistrat la sediul Romcab SA sub nr. 250/02.11.2012 şi pe cale de consecinţă, să dispună obligarea 
societăţii debitoare să restiuie utilajele identificate în contract şi anexa acestuia, formându-se dosarul asociat nr. 
50/1571/2017/a3. Învederăm faptul că în data de 20 aprilie 2017, Tribunalul Specializat Mureş a respins contestaţia 
anterior menţionată. 
Astfel, suma solicitată de către Setic SAS este compusă din: 

Nr. crt. Denumire Suma solicitată 
-euro- 

1 Valoare utilaje 1.655.000,00 € 

2 Cost finanţare pe 5 ani 216.766,99 € 

3 Comision de gestionare 9.052,26 € 

Total 1.880.819,25 € 

În urma analizei efectuate, prezentăm mai jos componenţa sumei solicitate de către creditor, astfel: 

Nr. crt. Bilet la ordin/Avans 
Data 

scadenţei 

Suma conform 
tabel - modalitate 

plată* 

Suma 
achitată 

Rest de achitat 
(Debit) 

Rest de achitat 

1 Avans  331.000,00 € 331.000,00 € - €  
Scadente 

675.138,85 € 

2 Comision de 
gestiune 

 9.040,88 € 9.040,88 € 11,38 € 

3 Bilet la Ordin nr. 1 16.09.2014 164.264,31 € 164.264,31 € 206,71 € 

4 Bilet la Ordin nr. 2 16.03.2015 161.871,44 € 110.000,00 € 52.075,11 € 

5 Bilet la Ordin nr. 3 16.09.2015 159.229,57 € - € 159.429,92 € 

6 Bilet la Ordin nr. 4 16.03.2016 156.809,01 € - € 157.006,31 € 

7 Bilet la Ordin nr. 5 16.09.2016 154.277,79 € - € 154.471,91 € 

8 Bilet la Ordin nr. 6 16.03.2017 151.746,58 € - € 151.937,51 € 

9 Bilet la Ordin nr. 7 16.09.2017 149.160,04 € - € 149.347,71 €  
 
Nescadente 

 
 
582.322,94 € 

10 Bilet la Ordin nr. 8 16.03.2018 146.684,15 € - € 146.868,71 € 

11 Bilet la Ordin nr. 9 16.09.2018 144.125,27 € - € 144.306,61 € 

12 Bilet la Ordin nr. 10 16.03.2019 141.621,72 € - € 141.799,91 € 

Total 1.869.830,76 € 614.305,19 € 1.257.461,79 € 1.257.461,79 € 

*Biletele la Ordin au fost întocmite pe baza Tabelului -"Modalitate de plată" 

După cum se poate observa în tabelele prezentate mai sus, raportat la faptul că creditorul a solicitat suma integrală 
prevăzută prin contract, respectiv 1.869.830,76 €, precum şi la faptul că a fost achitată o sumă de 614.305,19 €, 
administratorul judiciar va proceda la înscrierea în Tabelul Preliminar al Creanţelor a sumei de 1.257.461,79 €, aferentă 
Contractului menţionat mai sus. 
De asemenea, conform solicitării creditorului din cadrul declaraţiei de creanţă, urmează a fi admisă înscrierea la masa 
credală a sumei de 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 1.600 euro, constatăm că această reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a sumei de 1.600 euro. 
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Conform prevederilor art. 107, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Pentru toate considerentele expuse mai sus, prezentăm în tabelul de mai jos sinteza concluziilor administratorului 
judiciar: 

Nr. 
crt. 

Denumire Suma solicitată 
-euro- 

Suma solicitată -
lei- 

Suma acceptată -
euro- 

Suma acceptată - 
lei- 

1 Debit 1.880.819,25 € 8.500.174,52 lei 1.257.461,79 € 5.682.972,81 lei 

3 Onorariu avocat 1.600,00 € 7.231,04 lei - € - lei 

4 Taxă judiciară de 
timbru 

- € 200,00 lei - € 200,00 lei 

 Total 1.882.419,25 € 8.507.605,56 lei 1.257.461,79 € 5.683.172,81 lei 

Astfel, Setic SAS urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 5.683.172,81 lei 
compusă din 5.682.972,81 lei echivalent 1.257.461,79 euro şi 200 de lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de 
timbru. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
188. SGS România SA cu sediul în Calea Şerban Vodă, nr. 38, sector 4, Bucureşti, a solicitat înscrierea la masa credală 
a Romcab SA cu suma de 84.260,88 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neachitate. 
Arată creditorul că a desfăşurat relaţii comerciale cu Romcab SA în ceea ce priveşte domeniile Certificări şi Inspecţii. 
În ceea ce priveşte serviciile de certificare, acestea au fost prestate de creditor în baza următoarelor contracte: 
- contractul nr. RO/BUH/2088413/2014, având ca obiect prestarea de către SGS România SA a serviciilor de evaluare şi 
certificare a sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardul de referinţă ISO/TS 16949:2009 
precum şi supravegherea anuală pe perioada de valabilitate a Certificatului pe domeniul: producţia de conductori şi 
cabluri electrice; 
- contractul nr. RO/BUH/2088413/2016, având ca obiect prestarea de către SGS România SA a serviciilor de evaluare şi 
certificare a sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardul de referinţă ISO/TS 16949:2009 
precum şi supravegherea anuală pe perioada de valabilitate a Certificatului pe domeniul: proiectarea şi fabricaţia 
cablurilor, cablajelor electrice şi a pieselor injectate din mase plastice; 
- contractul nr. RO/BUH/2088220/2015, având ca obiect prestarea de către SGS România SA a serviciilor de evaluare şi 
certificare a sistemului de Management al Calităţii, al Mediului şi al Sănătăţii şi Securităţii Operaţionale în conformitate 
cu standardul de referinţă ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2007 precum şi supravegherea anuală pe 
perioada de valabilitate a Certificatului pe domeniul: proiectarea şi fabricaţia cablurilor, cablajelor electrice şi a pieselor 
injectate din mase plastice. 
Creditorul arată că şi-a îndeplinit obligaţiile conform contractelor încheiate, emiţând certificatele contractate de 
debitoare. Prin urmare, a emis un număr de 6 facturi aferente anului 2016 în cuantum de 60.685,17 lei, iar Romcab SA a 
comunicat un angajament de plată a acestora, care nu a fost însă respectat. 
În ceea ce priveşte Serviciile de Inspecţii, acestea au fost prestate de SGS România SA în baza comenzilor Romcab SA, 
în prezent valoarea acestora fiind de 23.575,71 lei, astfel: 

Nr. Factură Data Suma (lei) 
1512973 27.08.2016 5.294,86 
1513483 16.09.2016 6.804,06 
1515768 08.12.2016 11.476,79 

Arată creditorul că şi în această situaţie şi-a îndeplinit obligaţiile, emiţând Rapoartele aferente serviciilor prestate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
În fapt, între Romcab SA şi SGS România SA s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza cărora au fost încheiate un 
număr de 3 contracte având ca obiect prestarea de servicii din partea creditorului, au fost comandate rapoarte de 
Inspecţie de către debitor iar în final au fost emise facturile fiscale aferente tuturor acestor servicii, în cuantum de 
84.260,88 lei. 
Având în vedere că debitoarea nu a achitat contravaloarea acestor facturi, creanţa deţinută de creditor este certă, lichidă 
şi exigibilă. 
Prin urmare, SGS România SA va fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu suma solicitată de 
84.260,88 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
189. Sigma Distribuţie SRL cu sediul social în Gilău, Ferma 8, Hala 22, jud. Cluj, a formulat declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 7.273,38 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 
fiscale neachitate de către Romcab SA, precum şi dobânda legală penalizatoare. 
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Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. SIGD 8669174/28.07.2016, în cuantum de 1.584,53 lei; 
- Factura Fiscală nr. SIGD 8669144/25.07.2016, în cuantum de 5.389,79 lei; 
- Fişă client. 
Total sume solicitate: 7.273,38 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare, 
precum şi a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de Sigma Distribuţie SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii 
debitoare. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 7.273,38 lei. 
190. Simba Invest SRL, cu sediul în Bacău, str. Republicii nr. 193, jud. Bacău, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 13.006,03 lei, reprezentând debit restant, penalităţi de 
întârziere şi taxă judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 09 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. FA 4784295/12.12.2016, în cuantum de 11.413,57 lei; 
- 1.392,46 lei, reprezentând penalităţi de întârziere; 
- 200,00 lei, taxă judiciară de timbru. 
TOTAL: 13.006,03 lei 
În fapt, între creditoare şi debitoare s-au derulat raporturi contractuale de vânzare cumpărare, în baza cărora a fost emisă 
factura sus menţionată, neachitată de către debitoare până la data deschiderii procedurii insolvenţei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 13.006,03 lei. 
191. Skaltek AB, cu sediul în Kungsvagen 10, S-196 30 Suedia, reprezentată de Cabinet de Avocat Ricman Cristian 
Theodor, cu sediul în Blv. Burebista 4, Bl. D13, Sc.3, Ap.84, sector 3, Bucureşti a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 51.672,00 euro, din care suma de 46.972,00 euro 
rezultată din executarea Contractului de vânzare cumpărare, şi suma de 4.700,00 euro, reprezentând daune interese 
generale creditorului prin întârzierea achitării datoriei scadente, conform Protocolului de Recunoaştere a Debitului şi 
Eşalonare a Plăţii din data de 09.09.2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureş în de 03 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Protocolul de Recunoaştere a Debitului şi Eşalonare a Plăţii din data de 09.09.2016, semnat şi avizat de către 
debitoare; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Total: 51.672,00 euro. 
În fapt, creditoarea arată că a livrat, în executarea Contractului de vânzare către debitoarea ROMCAB SA cantităţi de 
marfă, stabilindu-se un plan de plăţi. Dat fiind că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată, îmtre părţi au fost 
încheiate mai multe Protocoale de Recunoaştere a Debitelor şi Eşalonare a Plăţilor, din care ultimul nu a fost respectat. 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 
4,5194 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 51.672,00 
euro*4,5194 RON = 233.526,44 lei. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma în cuntum de 233.526,44 lei. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
192. Smart Profit Solutions SRL cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 49, et. 4, sector. 1, a solicitat 
înscrierea în tabelul preliminar al creditorilor cu o creanţă în valoare de 1.079.114,40 lei. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată de judecătorul sindic drept declaraţie de creanţă, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
constatăm faptul că prin intermediul declaraţiei de creanţă creditorul solicită plata unor facturi emise anterior 
deschiderii procedurii în baza următoarelor contracte: 
- Contractul de consultanţă nr. 184/28.08.2013 având ca obiect furnizarea de către creditoare în beneficiul debitoarei a 
serviciilor de consultanţă de management şi furnizare de soluţii de afaceri în scopul identificării de oportunităţi de 
reducere a cheltuielilor operaţionale precum şi pentru optimizarea limitelor de credit primite de client din partea 
asigurătorilor de credit comercial, respectiv obţinerea de condiţii superioare pentru poliţele de asigurare încheiate de 
client cu asigurătorii pentru acoperirea riscurilor de neîncasare de la clienţii straini sau români (naţionali). 
În baza acestui contract creditoarea solicită înscrierea la masa credală cu suma de 489.114,40 lei anexând în acest sens 
următoarele facturi: 

Nr. ctr. Nr. facturii Data emiterii facturii Data scadenţei Suma 
1. SPS/210 30.08.2016 20.09.2016 196.336,68 lei 
2. SPS/211 30.09.2016 15.10.2016 215.481,42 lei 
3. SPS/216 14.11.2016 28.11.2016 199.315,08 lei 
 Total 611.133,18 

Pentru a demonstra valoarea creanţei deţinute, creditoarea a depus în copie certificată Extrasul de cont nr. 
1.415/17.02.2017 prin care debitoarea confirmă soldul în valoare de 604.114,40 lei cu care figurează în evidenţele 
contabile creditoarea la data de 31.12.2016 şi Contractul de consultanţă nr. 184/28.08.2013. 
De asemenea, creditoarea mai depune justificările de refuz emise în data de 16.01.2017 de către Unicredit Bank ca 
urmarea a lipsei totale de disponibil necesar achitării biletelor la ordin cu seria BTRL3BS nr. 4871740 şi respectiv cu 
seria BTRL3BS nr. 4871738. 
- Contractul de consultanţă nr. 145/03.10.2016 având drept scop furnizarea de către debitoare în favoarea creditoarei a 
serviciilor de consultanţă, respectiv obligaţia debitoarei de a pune la dispoziţia creditoarei date şi informaţii în domeniul 
cablurilor, inclusiv studii de piaţă, politici comerciale şi de achiziţii în materie de cabluri. 
În fapt, Smart Profit Solutions SRL precizează că a contractat acest serviciu de consultanţă cu o valoare totală de 
1.350.000 lei, deoarece avea în derulare un proiect al cărui scop era lansarea pe piaţă a unui serviciu de consultanţă 
integrată prin intermediul căruia distribuitorii mici şi mijlocii de cabluri să poată cunoaşte mai bine piaţa pe care 
activează, primind prin intermediul acestui serviciu soluţii/idei care să le permită majorarea profitabilităţii şi a cotei de 
piaţă. 
Conform prevederilor contractuale, debitoarea a emis un număr de două facturi de avans în valoare de 740.000 lei, 
ambele achitate de către creditoare, iar ulterior cele două facturi au fost stornate de către debitoare, aceasta restituind 
creditoarei doar suma de 150.000 lei din valoarea încasată, astfel că diferenţa de 590.000 lei este solicitată de către 
Smart Profit Solutions SRL prin intremediul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA calificată 
de către instanţă drept declaraţie de creanţă. 
Facturile emise de către debitoare sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. ctr. Nr. facturii Data emiterii facturii Data scadenţei Suma 
1. RCABMS 11677885 03.10.2016 03.10.2016 330.000 lei 
2. RCABMS 11679545 14.11.2016 - - 330.000 lei 
3. RCABMS 11781056 11.01.2017 11.01.2017 410.000 lei 
4. RCABMS 11781198 23.01.2017 - - 410.000 lei 

Creditoarea a anexat cererii înregistrate Contractul de consultanţă nr. 145/03.10.2016 şi Extrasul de cont nr. 
1.416/17.02.2017 prin care debitoarea confirmă soldul în valoare de 590.000 lei cu care figurează în evidenţele 
contabile creditoarea la data de 31.12.2016. 
De asemenea, în data de 23 martie 2017, MMS Minerals & Metals Solutions SRL cu sediul în Bucureşti, str. Comador 
Eugen Botez, nr. 27, sector 2 a transmis la registratura administratorului judiciar Notificarea privind cesiunea creanţei în 
valoare de 330.000 lei deţinută de către Smart Profit Solutions SRL împotriva debitoarei Romcab SA 
Astfel, în cuprinsul notificării, creditorul cesionar precizează că în data de 14 martie 2017 a fost încheiat Contractul de 
cesiune a creanţei deţinută de Creditorul cedent Smart Profit Solutions SRL faţă de debitorul cedat Romcab SA. 
Urmare a verificării documentelor anexate declaraţiei de creanţă, sub aspectul temeiniciei, s-a constatat faptul că Smart 
Profit Solutions SRL a înţeles să-şi probeze pretenţiile cu înscrisuri, în speţă bilete la ordin neacceptate la plată, 
facturile emise către debitoare şi cele primite de la debitoare şi contractele care au stat la baza relaţiilor contractuale 
dintre Romcab SA şi Smart Profit Solutions SRL Sub acest aspect, creanţa solicitată de creditoare, în valoare de 
1.079.114,40 lei se prezintă ca fiind certă, lichidă şi exigibilă. 
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În concluzie, pentru cele expuse, administratorul judiciar luând act de cesiunea de creanţă despre care a fost notificat, a 
procedat la admiterea parţială a cererii formulate de Smart Profit Solutions SRL, dispunând înscrierea acesteia cu suma 
de 779.114 lei, în grupa creanţelor chirografare (1.079.114,40 lei -330.000 lei). 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
193. Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA prin Sucursala de Întreţinere şi Servicii 
Energetice Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj – Napoca, str. Taberei, nr. 20, Jud. Cluj a solicitat înscrierea la 
masa credală a debitoarei cu suma de 8.040,22 lei. 
În fapt, arată creditorul că în baza raporturilor comerciale existente între părţi, respectiv Acordul Cadru nr. 
27/21.01.2016 cu anexele aferente, semnate şi asumate de Romcab SA, factura TNSS0316 nr. 00003/31.03.2016 
transmişă prin poştăm, precum şi avizul de însoţire a mărfii STNSSAU nr. 0007266/04.02.2016, acceptate de către 
Romcab SA, creditorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate şi anume restituire tamburi conform condiţiilor art. 12.4 din 
Condiţiile Generale de Contractare, obligaţia Romcab SA fiind de a achita preţul stabilit. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Trecând la verificarea creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat că între părţi a fost încheiat Acordul Cadru 
nr. 27/21.01.2016 având ca obiect furnizarea de cabluri şi conductoare electrice de Romcab SA în calitate de Promitent 
Furnizor, către Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA în calitate de Promitent 
Achizitor. Au fost anexate factura TNSS0316 nr. 00003/31.03.2016 şi avizul de însoţire a mărfii STNSSAU nr. 
0007266/04.02.2016, acceptate de către Romcab SA, având ca obiect tamburi facturaţi de către creditor în sarcina 
Romcab SA, care însă nu au fost niciodată achitaţi. 
Raportat la aceste aspecte, creanţa creditorului fiind întemeiată, administratorul judiciar va proceda la înscrierea 
Societăţii Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA în categoria creanţelor chirografare a tabelului 
preliminar de creanţe, cu suma solicitată de 8.040,22 lei. 
194. Societatea de Asigurare City Insurance SA, societatea de asigurare-reasigurare cu sediul în Bucureşti, str. 
Constantin Aricescu, nr. 5-7, parter-demisol, sector 1, cu sediul procesual ales la Cabinetul de Avocat Cristian Pascale, 
situat în Bucureşti, sector 2, str. Lanului, nr. 27, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 11.700.000 Euro. 
Verificând condiţiile de formă, constatăm că declaraţia de creanţă a fost depusă în termen, fiind înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 16.03.2017, iar taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată 
Creditorul arată că valoarea în lei a sumei solicitate este de 53.073.540 Lei raportat la cursul valutar de 4.5362 lei/euro. 
Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în 
valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la 
data deschiderii procedurii insolvenţei.” 
Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru data de 20.02.2017, 
respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii procedurii este de 
52.876.980 lei. 
Creditorul anexează în probaţiune: 
- Poliţa seria M nr. 000020290 însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional n r. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326856; 
- Poliţa seria M nr. 000020291 însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- fila CEC seria BTRLD1BD dnr. 1326855; 
- Poliţa seria M nr. 000020292, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326854; 
- Poliţa seria M nr. 000020293 însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326853; 
- Poliţa seria M nr. 000020294, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326852; 
- Poliţa seria M nr. 000020295, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326851; 
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- Poliţa seria M nr. 000020296 însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTBRL!BD nr. 1326850; 
- Poliţa seria M nr. 000020298, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326849; 
- Poliţa seria M nr. 000020299, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326848; 
- Poliţa seria M nr. 000020300, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326847; 
- Poliţa seria M nr. 000020301, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326846; 
- Poliţa seria M nr. 000020302, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 21.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 22.03.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326845; 
- Poliţa seria M nr. 000019357, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 04.03.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 29.03.2016; 
- Act adiţional nr. 3 din 25.10.2016; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326844; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326857; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326859; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326819; 
- Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326860; 
- Poliţa seria M nr. 000018972, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- Act adiţional nr. 1 din 15.02.2016; 
- Act adiţional nr. 2 din 08.04.2016; 
- fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326818; 
- Poliţa seria M nr. 000019133, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326820; 
- Poliţa seria M nr. 000019165, însoţită de Condiţii Generale şi Condiţii Specifice; 
- fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326822 
- taxa judiciară de timbru în valoare de 200 lei; 
- împuternicire avocaţială. 
Considerând că sunt necesare documente suplimentare, am solicitat creditorului comunicarea cererilor de despăgubire 
formulate în temeiul poliţelor, acestea fiind comunicate subscrisei la data de 24.03.2017. 
Creditorul arată în cadrul declaraţiei de creanţă că solicită înscrierea sub condiţie suspensivă cu valoarea maximală a 
poliţelor raportat la faptul că valoarea reală a creanţelor City Insurance SA faţă de debitoare poate fi stabilită numai 
ulterior finalizării instrumentării dosarelor de daună privind cererile de despăgubire formulate. 
Conform prevederilor pct. 9 din Condiţiile Generale la poliţele de asigurare ataşate declaraţiei de creanţă „După fiecare 
plată făcută de asigurător în favoarea beneficiarului, în baza prevederilor prezentului contract de asigurare, asigurătorul 
se subrogă, pe calea transmisiunii convenţionale, în toate drepturile beneficiarului faţă de asigurat derivând din 
Contractul de bază, pentru recuperarea sumelor plătite în locul Asiguratului.” 
Creditorul arată că în baza art. 2199 Cod Civil contractele de asigurare de garanţii au natura juridică a unui contract de 
fidejusiune, astfel că în cazul în care debitoarea nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de beneficiarul poliţei de asigurare, 
principala obligaţie ce-i revine asigurătorului este aceea de a achita beneficiarului sumele garantate. 
Astfel, pentru societatea de asigurare-reasigurare, singura modalitate de recuperare a creanţei în baza contractelor de 
asigurare de garanţii, în temeiul Legii nr. 85/2014, o reprezintă înscrierea la masa credală sub condiţie suspensivă până 
la stabilirea întinderii creanţei solicitate, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării dosarelor de daună. 
A) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020290 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020290 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
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Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 1/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326856 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
B) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020291 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020291 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 2/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326855 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
C) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020292 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020292 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 3/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326854 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării dosarelor de 
daună. 
D) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020293 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020293 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 4/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326853 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
E) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020294 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020294 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 5/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326852 având valoarea de 450.000 lei. 
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Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare până la finalizarea instrumentării dosarelor de daună. 
F) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020295 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020295 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 6/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326856 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare până la finalizarea instrumentării dosarelor de daună. 
G) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020296 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020296 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 7/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326850 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
H) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020298 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020298 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 8/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326849 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare până la finalizarea instrumentării dosarelor de daună. 
I) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020299 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020299 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 9/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326848 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
J) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020300 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020300 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8212/26.04.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

442 

Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 10/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326847 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare până la finalizarea instrumentării dosarelor de daună. 
K) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020301 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020301 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 11/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326846 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
L) Poliţa de asigurare seria M nr. 000020302 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000020302 a fost încheiată la data de 21.03.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Triplast SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 21.03.2017. 
Condiţiile generale ale contractului au fost modificate prin Actul Adiţional nr. 1/21.03.2016 şi Actul Adiţional nr. 
2/22.03.2016. 
Poliţa are ca obiect contractul de furnizare produse nr. 12/10.03.2016 şi o valoare maximală de 100.000 Euro. (451.940 
Lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu fila CEC BTRLD1BD nr. 1326845 având valoarea de 450.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 451.940 
lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
M) Poliţa de asigurare seria M nr. 000019357 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000019357 a fost încheiată la data de 24.02.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Elbi Electric & Lighting SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de 
asigurare achitată este de 366 zile până la data de 23.02.2017. 
Poliţa a avut ca obiect iniţial contractul de vânzare-cumpărare nr. 4214/03.02.2012, fiind ulterior modificat prin actul 
adiţional nr. 3/25.10.2016 în contractul nr. 4214/03.09.2012. 
Valoare maximală a poliţei iniţiale a fost de 2.000.000 Euro. Ulterior, prin actul adiţional nr. 2/29.03.2016 valoarea 
poliţei a fost majorată la suma de 7.000.000 Euro (31.635.800 lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194) 
Poliţa a fost garantată cu următoarele file CEC: 

Serie Filă CEC Nr. Filă CEC Valoare (lei) 

BTRL1BD 1326844 4.500.000 

BTRL1BD 1326857 4.500.000 

BTRL1BD 1326859 3.600.000 

BTRL1BD 1326858 9.000.000 

BTRL1BD 1326819 9.000.000 

BTRL1BD 1326860 2.250.000 

Total 32.850.000 

Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în lei a poliţei în cuantum de 
31.635.8000 lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
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N) Poliţa de asigurare seria M nr. 000018972 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000018972 a fost încheiată la data de 15.02.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Tobimar SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare achitată 
este de 365 zile până la data de 13.02.2017. 
Poliţa are ca obiect Contractul nr. 872/17.08.2015. Prin actul adiţional nr. 2/08.04.2016 au fost preluate în asigurare şi 
facturile TBM394647, TBM394905, TBM395163, TBM395666, TBM396098, TBM396677, TBM 398378, 
TBM398665, TBM402170 şi TBM402171. 
În ceea ce priveşte valoarea acestei poliţe de asigurare creditorul solicită înscrierea la masa credală cu suma de 
2.000.000 Euro (9.038.800 lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei). 
Verificând documentele anexate în probaţiune, am constatat că valoarea maximală a poliţei este de 4.500.000 lei. 
Subscrisa am solicitat lămuriri reprezentantului creditorului privind valoarea poliţei, precum şi comunicarea unor 
eventuale acte adiţionale prin care a fost majorat cuantumul poliţei la suma de 2.000.000 Euro. Reprezentantul 
creditoarei a confirmat prin e-mail că poliţa seria M nr. 000018972 este în cuantum de 4.500.000 Lei şi nu 2.000.000 
Euro. 
Poliţa a fost garantată cu Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326818 în valoare de 4.500.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea poliţei în cuantum de 4.500.000 lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
O) Poliţa de asigurare seria M nr. 00019133 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000019133 a fost încheiată la data de 18.02.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Electroconat SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare 
achitată este de 366 zile până la data de 16.02.2017. 
Poliţa are ca obiect Contractul de furnizare produse nr. 180/20.08.2015 şi are valoarea maximală de 500.000 Euro 
(2.259.700 lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 lei) 
Poliţa a fost garantată cu Fila CEC Seria BTRL1BD nr. 1326820 în valoare de 2.250.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizat, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea poliţei în cuantum de 2.259.700 lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
P) Poliţa de asigurare seria M nr. 000019165 
Poliţa de asigurare seria M nr. 000019165 a fost încheiată la data de 19.02.2016 între City Insurance SA în calitate de 
asigurător, Romcab SA în calitate de asigurat şi Consolight Com SRL în calitate de Beneficiar. Perioada de asigurare 
achitată este de 366 zile până la data de 19.02.2017. 
Poliţa are ca obiect contractul de vânzare cumpărare nr. 1/11.01.2016. În ceea ce priveşte valoarea poliţei, creditorul 
solicită înscrierea la masa credală cu suma de 1.000.000 Euro (4.519.400 lei, curs valutar 1 Euro = 4,5194 Lei). 
Analizând documentele anexate constatăm că valoarea poliţei este exprimată în lei fiind în cuantum de 4.500.000 lei. 
Poliţa a fost garantată cu Fila CEC seria BTRL1BD nr. 1326822 în valoare de 4.500.000 lei. 
Având în vedere că a fost înregistrată o cerere de daună privind această poliţă, instrumentarea dosarului de daună 
nefiind finalizată, creditorul urmează a fi înscris la masa credală cu contravaloarea în cuantum de 4.500.000 lei. 
Înscrierea se va face în categoria creanţelor chirografare, sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării 
dosarelor de daună. 
Concluzionând, sumele solicitate spre înscriere sub condiţie suspensivă se prezintă astfel: 

Poliţa de asigurare Suma solicitată (euro) Suma solicitată (lei) Suma acceptată (lei) 

000020290 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 
000020291 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020292 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020293 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 
000020294 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020295 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020296 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020298 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020299 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020300 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020301 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000020302 100.000,00 € 451.940,00 lei 451.940,00 lei 

000019357 7.000.000,00 € 31.635.800,00 lei 31.635.800,00 lei 
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000018972 2.000.000,00 € 9.038.800,00 lei 4.500.000,00 lei 

000019133 500.000,00 € 2.259.700,00 lei 2.259.700,00 lei 

000019165 1.000.000,00 € 4.519.400,00 lei 4.500.000,00 lei 

Total 11.700.000,00 € 52.876.980,00 lei 48.318.780,00 lei 

Situaţia filelor CEC poliţelor se prezintă astfel: 
Poliţa de asigurare Fila CEC BTRL1BD Valoare (lei) 

000020290 1326856 450.000,00 lei 
000020291 1326855 450.000,00 lei 
000020292 1326854 450.000,00 lei 
000020293 1326853 450.000,00 lei 
000020294 1326852 450.000,00 lei 

000020295 1386251 450.000,00 lei 
000020296 1386250 450.000,00 lei 

000020298 1326849 450.000,00 lei 
000020299 1326848 450.000,00 lei 
000020300 1326847 450.000,00 lei 
000020301 1326846 450.000,00 lei 
000020302 1326845 450.000,00 lei 

000019357 1326844 4.500.000,00 lei 

1326857 4.500.000,00 lei 

1326859 3.600.000,00 lei 

1326858 9.000.000,00 lei 

1326819 9.000.000,00 lei 

1326860 2.250.000,00 lei 
000018972 1326818 4.500.000,00 lei 

000019133 1326820 2.250.000,00 lei 

000019165 1326822 4.500.000,00 lei 

În conformitate cu art. 5 al. 1 pct. 15 Din Legea nr. 85/2014 „creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt 
acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit 
art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului (…)” 
În ceea ce priveşte filele CEC emise de Romcab SA în vederea garantării achitării contravalorii poliţelor, constatăm că 
acestea reprezintă un simplu instrument de plată şi nu reprezintă o cauză de preferinţă în sensul prevederilor legale 
citate mai sus. 
Astfel, constatăm că City Insurance SA deţine o creanţa de natură chirografară, urmând a fi înscris în Tabelul 
Preliminar în categoria creditorilor chirografari. 
Astfel, din totalul solicitat de 11.700.000 Euro, echivalent în lei la cursul valutar de 4.5194 Lei = 1 Euro, valabil la data 
deschiderii procedurii, de 52.876.980 lei, City Insurance Bank SA va fi înscrisă la masa credală cu suma de 
48.318.780,00 lei sub condiţie suspensivă până la finalizarea instrumentării dosarelor de daună și efectuarea plăților, în 
categoria creditorilor chirografari. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
195. Sodexo Pass România SRL cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză, Novo Park, Corpul de Clădire G 
(Clădire Aerofina – G2 S+P), parter şi nivel inferior, sector 2, reprezentată convenţional de Botezatu & Asociaţii SCA. 
cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Moceanu, nr. 9, sector 1, a depus Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la 
masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 110.695,61 lei, reprezentând debit restant şi neachitat. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au derulat relaţii comerciale în temeiul Contractului nr. 1003340 încheiat în 
data de 03.10.2010 şi modificat prin actele adiţionale ulterioare, în baza căruia creditoarea a emis şi a livrat un număr de 
11.165 tichete de masă către Romcab SA în data de 17 decembrie 2016. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 109.732,51 lei debit restant înregistrat după deducerea 
contravalorii facturii nr. 731406947 emisă de către creditoare în data de 17 ianuarie 2017 prin care a fost stornată 
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valoarea unor tichete de masă în cuantum de 653,77 lei şi a plăţii în sumă de 309,33 lei efectuată de debitoare la data de 
30 septembrie 2016. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul Sodexo Pass România SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 109.732,51 lei (110.695,61 lei 
– 653,77 lei – 309,33 lei) reprezentând debit principal. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
196. Someta SA cu sediul în Tăşnad, str. N. Bălcescu, nr. 29, jud. Satu Mare, a formulat Cerere de deschidere a 
procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 17 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor chirografare cu suma de 143.686,63 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată de judecătorul sindic drept declaraţie de creanţă, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 17 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Astfel cum menţionează creditoarea în cuprinsul cererii sale, în data de 15 mai 2014 între debitoarea Romcab SA în 
calitate de beneficiar de servicii şi produse şi creditoarea Someta SA în calitate de producător de tamburi şi prestator 
reparaţii tamburi a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1406. 
În temeiul contractului încheiat creditoarea a furnizat tamburi metalici emiţând astfel facturi în valoare de 143.686,63 
lei care nu au fost achitate de către debitoare. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
prezentat situaţia facturilor emise şi neachitate, astfel: 

Nr. crt. Nr. factură Dată factură Valoarea facturii 
1 SOM 671 20.09.2016 11.673,01 lei 
2 SOM 678 29.09.2016 70.776,96 lei 
3 SOM 679 29.09.2016 3.891,60 lei 
4 SOM 687 07.10.2016 25.462,26 lei 
5 SOM 713 11.11.2016 31.882,80 lei 
Total 143.686,63 lei 

Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei (fişa analitică a contului 401), raportat la 
susţinerile şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale 
debitoarei, soldul cu care figurează creditoarea este de 143.686,63 lei, fiind astfel egal cu creanţa solicitată. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Someta SA va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 143.686,63 lei. 
197. Soradi Prod SRL, cu sediul în Sibiu, str. Balanţei, nr. 31, Jud. Sibiu, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 3.531,15 lei, reprezentând contravaloare produse livrate Romcab SA şi neachitate de către aceasta 
din urmă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Trecând la verificarea cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a constatat că Soradi Prod SRL a livrat 
debitoarei bunuri constând în: birou, 3 sertare şi dulap, contravaloarea acestora fiind de 5.103,25 lei, emiţând în acest 
sens Factura nr. 00762 din data de 24.11.2016. 
Arătăm că în evidenţele debitoarei, creditorul figurează cu suma de 5.103,25 lei, însă, raportat la faptul că Soradi Prod 
SRL solicită o sumă mai mică, urmează a fi înscris îăn tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA cu o creanţă 
chirografară de 3.531,15 lei. 
198. Stator AC SRL având domiciliul profesional ales pentru comunicarea actelor de procedură la CABINET 
AVOCAT BIRO ENIKO, cu sediul în 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Tomcsa S. nr. 2/1, judeţul Harghita, a solicitat 
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 30.360,80 lei, reprezentând contravaloarea 
unor servicii de bobinat motoare electrice şi reparaţii utilaje. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 13 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, 
creditoarea a depus următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 16535/22.09.2016 în valoare de 24.717,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16718/12.12.2016 în valoare de 2.491,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 16719/12.12.2016 în valoare de 3.360,00 lei 
Total sume solicitate: 30.360,80 lei. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Stator AC SRL deţinea împotriva debitoarei SC 
Romcab SA o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 30.568,80 lei. 
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Cu toate acestea, în urma analizei Facturilor Fiscale anexate Declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat 
că modalitatea de calcul a cuantumului creanţei este greşită, suma solicitată prin cererea de admitere a creanţei fiind de 
30.360,80 lei. 
Potrivit prevederilor art. 397 alin. (1) Cod de Procedură Civilă, „instanţa nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a 
cerut”. Prin urmare, deşi suma totală a facturilor este de 30.568,80 lei, creditoarea poate fi înscrisă în Tabelul de creanţe 
al debitoarei doar cu suma solicitată prin cererea de creanţă, mai exact suma de 30.360,80 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 30.360,80 lei. 
199. Sumel Electromureş Producţie SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 69, jud. Mureş, solicită înscrierea 
la masa credală cu suma de 5.356,37 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 29.03.2017, în termenul stabilit. 
În probaţiune, creditorul anexază următoarele documente: 
- Contractul de prestări servicii nr. 1114/2013; 
- Listă datorii beneficiar; 
- Comenzile efectuate de către Romcab SA în baza contractului nr. 1114/2013; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Data Scadența Valoarea Rest de plată 
3656 26.07.2016 25.08.2016 3.015,65 lei 2.757,84 lei 
3660 27.07.2016 26.08.2016 749,83 lei 749,83 lei 
3701 05.09.2016 05.10.2016 533,63 lei 533,63 lei 
3709 09.09.2016 09.10.2016 476,08 lei 476,08 lei 
3795 29.11.2016 29.12.2016 344,39 lei 344,39 lei 
3813 21.12.2016 20.01.2017 494,60 lei 494,60 lei 
Total 5.614,18 lei 5.356,37 lei 

În fapt, creditorul arată că, în conformitate cu prevederile contractului nr. 1114/2013 având ca obiect lucrări de 
prelucrare pe strung, freză, maşini de rectificat, eroziuni, conform specificaţii client”, şi în baza comenzilor efectuate de 
Romcab SA a prestat servicii în favoarea debitoarei, emiţând facturile anexate cererii şi prezentate mai sus. 
Conform documentelor precum şi a datelor din contabilitatea debitoarei rezultă că a fost efectuată o plată parţială 
aferentă facturii nr. 3656/26.07.2016 în cuantum de 257,81 lei. 
Astfel, creditorul Sumel Electromureş Producţie SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu 
creanţa chirografară în cuantum de 5.356,37 lei. 
200. Super Pack SRL cu sediul în Sîngeorgiu de Mureş, str. Erou Maior Tiberius Marcel Petre, nr. 7, jud. Mureş, a 
formulat Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 20 februarie 2017 solicitând înscrierea la 
masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 560.000 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată de judecătorul sindic drept declaraţie de creanţă, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Ulterior, la data de 05 aprilie 2017, creditoarea a depus la registratura Tribunalului Specializat Mureş o Cerere de 
admitere a creanţei solicitând înscrierea la masa credală a debitoarei, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 
599.546,88 lei. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea două contracte, astfel: 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 03/08.01.2015, modificat prin actele adiţionale care constituie parte integrantă a 
contractului în baza căruia a furnizat produse de tip cartoane şi consumabile (cuie scoabă) către Romcab SA; 
- Contractul nr. 205/31.12.2014, având ca obiect achiziţie tamburi de placaj; 
În temeiul celor două contracte creditoarea a emiţs mai multe facturi pentru achitarea cărora debitoarea a eliberat biletul 
la ordin cu seria BTRL3BS nr. 4974546 în valoare de 560.000 lei, scadent în data de 15.02.2017, care a fost refuzat la 
plată din lipsă de disponibil în data de 17.02.2017. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pe parcursul derulării raportului juridic dintre 
părţi, creditoarea a emis următoarele facturi neachitate parţial sau integral, astfel: 

Nr. Crt. Nr. Factură Dată factură Valoarea facturii/Rest de achitat 

1. 247 29.07.2016 11.352,00 lei 
2. 246 29.07.2016 33.048,00 lei 
3. 248 29.07.2016 4.032,00 lei 
4. 249 29.07.2016 2.880,00 lei 
5. 258 13.08.2016 5.248,00 lei 

6. 261 19.08.2016 9.204,00 lei 

7. 262 19.08.2016 26.010,00 lei 

8. 264/SPK 22.08.2016 2.088,00 lei 
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9. 265 29.08.2016 51.564,00 lei 

10. 266 29.08.2016 21.630,00 lei 

11. 271 31.08.2016 28.282,80 lei 

12. 276/SPK 06.09.2016 24.072,00 lei 

13. 275/SPK 06.09.2016 5.418,00 lei 

14. 274 06.09.2016 9.868,80 lei 

15. 278 09.09.2016 49.935,60 lei 

16. 282 16.09.2016 35.776,80 lei 

17. 288 27.09.2016 39.772,80 lei 

18. 289 27.09.2016 35.286,00 lei 

19. 290 03.10.2016 35.476,80 lei 

20. 297 06.10.2016 15.300,00 lei 

21. 300 10.10.2016 37.736,40 lei 

22. 301 14.10.2016 30.511,20 lei 

23. 302 14.10.2016 7.956,00 lei 

24. 305 20.10.2016 2.232,00 lei 

25. 306 20.10.2016 16.665,60 lei 

26. 311 28.10.2016 4.922,40 lei 
27. 310 28.10.2016 3.600,00 lei 
28. 309 28.10.2016 18.000,00 lei 
29. 317 08.11.2016 10.872,00 lei 
30. 326 28.11.2016 1.512,00 lei 
31 334 07.12.2016 1.419,00 lei 
32. 239 22.07.2016 17.874,68 lei 
 Total 599.546,88 lei 

Potrivit Manualului de Bune Practici în Insolvenţă, „principiul instituit de legiuitor este acela al verificării tuturor 
creanţelor de către administratorul judiciar, prin analizarea documentelor depuse de creditori corelate cu datele existente 
în evidenţele contabile şi comerciale ale debitorului”. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este de 599.546,88 lei, echivalent cu valoarea creanţei solicitată de către creditoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile anexate cererii, creditorul Super Pack SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 599.546,88 lei. 
201. T&T EuroGroup SRL, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr. 2, bloc H3, scara A, et. 4, ap. 13, 
jud. Neamţ, solicită înscrierea la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 6.672.935,73 lei, din care debit 
principal în cuantum de 6.590.858,88 lei sub condiţie suspensivă iar penalităţi în cuantum de 82.076,85 lei creanţă pură 
şi simplă. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termenul stabilit de judecătorul sindic. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contract de furnizare produse nr. 272/05.12.2014; 
- Act adiţional nr. 1/19.01.2015; 
- Act adiţional nr. 2/05.01.2016; 
- Solicitare Romcab SA de rescadenţare din 22.12.2015 şi 09.01.2017; 
- BO garanţie nr. BTRL3BS 3964135 fără protest şi avalizat de dl. Prosszer Zoltan; 
- Contract de asigurare nr. 15062/18.03.2016 împreună cu anexele sale; 
- Contract de factoring nr. 138/05.04.2016 încheiat între Banca Transilvania SA Cluj Napoca Sucursala Militari 
Bucureşti în calitate de Factor şi T&T Eurogroup SRL în calitate de Aderent, împreună cu actele sale adiţionale şi 
anexele sale. 
- Notificarea nr. 320/24.02.2017 emisă de T&T Eurogroup SRL şi Banca Transilvania SA către Compania de Asigurare 
Reasigurare Exim Asig România SA; 
- Notificarea nr. 11/05.04.2016 emisă de T&T Eurogroup SRL şi Banca Transilvania SA către Romcab SA. 
- Notificarea nr. 12/05.04.2016 emisă de T&T EuroGroup SRL şi Banca Transilvania SA către Compania de Asigurări 
Reasigurări Exim Asig România SA; 
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- Bilete la ordin privind plata facturilor emise de către creditor îmăreună cu refuzurile la plată a biletelor la ordin 
scadente; 
- Comenzile efectuate de Romcab SA şi avizele de însoţire a mărfii; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. 
Factură 

Dată 
factură 

Dată recepţie 
conform aviz 
de însoţire a 

mărfii 

Valoare 
produse 
conform 
factură 

Termen de 
plată (dată 
recepţie + 

90 zile) 

Nr. zile întârziere 
până la data 
deschiderii 

procedurii de 
insolvenţă 

Valoare 
penalităţi 
întârziere 

(0,1% pe zi de 
întârziere) 

7118 25.10.2016 24.10.2016 582.767,08 22.01.2017 29 16.900,25 

7121 27.10.2016 27.10.2016 569.720,84 25.01.2017 26 14.812,74 

7128 28.10.2016 28.10.2016 516.158,26 26.01.2017 25 12.903,96 

7133 31.10.2016 28.10.2016 556.376,42 26.01.2017 25 13.909,41 

7138 08.11.2016 07.11.2016 555.670,66 05.02.2017 15 8.335,06 

7139 08.11.2016 07.11.2016 556.474,76 05.02.2017 15 8.347,12 

7142 19.11.2016 10.11.2016 572.359,72 08.02.2016 12 6.868,32 

7184 14.12.2016 14.12.2016 232.048,38 14.03.2017 0 0 

7185 14.12.2016 14.12.2016 233.529,29 14.03.2017 0 0 

7186 14.12.2016 14.12.2016 232.253,16 14.03.2017 0 0 

7187 14.12.2016 14.12.2016 233.542,94 14.03.2017 0 0 

7195 21.12.2016 16.12.2016 556.204,36 16.03.2017 0 0 

7196 21.12.2016 16.12.2016 658.139,69 16.03.2017 0 0 

7199 22.12.2016 22.12.2016 555.894,04 22.03.2017 0 0 

Total 6.611.139,60   82.076,86 

Creditorul arată că în baza contractului de furnizare de produse 272/05.12.2014 T&T Eurogroup SRL în calitate de 
furnizor a livrat produse către debitoarea Romcab SA emiţând facturile enumerate mai sus. 
Pentru plata facturilor debitorul a emis bilete la ordin introduse la plată dar refuzate datorită lipsei de disponibil. 
Mai arată creditorul că din totalul de 6.611.139,6 lei aferent facturilor restante, debitoarea a achitat doar suma de 
20.280,72 lei, astfel că suma solicitată cu titlu de debit principal este în cuantum de 6.590.858,88 lei. 
Conform documentelor anexate, rezultă că pentru asigurarea împotriva riscului de neplată şi servicii legate de acesta, în 
baza Contractului de furnizare produse nr. 272/05.12.2014 T&T Eurogroup SRL a încheiat cu Compania de Asigurări-
Reasigurări Exim România SA Poliţa nr. 15062/18.03.2016. 
Creditorul a demarat prin notificarea nr. 340/24.02.2017 procedura pentru deschiderea dosarului de daune în vederea 
accesării poliţei de asigurare încheiată cu Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA, cererea nefiind 
soluţionată până în prezent. 
Mai arată creditorul că, în baza contractului de finanţare creditare prin factoring nr. 138/05.04.2016 a cesionat creanţele 
pe care le deţine faţă de Romcab SA în baza contractului de furnizare produse nr. 272/05.12.2014 către Banca 
Transilvania SA. De asemenea, în baza contractului de factoring menţionat anterior au fost cesionate către Banca 
Transilvania SA toate drepturile şi garanţiile ce decurg din poliţa de asigurare nr. 15062/18.03.2016. 
Contractul de Factoring încheiat între T&T Eurogroup SRL în calitate de Aderent şi Banca Transilvania, în calitate de 
Factor, exclude dreptul Factorului de a se regresa împotriva Aderentului în alte situaţii decât cele prevăzute în cuprinsul 
art. 9.5 din Contract. 
Având în vedere faptul că: 
- Esenţa Contractului de Factoring o reprezintă garantarea de către Factor a riscului de neplată din partea Debitorului 
Cedat, 
- Factorul este înscris la masa credală a debitoarei cu sumele cedate în baza contractului de Factoring 138/05.04.2016, 
- Debitoarea Romcab SA nu poate fi obligată la plata aceleiaşi sume atât către Factor cât şi către Aderent în baza 
aceluiaşi Contract, 
- Conform art. 2.2 din Contractul de Cesiune de creanţă nr. 138/CES/02/05.04.2016 „Obiectul prezentului contract 
constă în cedarea în mod irevocabil şi necondiţionat de către Cedent în favoarea Cesionarului, a dreptului de creanţă 
împotriva Debitorilor Cedaţi provenite din facturile prezente şi viitoare ce decurg din contractele comerciale aflate în 
derulare, împreună cu toate anexele şi actele adiţionale, prezente şi viitoare a acestora.” 
- Conform art. 9.6 din Condiţiile Speciale nr. 138/01/05.04.2016 ale Contractului de Factoring nr. 138/05.04.2016 
„Orice creanţă cesionată în baza contractului de factoring, acceptată de asigurător spre despăgubire, va fi considerată 
creanţă certă şi nu va fi recesionată Aderentului,” 
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- Procedura de despăgubire a fost declanşată prin notificarea nr. 340/24.02.2017, 
administratorul judiciar va respinge solicitarea creditorului de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor societăţii 
Romcab SA cu suma de 6.590.858,88 lei solicitată cu titlu de debit principal. 
În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere în cuantum de 82.076,86 lei, constatăm că în conformitate cu prevederile 
art. 4.1 din Contractul de cesiune creanţă nr. 138/CES/02/05.04.2016 „Cesionarul dobândeşte toate drepturile/acţiunile 
în despăgubiri pe care Cedentul le are asupra Debitorului cedat şi care decurg din contractele menţionate în Anexa 1 
împreună cu toate anexele şi actele adiţionale prezente şi viitoare precum şi toate garanţiile şi poliţele de asigurare 
constituite în favoarea Cedentului, încheiate între T&T Eurogroup SRL şi debitorii cedaţi.” 
De asemenea, dreptul de a solicita penalităţi de întârziere este un drept subiectiv accesoriu, sens în care urmează calea 
dreptului principal de care depinde. 
Astfel, constatăm că prin Contractul de cesiune nr. 138/CES/02/05.04.2016 a fost cedat către Banca Transilvania SA 
inclusiv dreptul de încasare a penalităţilor aferente facturilor în baza Contractului de furnizare produse nr. 
272/05.12.2014. 
În consecinţă în ceea ce priveşte penalităţile de întârziere în cuantum de 82.076,85 lei urmează a respinsă înscrierea 
acestora în Tabelul Preliminar, pe considerentele expuse privind debitul principal 
Concluzionând, T&T Eurogrup SRL nu va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu sumele solicitate. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
202. Taller GMBH, societate cu sediul în Germania, IM Ermlisgund 11, 7637 Waldbronn, înregistrată la Registrul 
Comerţului Mannheim sub nr. HRB 360605, cu sediul ales la reprezentatul legal Rădulescu & Muşoi SPARL, cu sediul 
în Bucureşti, Grigore Mora, nr. 31, sector 1, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 43.392,83 Euro. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei şi declaraţia 
de creanţă a fost formulată în termen, la data de 08.03.2017. 
Creditoarea arată că suma solicitată reprezintă obligaţii de plată neexecutate de către debitoare care rezultă din 
raporturile comerciale dintre Taller GMBH şi debitoare. 
Se mai arată în cadrul cererii că Taller GMBH furnizează materie primă pentru debitoare în baza unor note de comandă 
emise de debitoare. În baza fiecărei note de comandă confirmate de debitoare erau emise facturile aferente fiecărui 
transport. 
Taller GMBH mai arată că în conformitate cu e-mailurile din data de 09.02.2017 creditoarea a stabilit ca metodă de 
soluţionare amiabilă, următorul grafic de plată: 
- La data de 23.02.2017, plata de către debitoare a sumei de 35.000 Euro, din care 20.000 Euro aferentă sumelor 
scadente şi restante şi 15.000 Euro pentru o nouă comandă; 
- La data de 02.03.2017 plata de către debitoare a sumei de 35.000 Euro, din care 20.000 Euro aferentă sumelor 
scadente şi restante şi 15.000 Euro pentru o nouă comandă; 
- La data de 09.03.2017, plata de către debitoare a sumei de 20.000 Euro, din care 3.391,83 Euro aferentă sumelor 
scadente şi restante şi 16.608,17 Euro pentru o nouă comandă; 
Creditoarea anexează în probaţiune: 
- Corespondenţa electronică din 09.02.2017 
- Fişă cont client; 
- Termeni generali şi condiţii de livrare şi plată; 
- Fişă de cont client de la 29.07.2016 la 13.02.2017; 
- Factura nr. 1069267/12.09.2016; 
- Comanda 30 din 26.07.2016; 
- Comanda 34 din 30.06.2016; 
- Certificat intrare bunuri comunitare din 28.09.2016; 
- Factura nr. 1069428/29.09.2016; 
- Comanda 16091901/19.09.2016; 
- Certificat intrare bunuri comunitare din 30.01.2017; 
- Delegaţie avocaţială; 
- Dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 lei; 
Analizând documentele depuse în probaţiune, constatăm că în urma relaţiilor comerciale întreţinute între Taller GMBH 
şi Romcab SA au fost livrate un număr de materiale conform comenzilor Romcab SA. 
Conform fişelor de cont anexate de creditor, rezultă că societatea debitoare nu a achitat în integralitate contravaloarea 
facturilor nr. 1069267 din 12.02.2016 şi nr. 1069428 din 29.09.2016, debitul restant solicitat fiind după cum urmează: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Valoare neachitată euro Valoare neachitată lei 

1 1069428 29.09.2016 41.176,66 € 186.093,80 lei 
2 1069267 12.09.2016 2.215,17 € 10.011,24 lei 
Total 43.391,83 € 196.105,04 lei 

Creditorul arată că părţile au stabilit un grafic de plăţi a datoriilor emanând din facturile menţionate mai sus, acesta 
nefiind respectat de către societatea debitoare. 
Creditorul arată în cadrul declaraţiei de creanţă că în baza art. 6 din condiţiile generale de livrare şi plată, aceasta are un 
drept de retenţie asupra bunurilor livrate până la îndeplinierea integrală a obligaţiilor de plată ale debitoarei. 
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Conform prevederilor art. 2495 Cod Civil dreptul de retenţie este definit astfel: „cel care este dator să remită sau să 
restituie un bun poate să îl reţină cât timp creditorul nu îşi execută obligaţia sa izvorâtă din acelaşi raport de drept sau, 
după caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubeşte pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut pentru acel 
bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.” 
În cazul de faţă constatăm că bunurile au fost livrate către debitoare, astfel că nu e vorba de un drept de retenţie, ci de o 
rezervă a proprietăţii bunurilor livrate, stabilită prin contract. 
Conform prevederilor art. 2347 al. 2 Cod Civil „Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, 
pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă încheiate în scop de garanţie.” 
Conform prevederilor art. 123 al. 6 din Legea nr. 85/2014, „dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de proprietate până 
la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă 
prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar/lichidatorului judiciar dacă au fost efectuate 
formalităţile de publicitate prevăzute de lege. Bunul cu privire la care vânzătorul a reţinut titlul de proprietate intră în 
averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de o cauză de preferinţă, potrivit art. 2.347 din Codul civil.” 
În consecinţă constatăm că o cauză de preferinţă constând din rezerva dreptului de proprietate nu este opozabilă 
administratorului judiciar în lipsa îndeplinirii demersurilor de înscriere în registrele de publicitate. 
Raportat la caracterul bunurilor livrate, respectiv bunuri mobile, constatăm că demersurile de publicitate necesare sunt 
reprezentate de înscrierea dreptului de rezervă asupra proprietăţii bunurilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. 
Având în vedere că declaraţiei de creanţă nu i-a fost anexat un aviz AEGRM privind rezerva proprietăţii asupra 
bunurilor vândute şi livrate de către Taller GMBH, considerăm că aceasta nu este opozabilă administratorului judiciar. 
În consecinţă, înscrierea sumelor datorate de către Romcab SA către Taller GMBH se va face în categoria creditorilor 
chirografari, conform motivelor expuse mai sus. 
Verificând contabilitatea debitoarei am constatat că sumele solicitate conform facturilor au fost achitate parţial de către 
debitoare. În vederea stabilirii realităţii faptice a valorii neachitate am solicitat debitoarei dovada efectuării plăţilor 
conform datelor contabile. 
Romcab SA a comunicat subscrisei Confirmarea de debitare pentru ordin de plată în valută având nr. de referinţă 
165OUSE170400002 - 165OPSE170400041, din data de 09.02.2017, prin care a fost achitată suma de 75.000 euro în 
favoarea Taller GMBH în baza facturilor nr. 1069428 şi 1069267. 
Astfel, conform datelor comunicate subscrisei de către debitoare, rezultă că au fost achitate facturile solicitate în cadrul 
declaraţiei de creanţă după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Nr. factură Data Valoare factură Valoare 
achitată 

Valoare neachitată 
euro 

Valoare 
neachitată lei 

1 1069428 29.09.2
016 

41.176,66 € 41.176,66 € - € - lei 

2 1069267 12.09.2
016 

34.528,43 € 33.823,34 € 705,09 € 3.186,58 lei 

Total 75.705,09 € 75.000,00 € 705,09 € 3.186,58 lei 
În consecinţă, raportat la achitarea integrală a facturii nr. 1069428 şi achitarea parţială a facturii nr. 1069267 de către 
Romcab SA, Taller GMBH urmează a fi înscrisă la masa credală cu suma rămasă de plată în baza facturii nr. 1069267 
în cuantum de 705,09 euro, urmând a fi respinsă înscrierea la masa credală a creanţei în cuantum de 41.176,66 euro 
aferentă facturii nr. 1069428 şi suma de 1.511,08 euro solicitată în baza facturii nr. 1069267. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
În consecinţă, concluzionăm că societatea Taller GMBH SA deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 
705,09 euro (3.186,58 lei, curs valutar BNR 1 euro = 4,5194 lei la data de 17,.02.2017, valabil şi la data de 20.02.2017) 
urmând a fi înscrisă în tabelul preliminar al creditorilor cu această sumă, în categoria creanţelor chirografare. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
203. Telekom România Communications SA, având sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, sector 1, clădirea 
City Gate, Turnul de Nord, etajele 7-18, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, 
în cuantum de 8.319,29 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale neachitate, emise în baza relaţiilor 
contractuale dintre părţi, precum şi cheltuieli de judecată, respectiv contravaloarea taxei judiciare de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost înregistrată la sediul administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 28 Martie 2017, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând ulterior dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 170102461162/01.02.2017 în valoare de 2.676,10 lei, din care 2.128,16 lei debit restant; 
- Factura Fiscală nr. 170100336896/01.01.2017 în valoare de 1.646,57 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8803261/01.12.2016 în valoare de 1.104,37 lei; 
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- Factura Fiscală nr. 170102461163/01.02.2017 în valoare de 8.083,47 lei, din care 2.092,34 lei debit restant; 
- Factura Fiscală nr. 170100336897/01.01.2017 în valoare de 6.094,84 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8803262/01.12.2016 în valoare de 4.117,11 lei. 
TOTAL: 23.722,46 lei, din care 8.119,29 lei debit restant. 
În fapt, între SC Telekom Romania Communications SA şi SC Romcab SA s-au desfășurat relații comerciale, 
creditoarea furnizând servicii de telefonie către debitoare. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC Telekom Romania Communications SA deţinea 
împotriva debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 8.319,29 lei, reprezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare lei 

1 62 01.02.2017 23.02.2017 2.128,16 lei 

2 63 01.02.2017 23.02.2017 5.991,13 lei 

3 Taxă judiciară de timbru 200,00 lei 

Total  8.319,29 lei 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 8.319,29 lei. 
204. Telekom România Mobile Communications SA, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319G, Sema 
Park, Clădirea Atrium House, et. 1 şi 2, sector 2, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală 
cu suma în cuantum total de 124.331,14 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate, precum şi taxă judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în data de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală seria CSE160107888220/08.10.2016 în cuantum de 15.638,82 lei; 
- Factura Fiscală seria CSE160108716499/08.11.2016 în cuantum de 26.749,84 lei; 
- Factura Fiscală seria CSE160109541077/08.12.2016 în cuantum de 29.775,49 lei; 
- Factura Fiscală seria CSE170100115667/08.01.2017 în cuantum de 24.236,70 lei; 
- Factura Fiscală seria CSE170100930316/08.02.2017 în cuantum de 27.730,29 lei; 
- 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 
Total: 124.331,14 lei 
În fapt, între creditoare şi debitoare a fost încheiat la data de 11.10.2010 contractul de abonament pentru serviciile de 
comunicaţii electronice Cosmote nr. 9009955, în baza căruia creditoarea a furnizat debitoarei sevicii şi terminale de 
comunicaţii electronice în schimbul unui tarif agreat de părţi. 
Ca urmare a derulării relaţiilor contractuale, au fost emise facturile fiscale sus menţionate, neachitate de către debitoare 
până la data deschiderii procedurii insolvenţei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 124.331,14 lei. 
205. Teraplast SA, cu sediul în „Parcul Industrial Teraplast”, Mun. Bistriţa, DN15A, km 45 + 500, jud. Bistriţa Năsăud 
şi sediu ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat Ioana Alina Ţarălungă, cu sediul în 
Bucureşti, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, ap. 306, sector 4, a solicitat înscrierea la masa credală 
a debitoarei cu suma de 4.746.935,46 lei, din care 4.680.087,36 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de 
către debitoare, iar 66.848,10 lei reprezentând cuantumul penalităţilor de întârziere calculate până la data deschiderii 
procedurii insolvenţei în formă generală. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul cadru de vânzare nr. 4450/09.04.2014, precum şi actele adiţionale aferente acestuia; 
- Factura Fiscală nr. 90711653, emisă în data de 19.09.2016, în cuantum de 81.506,16 lei, având scadenţa în data de 
07.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90711772, emisă în data de 19.09.2016, în cuantum de 77.254,80 lei, având scadenţa în data de 
07.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90715129, emisă în data de 01.10.2016, în cuantum de 91.530,72 lei, având scadenţa în data de 
24.01.2017; 
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- Factura Fiscală nr. 90715176, emisă în data de 01.10.2016, în cuantum de 103.108,80 lei, având scadenţa în data de 
24.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90715460, emisă în data de 04.10.2016, în cuantum de 88.103,52 lei, având scadenţa în data de 
27.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90715876, emisă în data de 05.10.2016, în cuantum de 88.642,08 lei, având scadenţa în data de 
28.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90716181, emisă în data de 06.10.2016, în cuantum de 87.332,40 lei, având scadenţa în data de 
29.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90716299, emisă în data de 06.10.2016, în cuantum de 113.162,16 lei, având scadenţa în data de 
29.01.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90717467, emisă în data de 11.10.2016, în cuantum de 103.099,20 lei, având scadenţa în data de 
03.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90717469, emisă în data de 11.10.2016, în cuantum de 135.380,16 lei, având scadenţa în data de 
03.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90717638, emisă în data de 11.10.2016, în cuantum de 94.675,68 lei, având scadenţa în data de 
03.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90717681, emisă în data de 11.10.2016, în cuantum de 88.638 lei, având scadenţa în data de 
03.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90717822, emisă în data de 12.10.2016, în cuantum de 109.455,36 lei, având scadenţa în data de 
04.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90717773, emisă în data de 12.10.2016, în cuantum de 81.885,60 lei, având scadenţa în data de 
04.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90717861, emisă în data de 12.10.2016, în cuantum de 82.008 lei, având scadenţa în data de 
04.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90718024, emisă în data de 13.10.2016, în cuantum de 88.242,24 lei, având scadenţa în data de 
05.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90718062, emisă în data de 13.10.2016, în cuantum de 87.809,76 lei, având scadenţa în data de 
05.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90718127, emisă în data de 13.10.2016, în cuantum de 94.418,64 lei, având scadenţa în data de 
05.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90718220, emisă în data de 13.10.2016, în cuantum de 90.963,60 lei, având scadenţa în data de 
05.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90718472, emisă în data de 14.10.2016, în cuantum de 112.550,64 lei, având scadenţa în data de 
06.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90718917, emisă în data de 17.10.2016, în cuantum de 103.094,40 lei, având scadenţa în data de 
09.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90719165, emisă în data de 18.10.2016, în cuantum de 102.100,80 lei, având scadenţa în data de 
10.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90719286, emisă în data de 18.10.2016, în cuantum de 102.667,20 lei, având scadenţa în data de 
10.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90719490, emisă în data de 19.10.2016, în cuantum de 87.369,12 lei, având scadenţa în data de 
11.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90720141, emisă în data de 21.10.2016, în cuantum de 88.291,20 lei, având scadenţa în data de 
13.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90720252, emisă în data de 21.10.2016, în cuantum de 82.191,60 lei, având scadenţa în data de 
13.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90720317, emisă în data de 21.10.2016, în cuantum de 91.355,28 lei, având scadenţa în data de 
13.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90720421, emisă în data de 24.10.2016, în cuantum de 111.752,40 lei, având scadenţa în data de 
16.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90720523, emisă în data de 24.10.2016, în cuantum de 100.809,12 lei, având scadenţa în data de 
16.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90720859, emisă în data de 25.10.2016, în cuantum de 81.897,84 lei, având scadenţa în data de 
17.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90721042, emisă în data de 26.10.2016, în cuantum de 79.470,24 lei, având scadenţa în data de 
18.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90721289, emisă în data de 27.10.2016, în cuantum de 96.556,80 lei, având scadenţa în data de 
19.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90721314, emisă în data de 27.10.2016, în cuantum de 108.393,36 lei, având scadenţa în data de 
19.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90721527, emisă în data de 27.10.2016, în cuantum de 130.021,20 lei, având scadenţa în data de 
19.02.2017; 
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- Factura Fiscală nr. 90721862, emisă în data de 28.10.2016, în cuantum de 86.879,52 lei, având scadenţa în data de 
20.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90722208, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 124.321,02 lei, având scadenţa în data de 
23.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90722334, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 91.290 lei, având scadenţa în data de 
23.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90722568, emisă în data de 01.11.2016, în cuantum de 51.425,52 lei, având scadenţa în data de 
24.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90722569, emisă în data de 01.11.2016, în cuantum de 56.422,32 lei, având scadenţa în data de 
24.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90722583, emisă în data de 01.11.2016, în cuantum de 87.128,40 lei, având scadenţa în data de 
24.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90722588, emisă în data de 01.11.2016, în cuantum de 87.544,56 lei, având scadenţa în data de 
24.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90722964, emisă în data de 02.11.2016, în cuantum de 13.912,80 lei, având scadenţa în data de 
25.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90723552, emisă în data de 04.11.2016, în cuantum de 113.106,24 lei, având scadenţa în data de 
27.02.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90723834, emisă în data de 07.11.2016, în cuantum de 83.825,48 lei, având scadenţa în data de 
02.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90724314, emisă în data de 08.11.2016, în cuantum de 83.575,64 lei, având scadenţa în data de 
03.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90724565, emisă în data de 09.11.2016, în cuantum de 83.384,10 lei, având scadenţa în data de 
04.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90724728, emisă în data de 10.11.2016, în cuantum de 99.766,51 lei, având scadenţa în data de 
05.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90724755, emisă în data de 10.11.2016, în cuantum de 109.124,50 lei, având scadenţa în data de 
05.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90727950, emisă în data de 25.11.2016, în cuantum de 53.259,05 lei, având scadenţa în data de 
20.03.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90731252, emisă în data de 14.12.2016, în cuantum de 77.159,09 lei, având scadenţa în data de 
08.04.2017; 
- Factura Fiscală nr. 90731376, emisă în data de 14.12.2016, în cuantum de 112.224,53 lei, având scadenţa în data de 
08.04.2017. 
Total Sume Solicitate: 4.746.935,46 lei. 
În fapt, între Teraplast SA, în calitate de vânzător şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, s-au desfăşurat relaţii 
comerciale în baza Contractului cadru de vânzare nr. 4450/09.04.2014, constând în livrarea către debitoare a produselor 
specifice domeniului de activitate a acesteia. Mai mult, potrivit art. 11, pct. 11.2 din contractul anterior menţionat, 
vânzătorul poate calcula penalităţi în cuantum de 0,15% pe zi întârziere asupra sumei ce reprezintă valoarea facturilor 
scadente. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Teraplast SA va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 4.746.935,46 lei. 
206. Thyssenkrupp Raw Materials GmbH, cu sediul ales în Bucureşti, str. Darmaneşti, nr. 3 – 5, sector 1, a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 136.941,56 euro. 
Creditorul arată că în fapt, a derulat, în calitate de vânzător, cu Romcab SA, în calitate de cumpărător, relaţii comerciale 
având ca obiect vânzarea – cumpărarea de produse din gama creditorului. Livrarea mărfii urma a fi făcută numai la 
comanda scrisă a cumpărătorului, confirmată de asemenea în scris de către vânzător. 
Arată creditorul că a livrat bunuri cumpărătorului, astfel cum erau acestea cuprinse în comanda scrisă şi în confirmarea 
de comandă, în condiţiile şi termene stabilite. În acest sens, creditorul a emis facturile fiscale şi avizele de expediţie. În 
urma livrării bunurilor însoţite de facturi şi avize, cumpărătorului îi revenea obligaţia corelativă de a achita preţul în 
temeiul facturilor emise în acest sens. Cu toate că a fost notificată în repetate rânduri şi că s-a încercat procedura 
amiabilă de soluţionare a diferendului, debitoarea nu şi-a onorat la timp obligaţiile contractuale. Acest fapt a generat 
calcularea şi facturarea unor dobânzi de întârziere agreate de ambele părţi într-un protocol scris şi a unor eşalonări la 
plată a acestor dobânzi statuate în corespondenţa scrisă dintre părţi. Valoarea totală a dobânzilor calculate şi facturate a 
fost de 176.941,56 euro, din care debitoarea a efectuat plăţi parţiale în valoare de 40.000 euro. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
Procedând la verificarea declaraţiei de creanţă formulate, administratorul judiciar a constatat că, în desfăşurarea 
relaţiilor comerciale purtate cu Romcab SA, la data de 17.11.2015 creditorul a emis o factură de dobânzi calculate 
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asupra facturilor achitate cu întârziere de debitoare. Această factură este în cuantum de 176.941,56 euro, însă creditorul 
arată că din valoarea acesteia, Romcab SA a achitat suma de 40.000 euro, rămânând de achitat restul de 136.941,56 
euro. 
Verificând modalitatea de calcul a dobânzii legale, administratorul judiciar a constatat că Romcab SA a efectuat către 
creditor o plată excedentară în cuantum de 18.341 euro, recunoscută şi de acesta. Prin urmare suma de 18.341 euro va fi 
scăzută din creanţa solicitată de 136.941,56 euro. 
Raportat la prevederile art. 107 alin. 2 din Legea 85/2014 conform cărora „creanţele exprimate sau consolidate în valută 
vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data 
deschiderii procedurii insolvenţei”, Thyssenkrupp Raw Materials GmbH urmează a fi înscris la masa credală a Romcab 
SA cu suma de 536.003,37 lei (curs valutar valabil la data de 20.02.2017, 1 Euro = 4,5194 lei), în categoria creanţelor 
chirografare. Amintim că „Cursul BNR este comunicat de către Banca Naţională a României în fiecare zi bancară, în 
jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în 
ziua următoare.” 
207. Tobimar SRL cu sediul în loc. Drimbar, com. Ciugud, str. Calea Alba Iulia, nr. 10, jud. Alba, a formulat Cerere de 
deschidere a procedurii insolvenţei Romcab SA în data de 20 februarie 2017 solicitând înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor chirografare cu suma de 26.497.138,01 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, calificată drept declaraţie de creanţă de către judecătorul sindic, a fost 
înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 februarie 2017, creditoarea făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că aceasta a încheiat cu debitoarea Contractul de vânzare-cumpărare nr. 872/17.08.2015 în baza căruia a emis 
facturi în valoare de 26.497.138,01 lei care nu au fost achitate de debitoare. 
De asemenea, în vederea susţinerii creanţei cu valoarea căreia solicită să fie înscrisă la masa credală, creditoarea depune 
facturile emise şi neachitate, fişa cuprinzând soldul cu care Romcab SA figurează în evidenţa contabilă a creditoarei, 
contractul de vânzare-cumpărare nr. 872/17.08.2015 şi actul adiţional al contractului, biletele la ordin refuzate la plată, 
fişa cuprinzând creanţa Romcab faţă de creditoare şi biletele la ordin emise de creditoare pentru garantarea plăţii 
soldului cu care figurează în evidenţa contabilă a debitoarei. 
Analizând declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru a justifica suma solicitată, creditoarea a 
depus în copie facturile emise şi neachitate, astfel: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Valoarea facturii 

1 37333 20.07.2016 15.974,33 
2 37310 26.07.2016 108.643,20 
3 414096 29.07.2016 1.032.994,65 
4 414097 29.07.2016 1.530.844,47 

5 37351 01.08.2016 8.860,75 

6 414703 09.08.2016 501.892,23 

7 414704 09.08.2016 501.807,39 

8 414705 09.08.2016 502.422,48 

9 414706 09.08.2016 501.595,29 

10 414707 09.08.2016 502.061,91 

11 414708 09.08.2016 503.292,09 

12 414709 09.08.2016 502.019,49 

13 414710 09.08.2016 500.619,63 

14 414711 09.08.2016 501.022,62 

15 37376 11.08.2016 15.916,84 

16 415726 22.08.2016 235.791,60 

17 415727 22.08.2016 503.572,91 

18 415728 22.08.2016 1.699.839,30 

19 416607 31.08.2016 487.930,08 

20 416608 31.08.2016 487.258,00 

21 416609 31.08.2016 519.979,29 

22 416610 31.08.2016 501.086,48 
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Nr. crt. Număr factură Data facturii Valoarea facturii 

23 416611 31.08.2016 494.764,27 

24 37403 31.08.2016 54.279,22 

25 37412 06.09.2016 38.134,37 

26 417791 16.09.2016 419.931,94 

27 417792 16.09.2016 497.356,98 

28 417831 16.09.2016 1.911.135,60 

29 417830 16.09.2016 1.395.403,68 

30 417832 16.09.2016 439.065,00 

31 417833 16.09.2016 437.837,40 

32 417834 16.09.2016 439.441,20 

33 417835 16.09.2016 433.327,32 

34 417836 16.09.2016 432.758,34 

35 417837 16.09.2016 428.540,04 

36 417.838 16.09.2016 399.750,26 

37 417839 16.09.2016 399.668,62 

38 37417 15.09.2016 15.884,70 

39 418523 26.09.2016 485.776,20 

40 418524 26.09.2016 477.413,96 

41 37421 26.09.2016 8.607,27 

42 37422 26.09.2016 21,44 

43 418807 28.09.2016 980.587,08 

44 418922 29.09.2016 409.703,01 

45 37480 30.09.2016 6.686,09 

46 37431 14.10.2016 16.089,31 

47 37434 17.10.2016 5.942,11 
48 37435 19.10.2016 5.951,35 
49 444444 31.10.2016 204.772,26 
50 444445 31.10.2016 206.079,09 
51 444446 31.10.2016 218.127,26 
52 444446 31.10.2016 215.461,98 
53 37483 14.11.2016 16.112,88 
54 447787 06.12.2016 1.011.448,34 
55 37485 28.11.2016 8.288,99 
56 37486 28.11.2016 8.288,99 
57 37487 28.11.2016 8.288,99 
58 448258 09.12.2016 1.511.128,87 
59 448259 09.12.2016 762.069,00 
60 37493 20.12.2016 16.112,88 
61 37494 30.12.2016 12.787,62 
62 37495 31.12.2016 10.081,24 
63 37496 31.12.2016 10.081,24 
64 37436 31.10.2016 -2.625,38 
65 37437 31.10.2016 -2.642,13 
66 37489 09.12.2016 -16.205,90 
 Total 26.497.138,01 lei 

Debitoarea a emis bilete la ordin în valoare de 5.231.020 lei cu scadenţe diferite în vederea garantării obligaţiilor de 
plată, însă aşa cum rezultă din cuprinsul înscrisurilor depuse de către creditoare, toate acestea au fost respinse la plată de 
către bancă pentru lipsă de disponibil, astfel: 
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Nr. crt. Serie/număr bilet Valoarea biletului 
1 BFER3BB/75602 500.000 lei 
2 BFER3BB/87319 523.188 lei 
3 BFER3BB/91371 181.922,28 lei 
4 BFER3BB/91375 203.436,96 lei 
5 BFER3BB/91376 202.146,88 lei 
6 BFER3BB/75604 500.000 lei 
7 BFER3BB/75591 529.798,57 lei 
8 BFER3BB/75592 500.000 lei 
9 BFER3BB/75593 500.000 lei 
10 BFER3BB/91616 286.297,99 lei 
11 BFER3BB/91616 142.650 lei 
12 BFER3BB/91616 158.139,98 lei 
13 BFER3BB/91616 503.572,91 lei 
14 BFER3BB/91616 499.866,08 lei 
 Total 5.231.020 lei 

De asemenea, creditoarea arată că înregistrează o datorie faţă de debitoare în cuantum de 4.308.747,72 lei conform 
facturilor emise de debitoare şi neachitate de către Tobimar SRL din care suma de 2.020.526,45 lei este scadentă, astfel: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei Valoarea facturii 

1 11674764 01.08.2016 28.01.2017 304.116,00 

2 11674524 29.07.2016 25.01.2017 108.209,44 

3 11674763 01.08.2016 28.01.2017 496.628,21 

4 11674761 01.08.2016 01.08.2017 28.134,00 

5 11674762 01.08.2016 28.01.2017 555.250,64 

6 11674765 01.08.2016 28.01.2016 523.188,00 

7 11675059 05.08.2016 01.02.2017 192,00 

8 11674876 03.08.2016 30.01.2017 15.588,00 

9 11675198 11.08.2016 07.02.2017 192,00 

10 11674775 01.08.2016  -16.657,51 

11 11675502 18.08.2016 14.02.2017 732,00 

12 11675851 26.08.2016 22.02.2016 4.953,67 

 Total 2.020.526,45 lei 

Totodată, creditoarea precizează că în vederea achitării datoriei sale a emis mai multe bilete la ordin către debitoare, 
după cum reiese din următoarea situaţie: 

Nr. crt. Serie/număr bilet Data scadenţei Valoarea biletului 

1 INGB3AA/1275306 09.04.2017 78.307,36 lei 

2 INGB3AA/1275307 12.03.2017 61.410,64 lei 

3 INGB3AA/1275304 06.05.2017 160.096,78 lei 

4 INGB3AA/1275305 27.04.2017 208.926,48 lei 

5 INGB3AA/1275298 12.05.2017 317.370,75 lei 

6 INGB3AA/1275299 11.05.2017 360.611,04 lei 

7 INGB3AA/1275303 15.05.2017 321.953,88 lei 

8 INGB3AA/1275301 17.05.2017 271.710,00 lei 

9 INGB3AA/1275300 19.05.2017 417.708,84 lei 

 Total 2.198.095,77 lei 

Având în vedere aceste aspecte, administratorul judiciar a solicitat debitoarei comunicarea fişelor analitice pentru 
conturile 401 şi 4111 din cuprinsul cărora să rezulte datoria, respectiv creanţa înregistrată în evidenţele contabile cu 
privire la creditoarea Tobimar SRL. 
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Din cuprinsul fişelor analitice comunicate, administratorul judiciar a constatat că soldul contului 401 „furnizori” este în 
valoare de 26.025.015,78 lei, iar valoarea creanţei cuprinsă în soldul contului 4111 „clienţi” este în cuantum total de 
3.906.697,19 lei. 
Conform verificărilor întreprinse de administratorul judiciar, se poate observa că diferenţa dintre soldul contului 401 
„furnizori” înregistrat în contabilitatea debitoarei şi valoarea creanţei solicitată de către creditoare rezultă din faptul că 
debitoarea a înregistrat în evidenţa contabilă note de compensare cu valoarea creanţelor deţinute faţă de creditoare, 
acesta fiind şi motivul pentru care soldul contului 4111 „clienţi” evidenţiat în fişa analitică comunicată de către 
debitoare este mai mic decât valoarea datoriei (4.308.747,72 lei) evidenţiată şi precizată de către creditoare. 
În acord cu prevederile legale, creditoarea solicită compensarea datoriei sale scadentă în cuantum de 2.020.526,45 lei cu 
valoarea creanţei deţinută faţă de debitoare, până la concurenţa celei mai mici sume, respectiv, 2.020.526,45 lei, pentru 
diferenţa datoriei sale (2.288.221,27 lei) fiind emise bilete la ordin în valoare de 2.198.095,77 lei. 
Având în vedere că în urma verificării documentelor solicitate administratorul judiciar a constatat că există diferenţe 
semnificative între valoarea soldurilor 401 – furnizori, respectiv 4111 – clienţi, astfel cum au fost înregistrate în 
evidenţa financiar-contabilă atât a debitoarei cât şi a creditoarei, apreciem că se impun verificări suplimentare cu privire 
la îndeplinirea condiţiilor necesare operării compensării solicitate de creditoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Tobimar SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 26.497.138,01 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
208. Tours 4 Fun SRL-D, cu sediul în Braşov, str. Postăvarului nr. 32, ap. 1, jud. Braşov solicită înscrierea la masa 
credală cu suma de 12.891,56 lei. 
Sub aspectul condiţiilor de formă, taxa de timbru de 200 de lei a fost achitată iar cererea a fost depusă în termen fiind 
comunicată administratorului judiciar la data de 24.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează biletele la ordin emise de către Romcab SA şi refuzate la plată, precum şi facturile 
emise în baza serviciilor prestate după cum urmează: 

Factura Dată emitere Dată scadenţă Valoare (lei) 

T4F000532 23.09.2016 05.12.2016 1.314,27 

T4F000542 03.10.2016 05.12.2016 2.624,89 

T4F000580 31.10.2016 10.01.2017 8.189,52 

T4F000589 02.11.2016 10.01.2017 762,88 

Total 12.891,56 

De asemenea, la solicitarea administratorului judiciar, creditorul a comunicat subscrisei contractul nr. 22/29.06.2016 
încheiat cu societatea debitoare. 
Contractul are ca obiect „furnizarea de servicii turistice cum ar fi: rezervare şi emitere de bilete de avion, rezervare 
cameră de hotel în ţară sau în străinătate, servicii închirieri auto în ţară sau în străinătate, alte servicii turistice.” 
În contul serviciilor prestate conform contractului nr. 22/29.06.2016, creditorul a emis facturile anexate declaraţiei de 
creanţă neachitate până la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA. 
Astfel, raportat la documentele anexate, Tours 4 Fun SRL-D urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 12.891,56 lei. 
209. Trafic Serv SRL cu sediul social în Târgu Mureş, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureş, a formulat declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 6.245,28 lei, reprezentând contravaloarea 
facturii fiscale neachitată de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
Tribunalul Specializat Mureş la data de 02 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu Factura Fiscală nr. 738/05.08.2016, semnată de primire de către societatea Romcab SA. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de Trafic Serv SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare cu 
suma totală în cuantum total de 6.245,28 lei. 
210. Transmax SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Decebal, nr. 2/7, jud. Mureş, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 55.250,16 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Listă ieşiri emisă de Transmax SRL; 
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- Factura Fiscală nr. 1343, emisă în data de 04.07.2016, în cuantum de 5.491,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1358, emisă în data de 05.09.2016, în cuantum de 3.619,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1361, emisă în data de 12.09.2016, în cuantum de 2.112 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1366, emisă în data de 19.09.2016, în cuantum de 1.747,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1370, emisă în data de 26.09.2016, în cuantum de 4.156,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1371, emisă în data de 03.10.2016, în cuantum de 4.224 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1373, emisă în data de 10.10.2016, în cuantum de 2.592 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1377, emisă în data de 17.10.2016, în cuantum de 3.379,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1378, emisă în data de 24.10.2016, în cuantum de 3.801,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1379, emisă în data de 31.10.2016, în cuantum de 5.971,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1381, emisă în data de 07.11.2016, în cuantum de 7.180,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1383, emisă în data de 14.11.2016, în cuantum de 4.646,40 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1384, emisă în data de 21.11.2016, în cuantum de 2.112 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1389, emisă în data de 12.12.2016, în cuantum de 2.534 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1391, emisă în data de 19.12.2016, în cuantum de 844,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 1398, emisă în data de 30.01.2017, în cuantum de 837,76 lei. 
Total Sume Solicitate: 55.250,16 lei. 
În fapt, între Transmax SRL şi Romcab SA s-au desfăşurat relaţii comerciale constând în transport de mărfuri la nivel 
intern. 
În conformitate cu prevederile contractuale, respectiv comenzile efectuate de Romcab SA, Transmax SRL a emis 
facturile prezentate mai sus, acestea fiind restante parţial sau integral la data deschiderii procedurii. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
În consecinţă, Transmax SRL urmează a fi înscris la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum total de 55.250,16 
lei, din care suma de 54.412,40 lei creanţe scadente, Factura Fiscală nr. 1398, emisă în data de 30.01.2017 fiind 
scadentă la data de 30.05.2017. 
Conform art. 102 din Legea nr. 85/2014, „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 prezentul titlu. 
Raportat la prevederile art. 102, alin. (4) enunţate mai sus, restul de 837,76 lei, creanţă aferentă facturii emise în 
30.01.2017, urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar ca nescadent. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
211. Traxys Europe SA, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & 
CO KG, Bucureşti, str. Gheorghe Polizu, nr. 58 – 60, et. 13, sector 1, Clădirea Bucharest Corporate Center a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 16.749.499,79 lei, constând în: 
- 16.550.471,43 RON (contravaloarea în lei a sumei de 3.658.047,79 EUR, având în vedere cursul de schimb de 4,5244 
RON/EUR, valabil în data de 20.02.2017), reprezentând debitul principal conform fișei de client atașate cererii; 
- 199.028,36 RON (contravaloarea sumei de 43.990 EUR conform cursului de schimb de 4,5244 RON/EUR, valabil în 
data de 20.02.2017) reprezentând penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a facturilor emise de TRAXYS, 
calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei. 
În fapt, între creditor și Romcab SA au existat raporturi întemeiate pe Contractul de vânzare-cumpărare nr. CUB 2016-
000501 din data de 24.08.2016. Obiectul Contractului l-a constituit vânzarea de către Traxys Europe SA, respectiv 
cumpărarea de către Romcab SA, a unei cantităţi de 6.000 tone metrice de catozi din cupru cu perioadă de livrare 
August 2016 – Iulie 2017. 
Obligaţiile principale ale Romcab SA care vizează plata preţului pentru marfa livrată sunt stabilite prin următoarele 
prevederi contractuale: 
Clauza 4 – Predarea: „DDP la MKM, Hettstedt sau la Deutsche Gießdraht, Emmerich prin acordul părților (Incoterms 
2010)”. 
Clauza 5 – Preţul: „preţul stabilit de Bursa Londoneză pentru Schimbul de Metale („LME") la care se adaugă o primă 
de 239 USD/tonă metrică, transformaţi în EUR pe baza ratei de schimb EUR/USD („MTLE") minus 0,0030 din aceeași 
perioadă, respective din aceeaşi zi”, 
Clauza 8 – Plata: 
- „toate plăţile vor fi făcute în EUR prin transfer bancar, în contul Vânzătorului, în termen de 120 de zile de la predarea 
mărfii”. („Data Scadentă”) 
- „Cumpărătorul va datora Vânzătorului penalităţi în cuantum egal cu Eurobor 3M/lună + 8.50% de la data scadenţei 
(conform Directivei 2011/7/EC) în cazul întârzierilor la plată, rata Euribor 3M fiind calculată doar în cazul în care are o 
valoare pozitivă". 
Creditorul arată că raporturile sale cu Romcab SA au avut ca temei Contractul. Potrivit Clauzei 4, creditorul avea 
obligaţia de livrare a mărfii în locul convenit cu Romcab SA, respectiv fie la sediul Mansfelder Kupfer und Messing 
GmbH (MKM) din Hettstedt, fie la sediul Deutsche Gießdraht din Emmerich de unde erau preluate de Romcab prin 
transportatorul agreat de Debitoare. 
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Prin livrarea mărfii la locația convenită de unde era preluată de către Debitoare, obligaţiile asumate de creditor, în 
calitate de vânzător, erau considerate ca fiind îndeplinite, riscul mărfii fiind transferat cumpărătorului Romcab SA, 
născându-se, totodată, în sarcina Romcab SA obligaţia de plată a prețului. 
Așadar, conform Clauzei 8 din Contract, obligaţia Romcab SA de plată a prețului mărfii livrate de Traxys Europe SA 
devenea scadentă în termen de 120 de zile de la livrarea mărfii. Cu alte cuvinte, marfa era considerată ca fiind livrată iar 
obligaţia Traxys Europe SA era îndeplinită, în momentul în care aceasta era preluată de transportatorii angajați de 
Romcab SA de la locațiile menționate mai sus. 
Fiecare factură emisă de Traxys Europe SA pentru marfă are atașate atât avizul de livrare a mărfii, cât și scrisoarea de 
trăsură („CMR"). Ambele documente semnate si stampilate de transportatori atestă preluarea mărfii de către Romcab și, 
pe cale de consecinţă, nașterea în sarcina Debitoarei a obligaţiei de plată a preţului mărfii. 
Pentru marfa livrată de Traxys Europe SA către Romcab, au fost emise următoarele facturi care însă nu sunt integral 
achitate la momentul formulării prezentei declaraţii de creanţă: 
- FS 2016-08-00337/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 101.208,13 euro, scadentă în data de 23.12.2016 - 
Achitată integral; 
- FS 2016-08-00338/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 106.439,46 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Achitată parţial (rest 85.127,59 EUR); 
- FS 2016-08-00339/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 106.491,26 euro scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00340/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 106.448,10 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00341/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 106.413,57 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00342/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 106.465,36 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00343/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.130,07 euro, scadentă la data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00344/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.168,92 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00345/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.177,55 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00346/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 106.991,95 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00347/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.363,15 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00348/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.104,17 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00349/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.242,29 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00350/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.160,28 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00351/0 din data de 25.08.2016, în cuantum de 107.220,71 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00352/ 0 din data de 26.08.2016, în cuantum de 107.138,70 euro, scadentă în data de 23.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00426/0 din data de 29.08.2016, în cuantum de 106.370,40 euro, scadentă în data de 29.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00427/0 din data de 29.08.2016, în cuantum de 106.508,53 29 euro, scadentă în data de 12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00428/0 din data de 29.08.2016, în cuantum de 107.302.72 euro, scadentă în data de 29.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00429/0 din data de 29.08.2016, în cuantum de 107.151,65 euro, scadentă în data de 29.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00439/0 din data de 30.08.2016, în cuantum de 106.396,30 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00440/0 din data de 30.08.2016, în cuantum de 106.439,46 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00441/0 din data de 30.08.2016 euro, în cuantum de 106.422,20 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00442/0 din data de 30.08.2016, în cuantum de 106,474 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00468/0 din data de 31.08.2016, în cuantum de 106.430,83 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
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- FS 2016-08-00489/0 din data de 31.08.2016, în cuantum de 105.606.42 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00459/0 din data de 31.08.2016, în cuantum de 106.353,14 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00460/0 din data de 31.08.2016, în cuantum de 106.430,83 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00461/0 din data de 31.08.2016, în cuantum de 106.387,67 euro, scadentă în data de 30.12.2016 – 
Neachitată; 
- FS 2016-08-00462/0 din data de 01.09.2016, în cuantum de 106.439,46, scadentă în data de 30.12.2016 – Neachitată; 
- FS 2016-09-00017/0 din data de 01.09.2016, în cuantum de 103.664,10 euro, scadentă în data de 02.01.2017 
Neachitată; 
- FS 2016-09-00018/0 din data de 01.09.2016, în cuantum de 103.780,64 euro, scadentă în data de 02.01.2017 – 
Neachitată; 
- FS 2016-09-00079/0 din data de 05.09.2016, în cuantum de 104.880,20 euro, scadentă în data de 05.01.2017 – 
Neachitată; 
- FS 2016-12-00028/0 din data de 01.12.2016, în cuantum de 118.331,92 euro, scadentă în data de 31.03.2017 – 
Neachitată; 
- FS 2016-12-00029/0 din data de 01.12.2016, în cuantum de 118.019,59 euro, scadentă în data de 31.03.2017 – 
Neachitată; 
- FS 2016-12-00055/0 din data de 02.12.2016, în cuantum de 36.014,06 euro, scadentă în data de 03.04.2017 – 
Neachitată. 
În continuare, creditorul arată că totalul creanţei acumulate de către Romcab faţă de Traxys şi care nu a fost achitată 
până la data formulării prezentei declaraţii de creanţă este de 3.658.047,79 EUR. 
În ceea ce priveşte dobânzile de întârziere calculate, creditorul arată că potrivit art. 1.536 din Codul Civil: „În cazul 
altor obligaţii decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, executarea cu întârziere dă întotdeauna dreptul la 
daune-interese egale cu dobânda legală, calculată de la data la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în 
bani al obligaţiei, cu excepţia cazului în care s-a stipulat o clauză penală ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai 
mare cauzat de întârzierea în executarea obligaţiei.” 
În plus, potrivit art. 1.523 (2) lit. d) din Codul Civil, „debitorul se află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute 
de lege, precum şi atunci când nu a fost executată obligaţia de a plăti o sumă de bani, asumată în exerciţiul activităţii 
unei întreprinderi”. 
Prin Contract, părţile au convenit conform clauzei 8, ca relaţiei dintre aceştia să îi fie aplicabilă o penalitate de întârziere 
în cuantum de „Eurobor 3M/Iună + 8,50% de la data scadenţei (conform Directivei 2011/7/EC) în cazul întârzierilor la 
plată, rata Euribor 3M fiind calculată doar în cazul în care are o valoare pozitivă”. 
Motivat de faptul că valoarea Eurobor 3M, în perioada dintre data scadenţei facturilor şi data deschiderii insolventei 
Romcab SA, a fost una negativă, potrivit clauzei 8 de mai sus, penalităţile au fost calculate prin aplicarea doar a valorii 
de 8,50%, rezultând o dobândă totală datorată de Romcab SA, până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
(20.02.2017) în cuantum de 43.990 EUR. 
Creditorul subliniază faptul că această dobândă este în mod evident datorată de Romcab SA în temeiul Contractului si 
trebuie înscrisă în tabelul creditorilor, reprezentând o creanță certă, lichidă si exigibilă. 
În final, creditorul arată că facturile emise au fost acceptate la plată de Romcab SA prin preluarea mărfii de la punctele 
de livrare, iar creanţa deţinută este certă, lichidă şi exigibilă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 27 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada plăţii taxei judiciare de timbru. 
Procedând la analiza creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat că aceasta este justificată prin documentele 
anexate în probaţiune, creditorul livrând debitorului marfă, rămasă neachitată de către acesta din urmă. 
Aplicând prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 conform cărora „Creanţele exprimate sau consolidate în 
valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la 
data deschiderii procedurii insolvenţei”, precum şi raportat la faptul că, creditorul a aplicat un alt curs valutar decât cel 
valabil la data deschiderii procedurii (4,5244 lei/euro, în loc de 4,5194 lei/euro), administratorul judiciar va calcula 
valoarea în lei a creanţei, la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 
lei/euro. Amintim că „Cursul BNR este comunicat de către Banca Naţională a României în fiecare zi bancară, în jurul 
orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în ziua 
următoare.” Rezultă astfel o creanţă în cuantum de 16.730.989,58 lei. 
Prin urmare, Traxys Europe SA va fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu suma solicitată de 
16.730.989,58 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
212. Triplast SRL, cu sediul în loc. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 197, cod poştal 540236, cu sediul procesual 
ales la av. Puşdercă Adrian, Braşov, Bdul. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, bl. C5, et. 6, ap. 30, jud. Braşov, solicită 
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înscrierea la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 12.684.620,58 lei din care 11.969.241,88 lei debit 
principal şi 715.378,7 lei penalităţi de întârziere. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termen fiind depusă la Tribunalul Specializat Mureş în data de 29.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de furnizare produse nr. 1/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 2/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 3/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 4/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 5/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 6/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 7/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 8/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 9/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 10/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 11/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 12/10.03.2016; 
- Contractul de furnizare produse nr. 1506/13.07.2016; 
- Dovezile de efectuare a livrării mărfurilor conform contractelor şi facturilor anexate; 
- Tabel conţinând facturile restante şi metoda de calcul a penalităţilor; 
- Biletele la ordin emise de Romcab SA pentru plata facturilor şi refuzurile lor la plată; 
- Comenzile şi scrisorile de trăsură; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. Crt. Nr. Factură Data Valoarea Facturată Data scadenţei 

1 8915468 15-07-16 806.991,50 lei 11-10-16 
2 8915467 15-07-16 811.747,15 lei 11-10-16 

3 8915466 15-07-16 810.103,66 lei 11-10-16 

4 8915464 15-07-16 807.341,18 lei 11-10-16 

5 8915463 15-07-16 809.649,07 lei 11-10-16 

6 8915462 15-07-16 807.271,25 lei 11-10-16 

7 8915461 15-07-16 804.893,42 lei 11-10-16 

8 8915459 15-07-16 836.154,82 lei 11-10-16 

9 8915458 15-07-16 813.635,42 lei 11-10-16 

10 8915489 18-07-16 1.440,00 lei 15-11-16 

11 8915563 25-07-16 1.320,00 lei 22-11-16 

12 8916040 15-09-16 450.006,12 lei 14-12-16 

13 8916039 15-09-16 449.579,52 lei 14-12-16 

14 8916059 19-09-16 450.603,36 lei 18-12-16 

15 8916060 19-09-16 449.010,72 lei 18-12-16 

16 8916081 21-09-16 660,00 lei 19-01-17 

17 8916097 22-09-16 449.295,12 lei 21-12-16 

18 8916096 22-09-16 449.949,24 lei 21-12-16 

19 8916095 22-09-16 449.494,20 lei 21-12-16 

20 8916094 22-09-16 449.664,84 lei 21-12-16 

21 8916111 23-09-16 449.977,68 lei 22-12-16 

22 8916110 23-09-16 450.489,60 lei 22-12-16 

23 8916131 26-09-16 450.375,84 lei 25-12-16 

24 8916143 27-09-16 449.835,48 lei 26-12-16 

25 8916258 12-10-16 828.312,82 lei 10-01-17 
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26 8916262 13-10-16 1.662.211,20 lei 11-01-17 

27 8916270 14-10-16 829.019,42 lei 12-01-17 

28 8916271 14-10-16 834.604,99 lei 12-01-17 

29 8916322 20-10-16 828.245,52 lei 18-01-17 

30 8916337 21-10-16 840.627,98 lei 19-01-17 

31 8916432 31-10-16 1.200,00 lei 28-02-17 

Total 18.533.711,12 lei  

Creditorul arată că în baza contractelor anexate a livrat produsul „sârmă de cupru”, fiind emise facturile conform 
tabelului prezentat mai sus, acestea fiind achitate doar parţial de către Romcab SA. 
Conform datelor din cadrul documentelor anexate rezultă că au fost efectuate plăţi parţiale de către debitoare în baza 
facturilor în cuantum de 6.564.469,24 lei, rămânând un debit restant în cuantum de 11.969.241,88 lei. 
De asemenea, în ceea ce priveşte facturile nr. 8915489, 8915563, 8916081 şi 8917432, creditorul arată că acestea 
reprezintă contravaloarea serviciilor de transport pe care le-a prestat în favoarea debitoarei, astfel că nu au fost calculate 
penalităţi în baza prevederilor contractuale pentru aceste facturi. 
Facturile anexate au fost acceptate şi confirmate de către debitoare prin ştampilă şi semnătură, precum şi prin emiterea 
unor bilete la ordin în vederea achitării contravalorii acestora, astfel încât considerăm creanţa aferentă debitului restant 
în cuantum de 11.969.241,88 lei întemeiată, urmând a proceda la înscrierea aceștia la masa credală. 
În ceea ce priveşte penalităţile calculate de către creditor în cuantum de 715.378,70 lei, am constatat existenţa unor erori 
de calcul după cum urmează: 
- În ceea ce priveşte factura nr. 8915466/15.07.2016, penalităţile aferente perioadei 11.10.2016 – 25.10.2016 au fost 
calculate pentru o perioadă de 24 de zile, calculul corect fiind pentru o perioadă de 14 zile de întârziere. Astfel, 
penalităţile de întârziere aferente acestei facturi sunt în cuantum total de 31.037,98 lei, cu 8.187,21 lei mai puţin decât 
suma solicitată de către creditor. 
- În ceea ce priveşte facture nr. 8915461/15.07.2016, penalităţile aferente perioadei 11.10.2016 – 25.10.2016 au fost 
calculate pentru o perioadă de 24 de zile, calculul corect fiind pentru o perioadă de 14 zile de întârziere. Astfel, 
penalităţile de întârziere aferente acestei facturi sunt în cuantum total de 13.589,38 lei, cu 8.048,93 lei mai puţin recât 
suma solicitată de către creditor. 
Astfel, considerăm întemeiată creanţa în cuantum de 699.142,55 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente 
debitului principal solicitat, urmând a proceda la înscrierea aceștia la masa credală. 
În concluzie, Triplast SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
12.668.470,61 lei, din care 11.969.241,88 lei debit principal şi 699.12,55 lei penalităţi de întârziere, urmând a fi 
respinsă înscrierea în Tabelul Preliminar a sumei de 16.149.97 lei datorită erorilor de calcul în ceea ce priveşte 
penalităţile de întârziere. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
213. Troester GMBH & CO. KG, având sediul profesional ales pentru comunicarea actelor de procedură la av. Simona 
Liliana Puşcaciu, din Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, et. 4, sector 1, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 19.693.591,00 lei (echivalentul în lei a 4.352.752,10 la cursul 
BNR din data de 20.02.2017 de 4.5244 lei), reprezentând sold scadent şi neachitat. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 04 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală nr. 7789/06.05.2014 în cuantum de 1.238.500,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. 7823/30.12.2014 în cuantum de 1.251.500,00 euro; 
- Factura Fiscală nr. 7854/30.12.2014 în cuantum de 931.500 euro; 
- Factura Fiscală nr. 100029496/30.01.2016 în cuantum de 1.662,10 euro). 
Total: 19.693.591,00 lei (contravalentul a 4.352.752,10 euro) 
În fapt, între creditoare şi debitoare au fost încheiate Contractele nr. 4000 4951, 4000 6721, 4000 6630 şi 4000 6911, ce 
au avut ca obiect vânzarea, respectiv cumpărarea produselor comercializate de către creditoare. 
Scadenţa fiecărei obligaţii de plată a fost stabilită în 10 tranşe lunare, garantate cu bilete la ordin, prima tranşă fiind 
scadentă la 6 luni de la data livrării bunurilor. 
Deşi creditoarea susţine faptul că toate obligaţiile de plată au ajuns la scadenţă, administratorul judiciar constată că o 
parte dintre acestea sunt nescadente, astfel cum sunt evidenţiate mai jos: 
Factura nr. 7789/06.05.2014 

Nr. 
crt. 

Data scadenţei Suma de plată Suma achitată Rest de achitat 
(Debit) 
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1 Noiembrie 2014 123.850,00 € 123.850,00 € - € 371.550,00 € Sume 
scadente 

2 Mai 2015 123.850,00 € 123.850,00 € - € 

3 Noiembrie 2015 123.850,00 € - € 123.850,00 € 

4 Mai 2016 123.850,00 € - € 123.850,00 € 

5 Noiembrie 2016 123.850,00 € - € 123.850,00 € 

6 Mai 2017 123.850,00 € - € 123.850,00 € 619.250,00 € Sume 
nescadente 

7 Noiembrie 2017 123.850,00 € - € 123.850,00 € 

8 Mai 2018 123.850,00 € - € 123.850,00 € 

9 Noiembrie 2018 123.850,00 € - € 123.850,00 € 

10 Mai 2019 123.850,00 € - € 123.850,00 € 

Total 1.238.500,00 € 247.700,00 € 990.800,00 € 990.800,00 €  

 
Factura nr. 7822/28.10.2014 

Nr. 
crt. 

Data scadenţei Suma de plată Suma achitată Rest de achitat 
(Debit) 

  

1 Aprilie 2015 130.810,00 € 130.810,00 € - € 392.430,00 € Sume 
scadente 2 Octombrie 2015 130.810,00 € - € 130.810,00 € 

3 Aprilie 2016 130.810,00 € - € 130.810,00 € 
4 Octombrie 2016 130.810,00 € - € 130.810,00 € 
5 Aprilie 2017 130.810,00 € - € 130.810,00 € 784.860,00 € Sume 

nescadente 
6 Octombrie 2017 130.810,00 € - € 130.810,00 € 

7 Aprilie 2018 130.810,00 € - € 130.810,00 € 

8 Octombrie 2018 130.810,00 € - € 130.810,00 € 

9 Aprilie 2019 130.810,00 € - € 130.810,00 € 

10 Octombrie 2019 130.810,00 € - € 130.810,00 € 

Total 1.308.100,00 € 130.810,00 € 1.177.290,00 € 1.177.290,00 €  
 
Factura nr. 7823/30.12.2014 

Nr. 
crt. 

Data scadenţei Suma de plată Suma achitată Rest de achitat 
(Debit) 

  

1 Iunie 2015 125.150,00 € - € 125.150,00 € 500.600,00 € Sume scadente 

2 Decembrie 2015 125.150,00 € - € 125.150,00 € 

3 Iunie 2016 125.150,00 € - € 125.150,00 € 

4 Decembrie 2016 125.150,00 € - € 125.150,00 € 

5 Iunie 2017 125.150,00 € - € 125.150,00 € 750.900,00 € Sume nescadente 

6 Decembrie 2017 125.150,00 € - € 125.150,00 € 

7 Iunie 2018 125.150,00 € - € 125.150,00 € 

8 Decembrie 2018 125.150,00 € - € 125.150,00 € 
9 Iunie 2019 125.150,00 € - € 125.150,00 € 

10 Decembrie 2019 125.150,00 € - € 125.150,00 € 

Total 1.251.500,00 € - € 1.251.500,00 € 1.251.500,00 €  
 
Factura nr. 7854/30.12.2015 
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Nr. 
crt. 

Data scadenţei Suma de plată Suma achitată Rest de achitat 
(Debit) 

  

1 Iunie 2015 93.150,00 € - € 93.150,00 € 372.600,00 € Sume scadente 

2 Decembrie 2015 93.150,00 € - € 93.150,00 € 
3 Iunie 2016 93.150,00 € - € 93.150,00 € 

4 Decembrie 2016 93.150,00 € - € 93.150,00 € 

5 Iunie 2017 93.150,00 € - € 93.150,00 € 558.900,00 € Sume 
nescadente 

6 Decembrie 2017 93.150,00 € - € 93.150,00 € 

7 Iunie 2018 93.150,00 € - € 93.150,00 € 

8 Decembrie 2018 93.150,00 € - € 93.150,00 € 

9 Iunie 2019 93.150,00 € - € 93.150,00 € 

10 Decembrie 2019 93.150,00 € - € 93.150,00 € 

Total 931.500,00 € - € 931.500,00 € 931.500,00 €  
Referitor la sumele solicitate a fi înscrise la masa credală, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele 
precizări: 
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei”. 
Conform site-ului www.cursbnr.ro, „cursul BNR este comunicat către Banca Naţională a României în fiecare zi 
bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi 
făcute în ziua următoare”. 
În consecinţă, raportat la faptul că prin intermediul declaraţiei de creanţă, creditorul a procedat la conversia în lei a 
sumelor solicitate, fără a avea în vedere cursul BNR comunicat de către Banca Naţioanlă a României pentru data de 17 
Februarie 2017 (valabil pentru data de 20 Februarie 2017) administratorul judiciar a procedat la recalcularea sumei 
solicitate a fi înscrisă la masa credală. 
În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 
4,5194 RON. 
Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 4.352.752,10 
euro*4,5194 RON = 19.671.827,84 lei. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 
suma în cuntum de 19.671.827,84 lei, din care suma de 12.265.244,85 lei, ca fiind creanţă nescadentă. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
214. Turk Eximbank – Export Credit Bank of Turkey, cu sediul în Turcia, Saray Mahallesi Ahmet Tevfik Ileri Cad. No. 
19, Umraniye, 34768, Instanbul şi sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la SCPA Drakopoulos şi 
Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, strada G-ral David Praporgescu, nr. 7, sector 2, a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 349.617,04 euro, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de debitoare către Sarkuysan 
Elektrolitik Bakir A.S. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Scrisoarea de cesiune nr. 60545/26.10.2016 prin care Sarkuysan Elektrolitik Bakir A.S. a cesionat creanţa pe care o 
deţinea împotriva debitoarei către Turk Eximbank; 
- Factura Fiscală nr. A-A0000226948, emisă în data de 01.02.2016, în cuantum de 99.904,26 euro; 
- Factura Fiscală nr. A-A0000226946, emisă în data de 01.02.2016, în cuantum de 99.904,26 euro; 
- Factura Fiscală nr. A-A0000226938, emisă în data de 01.02.2016, în cuantum de 99.904,26 euro; 
- Factura Fiscală nr. A-A00002269418, emisă în data de 09.06.2016, în cuantum de 99.904,26 euro; 
- Comanda efectuată de debitoare, respectiv Comanda 28/27.01.2016; 
- Angajamentul emis de debitoare prin care îşi asumă plata debitului restant. 
Total Sume Solicitate: 349.617,04 euro. 
În fapt, între Sarkuysan Elektrolitik Bakir A.S., în calitate de furnizor şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, s-au 
desfăşurat relaţii comerciale constând în livrarea de produse conform comenzilor transmise de către debitoare, fiind 
emise facturile anterior prezentate. Astfel, debitoarea a făcut o plată parţială către furnizor, în cuantum de 50.000 euro, 
rămânând un debit restant de 349.617,04 euro. Turk Eximbank – Export Credit Bank of Turkey este o bancă de stat 
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abilitată să asigure plata exportatorilor în străinătate, astfel că aceasta a despăgubit societatea furnizor, respectiv 
Sarkuysan Elektrolitik Bakir A.S. În consecinţă, în baza unei cesiuni, Turk Eximbank a preluat creanţa deţinută de 
furnizorul anterior menţionat împotriva debitoarei, respectiv suma de 349.617,04 euro. 
Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
facturile fiind acceptate de către debitoare, iar contravaloarea acestora figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Conform prevederilor art. 107 al. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul Turk Eximbank – Export Credit Bank of Turkey va fi 
înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 
1.580.059,25 lei (echivalentul a 349.617,04 euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în 
formă generală de 4,5194 lei/1 euro). 
215. Tutu Trans SRL, cu sediul în Voiniceni, com. Ceuaşu de Câmpie, str. Principală nr. 53B, jud. Mureş, a formulat 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 621.033,28 lei, reprezentând 
contravaloarea serviciilor de transport efectuate în baza comenzilor încheiate între părţi. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar la data de 28 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 

Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare lei 
1 12131 08/25/2016 12/23/2016 292.37 

2 12134 08/25/2016 12/23/2016 5620.36 
3 12135 08/25/2016 12/23/2016 9367.26 
4 12136 08/25/2016 12/23/2016 12043.62 

5 12139 08/26/2016 12/24/2016 1459.20 

6 12151 08/31/2016 12/29/2016 14681.04 
7 12164 08/31/2016 12/29/2016 16335.99 

8 12161 08/31/2016 8/31/2016 -8190.76 

9 12167 09/01/2016 12/30/2016 3192.00 

10 12174 09/02/2016 12/31/2016 1532.16 

11 12179 09/05/2016 01/03/2017 1701.34 

12 12180 09/05/2016 01/03/2017 1336.77 

13 12191 09/07/2016 01/05/2017 2058.00 
14 12193 09/07/2016 01/05/2017 1532.16 

15 12198 09/08/2016 01/06/2017 3570.00 
16 12199 09/08/2016 01/06/2017 8012.70 
17 12200 09/09/2016 01/07/2017 5343.12 
18 12208 09/12/2016 01/10/2017 1532.16 
19 12229 09/14/2016 01/12/2017 6139.34 

20 12248 09/19/2016 01/17/2017 5609.39 

21 12250 09/19/2016 01/17/2017 1764.00 

22 12253 09/19/2016 01/17/2017 4273.82 

23 12257 09/20/2016 01/18/2017 8803.87 

24 12258 09/20/2016 12/19/2016 8537.09 

25 12266 09/21/2016 01/19/2017 1455.36 

26 12275 09/23/2016 01/21/2017 14685.99 

27 12279 09/26/2016 01/24/2017 9071.88 

28 12296 09/29/2016 12/28/2016 8542.66 

29 12304 09/30/2016 01/28/2017 8012.52 

30 12307 09/30/2016 01/28/2017 1470.00 

31 12311 09/30/2016 01/28/2017 7745.44 

32 12312 09/30/2016 01/28/2017 7745.44 

33 12313 09/30/2016 01/28/2017 7745.44 

34 12315 09/30/2016 01/28/2017 4006.26 

35 12328 09/30/2016 01/28/2017 16269.14 
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Nr. Crt. Nr. factură Data Scadenţă Valoare lei 
36 12343 10/05/2016 02/02/2017 6151.49 

37 12356 10/07/2016 02/04/2017 8052.66 

38 12426 10/17/2016 01/13/2017 1532.16 

39 12457 10/21/2016 01/19/2017 1532.16 

40 12472 10/24/2016 02/21/2017 8653.06 

41 12473 10/24/2016 02/21/2017 3360.00 

42 12475 10/24/2016 02/21/2017 3494.40 

43 12476 10/24/2016 02/21/2017 9193.87 

44 12483 10/24/2016 02/21/2017 1764.00 

45 12488 10/25/2016 02/22/2017 2703.42 

46 12506 10/31/2016 02/28/2017 1532.16 

47 12507 10/31/2016 02/28/2017 8096.04 

48 12508 10/31/2016 02/28/2017 1764.00 

49 12509 10/31/2016 02/28/2017 8635.78 

50 12510 10/31/2016 02/28/2017 6206.96 

51 12523 10/31/2016 02/28/2017 1532.16 

52 12534 11/01/2016 03/01/2017 1260.00 
53 12700 11/29/2016 02/27/2017 6227.11 

54 12806 12/19/2016 04/18/2017 2441.34 

55 12821 12/21/2016 04/20/2017 7863.76 

56 12835 12/22/2016 04/21/2017 4881.06 
57 12841 12/23/2016 04/22/2017 3251.88 

59 Extras 09/26/2016  100000.00 
60 13083 02/15/2017 06/15/2017 999.60 

61 13087 02/15/2017 06/15/2017 8416.32 
62 ch.2162 03/24/2017  200.00 

Total    401.694.60 
În fapt, în baza relaţiilor comerciale dintre Tutu Trans SRL şi Romcab SA, societatea creditoare şi-a îndeplinit 
obligaţiile asumate prin comenzile de transport solicitate de către debitoarea Romcab SA. 
În urma îndeplinirii obligaţiilor de către Tutu Trans SRL, societatea creditoare a emis o serie de facturi fiscale, astfel 
cum sunt identificate mai sus, facturi care nu au fost achitate până în prezent de către Romcab SA, în calitate de 
beneficiar. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că modalitatea de calcul a 
debitului solicitat nu este corectă, motiv pentru care subscrisa a procedat la recalcularea creanţei solicitată. 
În urma calculului efectuat de către administratorul judiciar, astfel cum reiese din tabelul de mai sus, a reieşit faptul că 
societatea creditoare are o creanţă în cuantum de 401.694,60 lei, şi nu 621.033,28 lei cum în mod eronat a reţinut 
creditoarea. 
Prin urmare, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum total de 401.694,60 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
216. TUV Rheinland InterCert Kft, cu sediul în Ungaria, Budapesta, str. Vaci, nr. 48/A-B, a solicitat înscrierea la masa 
credală a debitoarei cu suma de 600 euro. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar în data de 28 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Contractul încheiat în data de 01 iulie 2011; 
- Comanda efectuată; 
- Factura Fiscală nr. 55648394, emisă în data de 27.01.2017, în cuantum de 600 euro. 
Total Sume Solicitate: 600 euro. 
În fapt, între Romcab SA şi TUV Rheinland InterCert Kft a fost încheiat un contract în data de 01 iulie 2011, având ca 
obiect certificări şi omologări de produse de către aceasta din urmă, în baza căruia a fost emisă factura fiscală nr. 
55648394, în cuantum de 600 euro. 
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Verificând documentele depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că debitul restant este întemeiat, 
factura fiind acceptată de către debitoare, iar contravaloarea acesteia figurând în evidenţele contabile ale Romcab SA. 
Conform prevederilor art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenţei.” Astfel valoarea în lei va fi calculată la cursul valutar din data de 17.02.2017, valabil şi pentru 
data de 20.02.2017, respectiv 4,5194 lei/euro. Echivalentul în lei a sumei solicitate la cursul valutar la data deschiderii 
procedurii este de 2.711,64 lei. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, creditorul TUV Rheinland InterCert Kft va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 2.711,64 lei (echivalentul a 
600 euro, calculat la cursul BNR de la data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală). 
217. Unicredit Leasing Fleet Management SRL, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la societatea de 
avocatură Mocanu & Asociaţii SPRL din Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr. 70, sectorul 2, a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea Romcab SA prin cererea introductivă depusă la dosarul cauzei la data de 
14.02.2017, arătând că deţine faţă de aceasta o creanţă garantată. 
Prin Încheierea de deschidere a procedurii nr. 26/20.02.2017, judecătorul sindic a admis cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei formulată de debitoarea Romcab SA şi în temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014, a calificat 
această cerere introductivă a Unicredit Leasing Fleet Management SRL drept declaraţie de creanţă. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, se constată că cererea a fost depusă în termen (14.02.2017), iar taxa 
judiciară de timbru de 200 Lei a fost achitată. 
Prin cererea de deschidere a procedurii, creditorul arată că deţine faţă de Romcab SA o creanţă mai veche de 60 de zile 
în cuantum de 56.440,22 Lei, reprezentând rate restante pentru 6 contracte de leasing încheiate cu debitoarea. Ca urmare 
a depăşirii cu mai mult de 30 de zile a scadenţei facturilor emise, creditorul a notificat Romcab SA prin intermediul 
executorului judecătoresc, comunicându-i că, în situaţia în care nu achită debitul restant până la data de 12.01.2017, cele 
6 contracte de leasing vor fi declarate reziliate începând cu data de 13.01.2017. Astfel, creditorul arată că a încheiat cu 
Romcab SA următoarele contracte de leasing: 
a. Contractul de leasing operaţional nr. 4001782/16.10.2015, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
unui autoturism BMW 428i xDrive Cabrio, identificat prin serie şasiu WBA3V51020P81689; 
b. Contractul de leasing operaţional nr. 4002170/25.05.2016, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
unui autoturism Range Rover Sport SRV, identificat prin serie şasiu SALWA2EF8GA586119; 
c. Contractul de leasing operaţional nr. 4002171/25.05.2016, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
unui autoturism Range Rover Sport HSE DYNAMIC 3.0, identificat prin serie şasiu SALWA2KF7GA645486; 
d. Contractul de leasing operaţional nr. 4002172/25.05.2016, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
unui autoturism Mercedes Benz GLA 200 d 4MATIC, identificat prin serie şasiu WDC1569021J239519; 
e. Contractul de leasing operaţional nr. 4002173/25.05.2016, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
unui autoturism Mercedes Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupe, identificat prin serie şasiu WDC2923641A039976; 
f. Contractul de leasing operaţional nr. 4002175/25.05.2016, având ca obiect transmiterea dreptului de folosinţă asupra 
unui autoturism Mercedes Benz GLE 350 d 4MATIC, identificat prin serie şasiu WDC1660241A750054. 
În baza acestor contracte de leasing, Romcab SA în calitate de utilizator, s-a obligat să achite un număr de 58 de rate de 
leasing (conform contractului din 16.10.2015), respectiv 36 de rate de leasing (conform contractelor din 25.05.2016) 
pentru fiecare autoturism, fiecare rată urmând a se plăti la termenele şi în condiţiile stipulate în contractele de leasing şi 
în Anexa 1 la fiecare contract de leasing, numită Scadenţar. Însă – arată creditorul – fără niciun temei legal, societatea 
debitoare a încetat să-şi mai onoreze obligaţiile de plată, înregistrând la data formulării cererii, o datorie mai veche de 
60 de zile. 
La data formulării cererii, Romcab SA figura în evidenţele creditorului cu un număr de 18 facturi scadente şi neachitate 
emise în baza contractelor de leasing financiar în sumă totală de 176.256,18 lei. Mai arată creditorul că potrivit 
dispoziţiilor art. 8 din OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, contractul de leasing 
constituie titlu executoriu în intregul lui, atât în ceea ce priveşte recuperarea obiectului material al contractului, cât şi în 
ceea ce priveşte executarea sumelor de plată la care s-a obligat utilizatorul. 
De asemenea, creditorul arată că obligaţiile de plată asumate prin încheierea celor 6 contracte de leasing au fost 
garantate de către debitoare prin emiterea, în favoarea Unicredit Leasing Fleet Management SRL a unor bilete la ordin 
în alb pentru fiecare contract în parte, după cum rezultă din Anexa C la contractele de leasing. 
În probaţiune, creditorul a anexat documentele prin care îşi justifică cererea de admitere a creanţei sale, înclusiv dovada 
înscrierii celor 6 contracte de leasing în AEGRM. 
Ulterior, la data de 30.03.2017, creditorul a formulat o Precizare a cererii de admitere a creanţei, prin care a arătat că în 
temeiul celor 6 contracte de leasing încheiate cu debitoarea, pe lângă facturile ataşate cererii de deschidere a procedurii, 
a mai emis şi comunicat debitoarei un număr de 6 facturi în valoare totală de 59.248,11 lei, astfel: 
- factura nr. 130171/10.02.2017 în valoare de 4.945,36 lei; 
- factura nr. 129513/10.02.2017, în valoare de 18.902,64 lei; 
- factura nr. 129972/10.02.2017, în valoare de 10.787,84 lei; 
- factura nr. 129546/10.02.2017, în valoare de 5.599,95 lei; 
- factura nr. 129433/10.02.2017, în valoare de 10.945,95 lei; 
- factura nr. 130151/10.02.2017, în valoare de 8.066,37 lei. 
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Mai arată creditorul că toate cele 6 contracte de leasing încheiate cu debitoarea sunt reziliate, astfel că, în temeiul art. 
102 alin. 4 din Legea 85/2014 solicită înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor şi a creanţelor reprezentând ratele de 
leasing nescadente, şi anume 417.283,48 euro, calculate la cursul oficial de 1 euro = 4,5244 lei din data de 20.02.2017, 
respectiv 1.887.957,37 lei. 
În final, creditorul arată că, creanţa sa se compune din: suma de 235.504,29 lei reprezentând contravaloarea facturilor 
emise şi neachitate de debitoare până la data deschiderii procedurii insolvenţei, suma de 1.887.957,37 lei reprezentând 
contravaloarea ratelor nescadente ale celor 6 contracte de leasing, al care se adaugă taxa de timbru şi onorariul avocaţial 
achitat pentru reprezentarea intereselor sale. 
Procedând la analiza cererii de deschidere a procedurii şi a precizării formulate de Unicredit Leasing Fleet Management 
SRL, subscrisa am constatat următoarele: 
În fapt, între Romcab SA şi creditor au fost încheiate 6 contracte de leasing, având ca obiect preluarea şi folosirea de 
către utilizator a 6 autoturisme, în schimbul achitării unor rate lunare către creditorul finanţator. 
La data de 06.01.2017, ca urmare a Notificării de Plată şi de Reziliere comunicată de Unicredit Leasing Fleet 
Management SRL debitoarei, prin Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţia Aequitas, se arată următoarele: 
Având în vedere că Locatorul are dreptul de a rezilia Contractul de Leasing şi de a cere restituirea bunului obiect 
material al acestui contract, în situaţia în care Utilizatorul se găseşte în oricare dintre cazurile de culpă menţionate 
nelimitativ în paragraful 14.3 din Condiţiile Generale la Contractul de Leasing; 
Având în vedere că potrivit paragrafului 14.3 lit. a) este considerat caz de culpă situaţia în care Utilizatorul întârzie la 
plata oricărei rate de leasing scadente, parţial sau integral, cu mai mult de 30 de zile sau întârzie la plata oricărei sume 
scadente potrivit Contractului de Leasing; 
Având în vedere că potrivit paragrafului 14.4 din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing, în cazul rezilierii 
Contractului de Leasing, Utilizatorul este obligat să restituie bunul care a făcut obiectul material al acestui contract; 
Având în vedere că potrivit paragrafului 14.6 din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing, rezilierea 
Contractului de Leasing nu îl exonerează pe Utilizator de plata ratelor de leasing restante şi îl obligă la plata de daune 
interese către Locator. 
Având în vedere neachitarea de către Utilizator a facturilor scadente emise în baza Contractului de Leasing, 
Vă somăm să achitaţi soldul restant de 169.444,27 RON până cel târziu în data de 12.01.2017, în caz contrar începând 
cu data de 13.01.2017, Contractele de Leasing sunt declarate reziliate, conform prevederilor art. 14.1 din Condiţiile 
Generale ale Contractului de Leasing. 
Prin Precizarea formulată ulterior, creditorul arată că toate cele 6 contracte de leasing sunt reziliate şi solicită înscrierea 
în Tabelul preliminar al creanţelor şi a creanţelor reprezentând rate de leasing nescadente. 
Verificând dispoziţiile Condiţiilor Generale ale Contractului de Leasing, administratorul judiciar a constatat că la Cap. 
14 – „Încetarea Contractului. Consecinţele încetării Contractului” se prevede că încetarea Contractului are loc în 
următoarele cazuri: 
a. Acordul părţilor exprimat în formă scrisă; 
b. După expirarea perioadei de leasing, după împlinirea corespunzătoare a tuturor obligaţiilor utilizatorului; 
c. Denunţarea unilaterală de către Utilizator, după îndeplinirea tuturor şi oricăror obligaţii de către acesta, conform art. 
14.2; 
d. Rezilierea de către Locator ca urmare a culpei Utilizatorului, conform art. 14.3, după îndeplinirea de către Utilizator a 
tuturor şi oricăror obligaţii prevăzute de contract. 
La art. 14.3 din Contract, intitulat Rezilierea din culpa Utilizatorului, se prevede că Locatorul are dreptul de a rezilia 
Contractul şi de a cere restituirea Bunului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care Utilizatorul se regăseşte în oricare dintre cazurile 
de culpă de mai jos: 
a. Întârzierea la plată cu mai mult de 30 de zile a oricărei rate de leasing scadente, integral sau parţial sau a oricărei alte 
sume scadente în cadrul Contractului. (...) 
Potrivit Notificării de Plată şi de Reziliere comunicată de Unicredit Leasing Fleet Management SRL debitoarei, prin 
Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţia Aequitas, se arată că rezilierea notificată se realizează în baza prevederilor 
art. 14.3 lit. a din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing – încetare prin reziliere datorată culpei Utilizatorului. 
În continuare, prevederile art. 14.6 din Condiţiile Generale ale Contractului de Leasing dispun că „Rezilierea/Încetarea 
Contractului nu îl exonerează pe Utilizator de plata tuturor ratelor de leasing scadente, a oricăror altor datorii izvorâte 
din prezentul contract, plus Penalitatea pentru încetare Anticipată, Penalitatea pentru încetare din culpă (în cazul 
rezilierii conform art. 14.3), Penalitatea pentru încetare din culpă va reprezenta un procent din Total Rate Nescadente, în 
funcţie de data la care este comunicată notificarea de către reziliere către Locator. Procentele aplicabile sunt menţionate 
în Condiţiile Specifice.” 
Verificând Condiţiile Specifice ale Contractului, am constatat că Penalitatea pentru încetare din culpă, trebuie calculată 
astfel: 

Procent din total rate nescadente Dacă notificarea de denunţare intervine 
40% În primul an contractual 
30% În al doilea an contractual 
20% În al treilea an contractual 
10% după al treilea an contractual 
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Verificând data încheierii celor 6 contracte de leasing, am observat că acestea s-au încheiat în anii 2015, respectiv 2016, 
astfel: 
- Contractul de leasing operaţional nr. 4001782/16.10.2015; 
- Contractul de leasing operaţional nr. 4002170/25.05.2016; 
- Contractul de leasing operaţional nr. 4002171/25.05.2016; 
- Contractul de leasing operaţional nr. 4002172/25.05.2016; 
- Contractul de leasing operaţional nr. 4002173/25.05.2016; 
- Contractul de leasing operaţional nr. 4002175/25.05.2016. 
Prin urmare, constatăm că în ceea ce priveşte Contractul de leasing operaţional nr. 4001782/16.10.2015, la data rezilierii 
sale, acesta era în cel de-al doilea an de derulare. 
Cât priveşte celelalte 5 contracte încheiate în data de 25.05.2016, acestea se aflau la data rezilierii lor, în primul an de 
derulare. 
Astfel, apreciem că Unicredit Leasing Fleet Management SRL nu are posibilitatea contractuală de a solicita înscrierea la 
masa credală a Romcab SA cu toată suma nescadentă în cuantum de 417.283,48 euro, ci raportat la clauzele 
contractuale mai sus expuse, acesta va fi înscris la masa credală a Romcab SA, cu o creanţă scadentă în cuantum de 
235.504,29 lei şi cu Penalitatea pentru încetare din culpă, calculată astfel: 
- 30% din ratele nescadente aferente Contractului de leasing operaţional nr. 4001782/16.10.2015; 
- 40% din ratele nescadente aferente Contractului de leasing operaţional nr. 4002170/25.05.2016; 
- 40% din ratele nescadente aferente Contractului de leasing operaţional nr. 4002171/25.05.2016; 
- 40% din ratele nescadente aferente Contractului de leasing operaţional nr. 4002172/25.05.2016; 
- 40% din ratele nescadente aferente Contractului de leasing operaţional nr. 4002173/25.05.2016; 
- 40% din ratele nescadente aferente Contractului de leasing operaţional nr. 4002175/25.05.2016. 

Nr. Contract Facturi emise în 10.01.2017 
cu scadenţa la 01.03.2017 

an 2 - 30% 
an 1 - 40% (martie 2017) 

an 1 - 30%, an 2 - 40% 
(continuare rate nescadente) 

4002170 (an 1) 6.426,03 lei 7.561,06 lei 140.713,40 lei 

4002171 (an 1) 3.671,63 lei 4.315,14 lei 79.973,02 lei 
4002172 (an 1) 1.896,60 lei 2.239,98 lei 38.586,09 lei 

4002173 (an 1) 3.729,07 lei 4.378,39 lei 92.211,98 lei 

4002175 (an 1) 2.744,96 lei 3.226,55 lei 58.481,00 lei 

4001782 (an 2) 1.902,50 lei 1.483,61 lei 34.194,23 lei 

Total 20.370,79 lei 23.204,72 lei 444.159,72 lei 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, administratorul judiciar a calculat în coloanele 2 şi 3 penalitatea 
contractuală pentru încetarea contractelor din culpa Romcab SA, aplicând procentele de 30% respectiv 40% asupra 
ratelor totale nescadente, rezultând suma de 467.364,44 lei (23.204,72 lei plus 444.159,72 lei). Cu această sumă, 
creditorul va fi înscris la masa credală a Romcab SA. 
Totodată, în tabelul preliminar al creanţelor va fi înscrisă şi suma de 20.370,79 lei, reprezentând creanţe aferente 
facturilor emise în data de 10.01.2017, scadente la 01.03.2017. 
Mai jos, vom expune situaţia facturilor emise de creditor pentru partea scadentă a creanţei, anterioară deschiderii 
procedurii de insolvenţă (arătate prin cererea de deschidere a procedurii): 

Sume facturate: Detalii Factură: Nr. contract 

10.405,28 Factura 122674 10.nov.16 rata nr.7 4002171 

4.063,02 Factura 122323 10.nov.16 rata nr.13 4001782 

5.401,37 Factura 123032 10.nov.16 rata nr.7 4002172 

7.780,32 Factura 122946 10.nov.16 rata nr.7 4002175 

18.232,33 Factura 121885 10.nov.16 rata nr.7 4002170 

10.557,80 Factura 122554 10.nov.16 rata nr.4 4002173 

18.232,34 Factura 123699 09.dec.16 rata nr.8 4002170 

4.063,02 Factura 124326 09.dec.16 rata nr.14 4001782 

7.780,32 Factura 124306 09.dec.16 rata nr.8 4002175 

10.405,28 Factura 124202 09.dec.16 rata nr.8 4002171 

5.401,37 Factura 124986 09.dec.16 rata nr.8 4002172 

10.557,80 Factura 123984 09.dec.16 rata nr.5 4002173 

11.509,55 Factura 127976 10.ian.17 rata nr.9 4002171 

20.144,03 Factura 125787 10.ian.17 rata nr.  
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11.689,52 Factura 126204 10.ian.17 rata nr.  

5.952,75 Factura 126150 10.ian.17 rata nr.  

-33,86 Credit Memo 127926 10.ian.17 rata nr. 0 regularizare TVA Cote 20%-
19% 

8.604,73 Factura 126519 10.ian.17 rata nr.  

-45,01 Credit Memo 128155 10.ian.17 rata nr. 0 regularizare TVA Cote 20%-
19% 

-64,84 Credit Memo 128208 10.ian.17 rata nr. 0 regularizare TVA Cote 20%-
19% 

-86,71 Credit Memo 127834 10.ian.17 rata nr. 0 regularizare TVA Cote 20%-
19% 

5.945,54 Factura 127975 10.ian.17 rata nr.  

-87,98 Credit Memo 126377 10.ian.17 rata nr. 0 regularizare TVA Cote 20%-
19% 

-151,93 Credit Memo 127784 10.ian.17 rata nr. 0 regularizare TVA Cote 20%-
19% 

176.256,18 lei 
Mai jos, vom expune situaţia facturilor emise de creditor pentru partea scadentă a creanţei, anterioară deschiderii 
procedurii de insolvenţă (arătate prin Precizarea la cererea de deschidere a procedurii): 

Sume Facturate: Detalii Factură: Nr. contract 
8.066,37 Factura 130151 10.feb.17 rata nr. 10 4002175 

5.599,94 Factura 129546 10.feb.17 rata nr. 10 4002172 

10.787,84 Factura 129972 10.feb.17 rata nr. 10 4002171 

18.902,66 Factura 129513 10.feb.17 rata nr. 10 4002170 

10.945,97 Factura 129433 10.feb.17 rata nr. 7 4002173 

4.945,36 Factura 130171 10.feb.17 rata nr.16 4001782 

59.248,11 lei 
Verificând defalcat facturile şi modalitatea de calcul a creanţei, administratorul judiciar a constatat că aceasta nu a fost 
calculată în mod corect şi anume până la data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare. Prin urmare, din suma 
solicitată de creditor ca fiind creanţă născută anterior deschiderii procedurii, în cuantum total de 235.504,29 lei 
(176.256,18 lei plus 59.248,11 lei), administratorul juudiciar a constatat că este justificată creanţa de 155.885,25 lei, 
compusă din contravaloarea ratelor aferente lunilor noiembrie – decembrie 2016 în cuantum de 112.880,25 lei, 
respectiv contravaloarea facturilor emise în luna ianuarie 2017 pentru perioada 01.02.2017 – 19.02.2017. 
Prin urmare, creanţa anterioară deschiderii procedurii, scadentă, pură şi simplă, totalizează suma de 932.196,51 lei, 
astfel: 23.204,72 lei + 444.159,72 lei + 20.370,79 lei +155.885,25 lei. 
În ceea ce priveşte valoarea reziduală, am constatat că aceasta este în cuantum de 288.576,03 lei, astfel: 

Nr. Contract Valoare reziduală 
an 2 – 30% 
an 1 - 40% 

4002170 77.038,51 lei 
4002171 55.300,82 lei 
4002172 23.256,29 lei 
4002173 57.499,86 lei 
4002175 44.836,93 lei 

4001782 30.643,62 lei 

Total 288.576,03 lei 

Această creanţă de 288.576,03 lei urmează a fi înscrisă la masa credală drept creanţă sub condiţia suspensivă a optării 
Romcab SA pentru preluarea autoturismelor care şi la acest moment se află în posesia sa. 
Raportat la onorariul avocaţial solicitat de creditor, menţionăm că dovada acestuia nu a fost anexată cererii de 
deschidere a procedurii de insolvenţă sau precizării depuse ulterior. Mai mult, acesta reprezintă o cheltuială accesorie, 
voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi obligat la 
achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a onorariului avocaţial, a cărui dovadă oricum nu s-a făcut. 
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În ceea ce priveşte caracterul garantat al creanţei, apreciem că acesta nu a fost dovedit de creditor. Astfel, potrivit 
prevederilor art. 105 alin. 4 din Legea 85/2014 „În cadrul contractului de leasing financiar în derulare la data deschiderii 
procedurii şi menţinut, în condiţiile art. 123 alin. (12), creanţele curente nu vor fi înscrise în tabelul de creanţe, fiind 
plătite la scadenţă. Pentru ratele anterioare înscrise în tabel, acestea vor urma regimul juridic al creanţelor prevăzute la 
art. 159 alin. (1) pct. 3.” 
Or, deşi în cererea de amitere a creanţei, creditorul arată că a încheiat cu debitoarea 6 contracte de leasing financiar, în 
fapt, după cum reiese clar din aceste contracte, acestea sunt contracte de leasing operaţional, prin urmare, prevederile 
legale de mai sus nu sunt aplicabile în speţă. 
Mai mult, raportat la dispoziţiile art. 123 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, subscrisa apreciază că în speţă devin incidente următoarele prevederi legale: 
- art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia 
„Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei 
stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator 
desemnat potrivit prevederilor art. 61”. 
- art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia sunt 
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 
orice fel. 
- Art. 2.347 Cod civil, care statuează: 
- Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei 
obligaţii, oricare ar fi numărul, natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile terţilor care au dobândit drepturi cu privire 
la acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele de publicitate, potrivit regulilor stabilite pentru ipoteci. 
- Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă 
încheiate în scop de garanţie. 
- Dispoziţiile prezentului capitol privind ordinea de preferinţă şi executarea ipotecilor se aplică în mod corespunzător 
contractelor prevăzute la alin. (1). 
- Art. 2.409 Cod civil, care statuează: 
- Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege 
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 
- Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 
- Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 
- Art. 5 pct. 22 din Legea 85/2014, care statuează: 
- Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unei creanţe nu determină transformarea acesteia 
în creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă. 
În concluzie, creditorul Unicredit Leasing Fleet Management SRL va fi înscris în tabelul preliminar de creanţe cu suma 
de 932.396,51 lei reprezentând creanţă scadentă, anterioară deschiderii procedurii, chirografară, compusă din suma de 
643.820,48 lei – pură şi simplă şi cu suma de 288.576,03 lei – sub condiţia suspensivă a optării Romcab SA pentru 
preluarea autoturismelor care fac obiectul contractelor de leasing. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
218. U.I. Lapp GmbH cu sediul procesual ales în Gerichtsfach 55, Wilhelmstrabe 12, Stuttgart, a formulat declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 52.228,31 euro. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, subscrisa constată că cererea a fost înregistrată la sediul administratorului 
judiciar la data de 10 Aprilie 2017, peste termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea nefăcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 100 lit. b) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, judecătorul sindic a stabilit termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la data de 05 Aprilie 
2017. 
Conform dispoziţiilor art. 114 „(1) Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 42, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a 
creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele 
respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe 
la procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu 
răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost 
condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori 
transferuri frauduloase. (2) Decăderea va fi constatată de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care nu va 
mai înscrie creditorul în tabelul creditorilor.” 
Mai mult, devin aplicabile în cauză și dispoziţiile art. 186 din Codul de Procedură Civilă, întrucât societatea creditoare 
nu a invocat şi nu a făcut dovada existenţei unor motive temeinice justificate, care să o fi împiedicat să formuleze 
declaraţia de creanţă în termenul limită stabilit de legea insolvenţei. 
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Raportat la dispoziţiile legale sus menţionate, fiind depăşit termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă, 
administratorul judiciar constată că U.I. Lapp Gmbh este decăzut din deptul de a fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată 
doar cu documente în limba engleză, nefiind asigurată traducerea acestora în limba română. 
În temeiul art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care 
prevede că „în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), lichidatorul judiciar va putea solicita (…) informaţii 
şi documente suplimentare”, subscrisa a solicitat creditorului documentele pe care se întemeiază creanţa solicitată 
însoţite de o traducere autorizată, conform legii, în limba română, însă cel din urmă nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar. 
De asemenea, prevederile art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă statuează la 
alin. (1) că: „Orice hotărâre de deschidere a unei proceduri de insolvenţă pronunţată de o instanţă a unui stat membru 
competentă în temeiul art. 3 este recunoscută în toate celelalte state membre de îndată ce îşi produce efectele în statul de 
deschidere.” 
Totodată, în concordanţă cu prevederile art. 17 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000: „Hotărârea de deschidere 
a unei proceduri menţionate la art. 3 alin. 1 produce, fără îndeplinirea vreunei formalităţi suplimentare, în orice alt stat 
membru efectele pe care i le atribuie legea statului de deschidere, cu excepţia cazului unei dispoziţii contrare în 
prezentul regulament şi atât timp cât nu este deschisă în celălalt stat membru nici o procedură de tipul celei menţionate 
la art. 3 alin. 2.” 
Nu în ultimul rând, constatăm că în conformitate cu dispozițiile art. 342 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, coroborat cu 
prevederile art. 18 alin. (4) din Noul Cod de Procedură Civilă, cererile și actele procedurale se întocmesc în limba 
română. 
Prin urmare, având în vedere faptul că U.I. Lapp Gmbh avea cunoștință de faptul că partenerul său comercial este o 
societate din România, stat european unde limba oficială este limba română, acesta avea obligația de a asigura 
comunicarea către administratorul judiciar atât a declarației de creanță, cât și a documentelor pe care se întemeiază 
creanța însoțite de o traducere autorizată, conform legii, în limba română. 
Astfel, învederăm că la momentul întocmirii Tabelului Preliminar al Creditorilor, nu este suficient ca administratorul 
judiciar să cunoască doar pretenţiile creditorului, ci este imperios necesar ca acesta să cunoască motivele care 
fundamentează solicitarea creditorului şi mijloacele prin care acesta îşi dovedeşte susţinerile. 
Din cele decelate cu dificultate de administratorul judiciar, societatea creditoare susţine prin declaraţia de creanţă 
formulată faptul că aceasta a achiziţionat de la Romcab SA cabluri în perioada Octombrie 2016 – Martie 2017. O parte 
din bunurile achiziţionate nu au îndeplinit condiţiile de funcţionare, motiv pentru care clienţii societăţii creditoare nu au 
acceptat cablurile achiziţionate de la Romcab SA. Urmare a neacceptării bunurilor de către clienţii U.I. Lapp GmbH, 
aceasta din urmă a înregistrat o pierdere în cuantum de 51.228,31 euro, depunând în probaţiune documente din care însă 
nu reiese pierderea suferită. 
Raportat la susţinerile societăţii creditoare, precum şi în temeiul documentelor justificative anexate declaraţiei de 
creanţă, administratorul judiciar constată faptul că U.I. Lapp GmbH nu a arătat motivele şi documentele care atestă 
faptul că bunurile livrate de către Romcab SA nu ar fi îndeplinit cerinţele de funcţionare, şi cu atât mai puţin pierderea 
înregistrată în cuantum de 51.228,31 euro pe care societatea creditoare susţine că a înregistrat-o. 
Având în vedere toate aceste considerente, precum şi în considerarea faptului că societatea creditoare deţine în 
proprietate bunurile achiziţionate, administratorul judiciar va respinge în integralitate solicitarea U.I. Lapp Gmbh de 
înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma în cuantum de 51.228,31 euro. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
lichidatorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
219. United Metal Trading Corporation SRL cu sediul în Bucureşti, Bld. Iuliu Maniu, nr. 170 A, bloc H, scara D, ap. 
163, sector 6 a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA cu suma de 17.067.066,55 lei, 
reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de debitoare în desfăşurarea relaţiilor comerciale purtate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru. 
În fapt, procedând la analiza creanţei solicitate, administratorul judiciar a constatat că între creditor în calitate de 
vânzător şi Romcab SA în calitate de cumpărător a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare comercială cu 
executare succesivă nr. 12 din data de 05.02.2015 având ca obiect vânzarea – cumpărarea de produse din programul de 
fabricaţie al vânzătorului (în principal produse din sârmă din cupru). 
În desfăşurarea relaţiilor comericale, creditorul a emis o serie de facturi, care nu au fost achitate de către debitoare, 
astfel: 

Tip Serie Număr Data Scadenţa Valoare Lei 
Factura UMTC 600239 07.15.2016 07.15.2016 1.361.708,22 
Factura UMTC 600249 07.19.2016 07.19.2016 2.295.862,70 
Factura UMTC 700002 01.27.2017 01.27.2017 1.583.983,94 
Factura UMTC 700003 01.27.2017 01.27.2017 618.882,68 
Factura UMTC 700004 01.30.2017 01.30.2017 3.621.084,56 
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Factura UMTC 700005 01.30.2017 01.30.2017 4.064.350,94 
Factura UMTC 700006 01.31.2017 01.31.2017 390.339,21 
Factura UMTC 700007 01.31.2017 01.31.2017 3.130.854,30 
Total 17.067.066,55 

 
Prin urmare, United Metal Trading Corporation SRL va fi înscris în tabelul preliminar al creanţelor Romcab SA, cu 
suma solicitată de 17.067.066,55 lei, în categoria creanţelor chirografare. 
220. Unu Tic SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Aleea Băişoara nr. 1, ap. 5, jud. Cluj, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 308.739,74 lei, reprezentând contravaloare 
facturi emise şi neachitate. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei în de 14 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
compusă din: 
- Factura Fiscală nr. 5655/10.05.2016, în cuantum de 8.847,12 lei; 
- Factura Fiscală nr. 5705/12.05.2016, în cuantum de 12.909,58 lei; 
- Factura Fiscală nr. 166/05.08.2016, în cuantum de 7.870,96 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7049/08.08.2016, în cuantum de 6.528,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7104/10.08.2016, în cuantum de 8.641,97 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7163/16.08.2016, în cuantum de 2.991,36 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7164/16.08.2016, în cuantum de 16.709,23 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7206/18.08.2016, în cuantum de 3.248,70 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7323/25.08.2016, în cuantum de 6.115,10 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7324/25.08.2016, în cuantum de 2.272,32 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7333/26.08.2016, în cuantum de 6.858,42 lei; 
- Factura Fiscală nr. 179/31.08.2016, în cuantum de 5.304,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7423/01.09.2016, în cuantum de 11.691,24 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7483/06.09.2016, în cuantum de 6.089,58 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7557/08.09.2016, în cuantum de 12.352,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7586/12.09.2016, în cuantum de 21.169,18 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7620/13.09.2016, în cuantum de 4.615,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7621/13.09.2016, în cuantum de 10.279,84 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7636/14.09.2016, în cuantum de 884,74 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7658/15.09.2016, în cuantum de 1.418,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7696/19.09.2016, în cuantum de 1.999,20 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7703/19.09.2016, în cuantum de 8.633,88 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7754/21.09.2016, în cuantum de 10.347,36 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7755/21.09.2016, în cuantum de 2.306,88 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7833/26.09.2016, în cuantum de 1.284,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7885/29.09.2016, în cuantum de 6.208,13 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7953/03.10.2016, în cuantum de 7.445,66 lei; 
- Factura Fiscală nr. 7991/05.10.2016, în cuantum de 2.246,40 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8015/06.10.2016, în cuantum de 4.916,40 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8016/06.10.2016, în cuantum de 9.067,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8118/12.10.2016, în cuantum de 10.269,36 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8220/20.10.2016, în cuantum de 8.908,42 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8224/20.10.2016, în cuantum de 7.691,62 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8307/25.10.2016, în cuantum de 9.517,75 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8308/25.10.2016, în cuantum de 21.241,50 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8491/03.11.2016, în cuantum de 1.662,60 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8515/07.11.2016, în cuantum de 2.332,80 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8702/17.11.2016, în cuantum de 6.720,00 lei; 
- Factura Fiscală nr. 8945/06.12.2016, în cuantum de 9.705,77 lei; 
- Factura Fiscală nr. 9081/13.12.2016, în cuantum de 11.351,58 lei; 
- Factura Fiscală nr. 9538/27.01.2017, în cuantum de 8.085,79 lei. 
Total: 308.739,74 lei 
În fapt, între Romcab SA în calitate de cumpărător şi Unu Tic SRL în calitate de vânzător, s-au desfăşurat raporturi 
contractuale în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 352/12.12.2014, având ca obiect vânzarea şi livrarea de 
către cumpărător în favoarea cumpărătorului, a unor cantităţi de produse de ambalat (folie, pungi, bandă adezivă şi 
altele). 
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Raportat la faptul că Romcab SA nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată privind bunurile livrate de către creditor, aceasta 
figura în evidenţele Unu Tic SRL cu un debit restant în cuantum de 308.739,74 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor emise. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat 
faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 308.739,74 lei. 
221. Urbarex SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Padeşu, nr. 70, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma 
de 152.462,11 lei, reprezentând contravaloarea unei facturi neachitate integral de către debitoare, 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul 
acestuia în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea nefăcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu Factura Fiscală seria UBX, nr. 4714, emisă în data de 17.11.2016, în cuantum de 202.254,55 lei. 
În fapt, între Urbarex SRL, în calitate de furnizor şi Romcab SA, în calitate de cumpărător, s-au desfăşurat relaţii 
comerciale constând în livrarea de produse, respectiv materii prime şi cabluri electrice. Astfel, în baza acestora, 
creditoarea susţine că Romcab SA a achitat parţial obligaţiile legal asumate, rămânând un debit restant în cuantum de 
152.462,11 lei. 
În conformitate cu art. 106, alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, „În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicaţii de 
la debitor, va putea să poarte discuţii cu fiecare creditor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente 
suplimentare.” 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat informaţii şi documente suplimentare de la Romcab SA, constatând în urma 
verificării acestora faptul că debitoarea a achitat integral Factura Fiscală seria UBX, nr. 4714, emisă în data de 
17.11.2016, în cuantum de 202.254,55 lei, astfel: 
- în data de 13.12.2016, prin virament bancar (conform Extrasului de cont nr. 251, emis de Banca Transilvania SA), a 
fost achitată suma de 200.052,61 lei către Urbarex SRL, din care 191.083,56 lei reprezentând plata parţială a facturii 
menţionate; 
- restul de 11.170.99 lei a fost stins prin operaţiunea de compensare evidenţiată în Ordinul de compensare seria C, nr. 
3938089, din data 02.02.2017. 
Prin urmare, raportat la aspectele relevate mai sus, administratorul judiciar constatând că valoarea creanţei solicitate a 
fost achitată în integralitate de către debitoare, nu va proceda la înscrierea acestuia în Tabelul Preliminar al Creditorilor. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
222. Valtecia Achiziţii SRL cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Atena, nr. 9, Parter, ap. 2A, camera 1, sector 1, cu sediul 
procesual ales la SCA Constantinovici, McCann şi Asociaţii situat în Bucureşti, sector 1, str. Varşovia, nr. 4, et. 1, a 
depus Declaraţie de creanţă solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 
125.427,43 lei, din care valoarea de 124.564,62 lei, reprezentând contravaloare debit principal şi suma de 862,81 lei cu 
titlu de penalităţi de întârziere. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureş în data de 20 martie 2017, 
făcându-se dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între debitoare şi creditoare s-au desfăşurat activităţi comerciale în temeiul Contractului de închiriere încheiat 
în data 18.01.2010 modificat prin actele adiţionale ulterioare. Conform prevederilor contractuale, proprietarul Valtecia 
Achiziţii SRL a închiriat imobile în suprafaţă totală de 17.411 mp către debitoarea Romcab SA care nu a achitat 
facturile de chirie aferente lunilor ianuarie, respectiv februarie 2017. 
Astfel, facturile pentru care creditoarea solicită înscrierea la masa credală a debitoarei sunt următoarele: 

Nr. crt. Număr factură Data facturii Data scadenţei facturii Valoarea facturii 
1. ACT147 03.01.2017 05.01.2017 97.238,93 lei 
2. ACT149 01.02.2017 05.02.2017 96.499,15 lei 
 Total 193.738,08 lei 

De asemenea, în data de 03 ianuarie 2017, creditoarea a emis factura cu seria ACT nr. 148 prin care a stornat factura nr. 
146 emisă în data de 06 decembrie 2016 în cuantum de 69.173,46 lei. Astfel, valoarea debitului principal (124.564,62 
lei) solicitat de către creditoare a fost obţinută prin deducerea valorii facturii stornate (69.173,46 lei) din cuantumul total 
al celor două facturi neachitate de debitoare (193.738,08 lei). 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 124.564,62 lei, echivalent cu valoarea debitului principal 
solicitat de creditoare. 
Având în vedere că factura cu seria ACT nr. 149 emisă în data de 01.02.2017 este aferentă lunii februarie 2017 şi 
reţinând faptul că procedura insolvenţei s-a deschis faţă de debitoare prin Încheierea nr. 26 pronunţată la data de 20 
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februarie 2017 de către Tribunalul Specializat Mureş, administratorul judiciar va proceda la determinarea contravalorii 
chiriei pentru perioada 01.02.2017 – 20.02.2017. 
În consecinţă, raportând valoarea facturii de 96.499,15 lei la numărul de zile calendaristice ale lunii februarie 2017, se 
obţine contravaloarea chiriei pentru o zi, respectiv suma de 3.446,398 lei, astfel că amplificând-o cu numărul zilelor 
calendaristice împlinite până la data deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei, va rezulta suma de 68.927,96 lei care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de legea insolvenţei pentru a fi înscrisă în tabelul preliminar al creditorilor. 
Raportat la valoarea penalităţilor solicitate, arătăm că acestea au fot recalculate având în vedere valoarea chiriei dedusă 
până la data deschiderii procedurii insolvenţei, astfel că suma admisă cu titlu de penalităţi este în cuantum de 732,51 lei, 
astfel cum rezultă din situaţia prezentată mai jos. 

Nr. 
crt. 

Nr. 
factură 

Valoare 
factură 

Data 
scadenţei 

Rest de plată Nr. zile de 
întârziere 

Procent 
penalitate 

Valoare 
penalităţi 

1. ACT 147 97.238,93 lei 05.01.2017 28.065,47 lei 46 11,50% 406,76 lei 

2. ACT149 96.499,15 lei 05.02.2017 68.927,96 lei 15 11,50% 325,76 lei 

Total 193.738,08 lei  96.993,43 lei   732,51 lei 

Aşadar, după verificarea documentelor contabile solicitate, creditorul Valtecia Achiziţii SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare totală de 97.725,94 lei, din care 
suma de 96.993,43 lei reprezentând contravaloarea debitului principal şi penalităţi în cuantum de 732,51 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
223. Variachem Romania SRL, prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL, având sediul procesual ales în 
Bucureşti, str. Jiului, nr. 2A, et. 2, Birou nr. 14, sector 1, la reprezentantul convenţional Cabinet de Avocat Palanciuc-
Mawas Luciana-Fida, a formulat o cerere de înscriere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare, în cuantum de 
13.193,30 lei, reprezentând contravaloarea Facturilor Fiscale neachitate, penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea de admitere a creanţei a 
fost depusă la instanţă la data de 05 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit şi a fost înregistrată la sediul 
administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL la data de 06 Aprilie 2017, creditoarea anexând cererii dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Modul de calcul al dobânzii legale şi al debitului total datorat; 
- Biletul la ordin refuzat la plată – seria BTRL3BS nr. 4871852/06.12.2016; 
- Documentele de transport aferente livrării mărfii; 
- Corespondenţa electronica dintre părţi; 
- Fişa de cont a debitoarei; 
- Procura mandatarului Euler Hermes Services Romania SRL; 
- Dovada cheltuielilor de judecată; 
- Împuternicire avocaţială; 
- Factura Fiscală nr. FR 0842/31.10.2016 în valoare de 11.967,90 lei. 
În fapt, între SC Variachem Romania SRL şi Romcab SA s-au desfășurat relații comerciale, creditoarea livrând către 
debitoare produse în baza comenzilor efectuate de către cea din urmă, în urma cărora a fost emisă Factura Fiscală nr. 
0842/31.10.2016, însoţită de scrisoarea de transport care atestă livrarea produselor. 
Ca urmare a nerespectării obligaţiei de plată la scadenţă a debitului restant în valoare de 11.967,90 lei, s-a aplicat 
dobânda legală, calculată de la data scadenţei până la data deschiderii procedurii (20.02.2017), potrivit art. 4 din Legea 
nr. 72/2013 coroborat cu 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011, în cuantum de 214,19 lei, conform tabelului de mai jos: 
Factură Data 

facturării 
Scadenţa - nr. 

zile 
Valoare 
Factură 

Rest de 
plată 

Data 
insolvenţei 

Nr. zile 
întârziere 

Rata 
Dobandă 

Cuantum 
dobandă 

FR0842 31.10.2016 15.12.2016 45 11.967,90 
lei 

11.967,90 
lei 

20.02.2017 67 9,75% 214,19 lei 

În ceea ce priveşte solicitarea înscrierii în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma de 811,21 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecată, învederăm instanţei că, potrivit dreptului comun, „partea care pierde procesul va fi obligată, la 
cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”11. 
În materia insolvenţei, conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014, prevederile dreptului comun sunt aplicabile 
prin raportare la dispoziţiile din Legea Insolvenţei, doar în măsura în care acestea nu contravin procedurii speciale a 
insolvenţei. Aşadar, în caz de divergenţă între dreptul comun şi legea insolvenţei, va trebui să se dea prevalenţă 
reglementărilor speciale din materia insolvenţei. 
În prezenta cauză, solicitarea privind obligarea debitoarei la plata onorariului avocaţial are natura juridică a unei 
veritabile acţiuni judiciare în pretenţii formulată în contradictoriu cu debitoarea Romcab SA. 

                                                           
11 Art. 453 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă. 
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Având în vedere aceasta calificare, devin aplicabile prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora de la data 
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare promovate „pentru realizarea creanţelor asupra 
debitorului”, o cerere de acordare a cheltuielilor privind onorariul avocaţial fiind inadmisibilă. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, S.C VARIACHEM ROMANIA SRL deţinea 
împotriva debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 12.382,09 lei. 

Sumă acceptată 

11.967,90 lei debit principal facturi neachitate 

214,19 lei Dobânda legală 

200,00 lei taxa judiciară de timbru 

În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 12.382,09 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
224. Vertical Serv Impex SRL, cu sediul în Târgu Mureş, Bdl. 1 Decembrie 1918, 154/9 solicită înscrierea la masa 
credală cu suma de 8.924 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei şi declaraţia 
de creanţă a fost formulată în termen, fiind înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 23.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează Contractul nr. 2/01.09.2013, fişă client şi următoarele facturi: 

Nr. factură Dată emitere Sumă (lei) 

2739 01.01.2016 1440 
2814 26.02.2016 -1440 

2815 26.02.2016 1488 

2838 01.03.2016 720 

2895 01.04.2016 720 

2941 01.05.2016 720 

2997 01.06.2016 720 

3050 01.07.2016 720 

3104 01.08.2016 720 

3158 01.09.2016 720 

3214 01.10.2016 720 

3269 01.11.2016 720 

3327 02.12.2016 720 
3386 02.01.2017 714 

3428 01.02.2017 714 

Total 10.116 

Facturile au fost emise în baza serviciilor prestate conform contractului nr. 2/01.09.2013 având ca obiect „efectuarea de 
către personalul calificat al executantului a unui număr de 2 revizii tehnice curente obligatorii pe lună şi asigurarea 
intervenţiei la solicitiarea beneficiarului la ascensoarele de pe platforma societăţii.” 
Conform fişei client anexate rezultă că sunt scadente următoarele sume aferente facturilor emise: 

Nr. factură Dată emitere Sumă (lei) 

2739 01.01.2016 1440 
2814 26.02.2016 -1440 
2815 26.02.2016 296 
2838 01.03.2016 720 
2895 01.04.2016 720 
2941 01.05.2016 720 
2997 01.06.2016 720 

3050 01.07.2016 720 

3104 01.08.2016 720 

3158 01.09.2016 720 
3214 01.10.2016 720 
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3269 01.11.2016 720 
3327 02.12.2016 720 
3386 02.01.2017 714 
3428 01.02.2017 714 
Total 8.924 

În concluzie, în baza documentelor anexate, Vertical Impex SRL urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa 
chirografară în cuantum de 8.924 lei. 
225. Vladadel SRL, cu sediul în Ungheni, str. Principală nr. 67, bl. A, sc. 1, ap. 7, jud. Mureș, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 20.052,00 lei, reprezentând contravaloarea 
mărfurilor livrate debitoarei, precum și cu suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
registratura Tribunalului Specializat Mureș în data de 31 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: 
- Factura Fiscală FDRW11621/25.11.2016, din care a rămas un rest de plată de 18.416,00 lei; 
- Factura Fiscală FDRW11646/29.11.2016, în valoare de 364,00 lei; 
- Factura Fiscală FDRW11772/16.12.2016, în valoare de 487,00 lei; 
- Factura Fiscală FDRW11785/11.01.2017, în valoare de 785,00 lei; 
- dovada achitării taxei judiciare de timbru 
Total: 20.052,00 lei 
În fapt, creditoarea a livrat debitoarei diferite piese auto, acumulatori și anvelope, în acest sens fiind emise facturile sus 
menționate, neachitate până la data deschiderii procedurii insolvenței. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. 
Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată de 20.052 lei. 
226. Dl. Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, str. Duni Vintilă, nr. 6B, bloc 3, scara K, et. 6, 
ap. 13 cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de avocat Ghere Vasile cu sediul în Târgu Mureş, str. Farkas 
Bolyai, nr. 27, ap. 2, jud. Mureş, solicită înscrierea la masa credală cu suma de 495.103,04 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei, iar cererea 
a fost formulată în termenul stabilit de judecătorul sindic, fiind depusă la Tribunalul Specializat Mureş la data de 
27.03.2017. 
Creditorul precizează că suma de 495.103,04 lei solicitată este defalcată după cum urmează: 
- 350.000 lei, reprezentând rest de plată neachitat din suma împrumutată conform Contractului de împrumut din data de 
01.11.2016; 
- 2.197,22 lei, reprezentând dobânda legală calculată la suma de 350.000 lei; 
- 126.733 lei, reprezentând restanţe din indemnizaţia de administrator pentru perioada iulie – decembrie 2016 conform 
tabelului şi facturilor anexate; 
- 4.072,82 lei, reprezentând dobânda legală calculate la suma de 126.733 lei; 
- 11.900 lei reprezentând contravaloarea onorariului avocaţial; 
- 200 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru judiciar; 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contract de împrumut din data de 01.11.2016 prin care dl. Vlădescu a împrumutat Romcab SA cu suma de 450.000 
lei; 
- Extras de cont privind transferul sumei de 450.000 lei către societatea debitoare; 
- Ordin de plată on-line privind suma de 450.000 lei; 
- Extras de cont privind restituirea sumei de 100.000 lei de către societatea debitoare către dl. Vlădescu; 
- Metoda de calcul a dobânzii legale la contractul de împrumut nr. 01.11.2016; 
- Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 06.06.2014; 
- Actul constitutiv Romcab SA reactualizat la data de 16.06.2014; 
- Procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Romcab SA din data de 13.06.2016; 
- Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 13.06.2016; 
- Adeverinţă de venit privind veniturile realizate de dl. Vlădescu în perioada 01.01.2014 – 31.05.2016; 
- Extras de cont privind achitarea sumei de 40.000 de lei de către Romcab SA în data de 27.06.2016 cu titlu de 
indeminzaţie, către dl. Vlădescu; 
- Metodă de calcul dobândă legală indemnizaţie administrator; 
- Factură fiscală nr. 1574/20.03.2017 privind onorariul dlui. Avocat Ghere Vasile; 
- Dovada achitării onorariului avocaţial; 
A. Referitor la sumele provenind din contractul de împrumut din data de 01.11.2016: 

Administrator
Highlight
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Conform documentelor anexate, constatăm că în baza contractului de împrumut din data de 01.11.2016, dl. Vlădescu a 
împrumutat societatea debitoare cu suma de 450.000 lei. Suma a fost transmisă prin virament bancar cu Ordin de Plată 
din data de 02.11.2016. 
Termenul de restituire a sumei împrumutate stabilit prin contract a fost în data de 10.11.2016. 
Debitoarea a restituit în data de 21.11.2016 suma de 100.000 lei conform extrasului de cont nr. 6/14.03.2017, prin Ordin 
de Plată din data de 21.11.2016 rămânând restantă suma de 350.000 lei. 
De asemenea, creditorul a calculat dobânda legală aferentă sumei restante, la cuantumul de 1,75%/an, conform dobânzii 
legale afişate de BNR, reieşind un cuantum total al dobânzii de 2.197,22 lei. 
Astfel, suma totală solicitată în baza contractului de împrumut din data de 01.11.2016 este în cuantum de 352.197,22 
lei. 
Calculul creditorului privind dobânda legală este după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Rest de încasat Data 1 Data 2 Zile 
întârziere 

Dobânda 
legală 

Valoare 
dobândă 

1 450.000,00 lei 10.11.2016 21.11.2016 11 1,75% 240,63 lei 
2 350.000,00 lei 21.11.2016 16.03.2017 115 1,75% 1.956,60 lei 
Total 2.197,22 lei 

În ceea ce priveşte dobânda aferentă sumei de 350.000 lei, restantă după restituirea parţială a împrumutului, constatăm o 
eroare de calcul în sensul calculării acesteia până în data de 16.03.2017. 
Conform prevederilor art. 5 al. 1 pct. 69 din Legea nr. 85/2014 „Tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele 
scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către 
administratorul judiciar în urma verificării acestora.” 
În consecinţă, subscrisa am procedat la recalcularea dobânzii pînă la data deschiderii procedurii, 20.02.2017, după cum 
urmează: 

Nr. 
Crt. 

Rest de încasat Data 1 Data 2 Zile 
întârziere 

Dobânda 
legală 

Valoare 
dobândă 

1 450.000,00 lei 10.11.2016 21.11.2016 11 1,75% 240,63 lei 

2 350.000,00 lei 22.11.2016 20.02.2017 90 1,75% 1.531,25 lei 
Total 1.771,88 lei 

Astfel, din totalul solicitat al dobânzii legale în cuantum de 2.197,22 lei, urmează a fi acceptată înscrierea la masa 
credală a dobânzii legale în cuantum de 1.771,88 lei, calculată până la data deschiderii procedurii. 
Raportat la documentele anexate, constatăm că suma solicitată este în temeiată, creditorul Vlădescu Sebastian Teodor 
Gheorghe urmând a fi înscris în Tabelul Creditorilor cu creanţa chirografară în cuantum de 352.197,22 lei aferentă 
împrumutului restituit parţial de Romcab SA. 
B. Referitor la suma de 126.733 lei solicitată cu titlu de indemnizaţie restantă şi dobânda legală în cuantum de 4.072,82 
lei: 
Conform documentelor anexate declaraţiei de creanţă, creditorul a fost numit în calitate de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţiei Romcab SA începând cu data de 01.06.2014 până la data de 06.06.2016 prin Hotărârea nr. 1 a Adunării 
Generale a Acţionarilor Romcab SA din data de 06.06.2014. 
Prin aceeaşi hotărâre a fost stabilită o remuneraţie fixă în cuantum de 7.000 Euro lunar şi suplimentar 5% din profitul 
brut al exerciţiului financiar respectiv, dar nu mai mult de 500.000 euro. 
Ulterior, prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 13.06.2016 mandatul dlui. Vlădescu a fost 
prelungit până la data de 01.12.2016, fără a fi modificat cuantumul remuneraţiei. 
Conform prevederilor art. 76, al. 1, Cod Fiscal, „Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în 
natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual 
de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la 
care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate 
temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor.” 
De asemenea, conform art. 76, al. 2, lit. o), Cod Fiscal „Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi 
următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: o) remuneraţia administratorilor societăţilor, 
companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de 
reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;” 
În consecinţă, după cum am arătat mai sus, concluzionăm că veniturile administratorilor societăţilor sunt asimilate 
veniturilor salariale în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. 
În susţinerea acestei concluzii menţionăm şi faptul că a fost depusă de către creditor în probaţiune o adeverinţă de venit 
privind veniturile realizate de dl. Vlădescu în perioada 01.01.2014 – 31.05.2016, document specific salariaţilor unei 
societăţi. 
Astfel, situaţia sumelor solicitate cu titlu de indemnizaţie restantă şi dobândă la indemnizaţia restantă a fost analizată în 
cadrul capitolului conţinând creanţele salariale. 
C. Referitor la sumele solicitate cu titlu de taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial: 

Administrator
Highlight
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În ceea ce priveşte suma de 200 de lei solicitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, constatăm că această solicitare este 
întemeiată, creditorul urmând a fi înscris la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 200 de lei aferentă taxei 
de timbru. 
În ceea ce priveşte onorariul avocaţial în cuantum de 11.900 de lei, constatăm că acesta reprezintă o cheltuială 
accesorie, voluptuară la care s-a angajat creditorul, neexistând o obligaţie în acest sens, astfel că debitorul nu poate fi 
obligat la achitarea acestei sume. 
De asemenea, constatăm că debitoarea nu a fost obligată la achitarea onorariului avocaţial prin Încheierea de deschidere 
a procedurii, în temeiul art. 451 şi următoarele Cod de Procedură Civilă, sens în care urmează să respingem înscrierea la 
masa credală a sumei de 11.900 de lei. 
Astfel, dl. Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe va fi înscris în Tabelul preliminar cu creanţa chirografară în cuantum 
de 200 de lei solicitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, urmând a fi respinsă înscrierea la masa credală a sumei de 
11.900 de lei solicitată cu titlu de onorariu avocaţial. 
În concluzie, conform analizei prezentate mai sus, dl. Vlădescu Sebastian va fi înscris în Tabelul Preliminar cu o creanţă 
chirografară în cuantum de 351.971,88 lei, fiind respinsă înscrierea dobânzii legale în cuantum de 425,34 lei, aceasta 
fiind calculată pe o perioadă ulterioară datei deschiderii procedurii, şi a onorariului avocaţial în cuantum de 11.900 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
227. VPK Packaging SRL cu sediul în loc. Salonta, str. Iosif Vulcan, nr. 35, jud. Bihor, prin avocat Spătaru Cati 
Angelica, având sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 39, et. 3, sector 1, a depus Cerere de admitere a 
creanţei solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 47.897,83 lei, 
reprezentând debit restant şi neachitat. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că între creditoare în calitate de vânzătoare şi debitoare în calitate de cumpărătoare s-au desfăşurat relaţii 
comerciale în baza cărora creditoarea a furnizat debitoarei mărfurile comandate şi a emis mai multe facturi acceptate de 
către Romcab SA. 
În vederea dovedirii cuantumului creanţei deţinute, creditoarea a depus facturile emise şi neachitate, comenzile 
debitoarei şi documentele de transport care atestă livrarea mărfurilor. Astfel, facturile neachitate sau achitate parţial, 
care compun valoarea debitului restant sunt următoarele: 

Nr. crt. Numărul facturii Data facturii Valoarea facturii 
1. 1870007541 17.10.2016 14.220,85 lei 
2. 1870007515 14.10.2016 15.245,09 lei 
3. 1870000056 04.01.2017 19.514,33 lei 

 Total 48.980,27 lei 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 47.996,91 lei debit restant, nefiind înregistrată o plată de 99.08 
lei care figurează în situaţia comunicată de către creditoare. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul VPK Packaging SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 47.897,83 lei. 
228. World Courier România SRL, având sediul în Bucureşti, sector 1, Aleea Privighetorilor, nr. 80, a solicitat 
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 13.560,00 lei, reprezentând contravaloarea 
Facturii Fiscale nr. 1300/16.08.2016 pentru servicii de curierat prestate de către World Courier România SRL pentru 
Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar a constatat că cererea a fost înregistrată la sediul 
subscrisei la data de 22 Martie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. 
În urma analizei pe fond a cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că pentru suma solicitată, creditoarea a 
depus următoarele documente: 
- Dovada conversaţiei purtate prin email în perioada 12-17.08.2016 între creditoare şi debitoare; 
- Fişa de client nou a Romcab SA; 
- Oferta pentru transport din partea World Courier România; 
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 
Facturi Fiscale: 
- Factura Fiscală nr. 1300/16.09.2016 în valoare de 13.560,00 lei. 
Total sume solicitate: 13.560,00 lei. 
În fapt, în urma conversaţiei purtate între SC World Courier România SRL şi Romcab SA, la solicitarea acesteia din 
urmă, creditoarea a acceptat să livreze un colet din Olanda în România, conform indicaţiilor reprezentantilor societăţii 
debitoare. 
În baza ofertei înaintate de creditoare, au fost prestate servicii de curierat pentru debitoare, fiind astfel emisă Factura 
Fiscală nr. 1300/16.08.2016 în cuantum de 13.560,00 lei. 
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Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SC World Courier România SRL deţinea împotriva 
debitoarei SC Romcab SA o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum total de 13.560,00 lei. 
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 13.560,00 lei. 
229. World Distrib SRL cu sediul în Craiova, str. Râului, nr. 320, jud. Dolj, a depus Cerere de admitere a creanţei 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 18.011,37 lei, reprezentând debit 
restant şi neachitat în cuantum de 16.117,66 lei şi dobândă legală în valoare de 1.893,71 lei. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 30 martie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că factura cu seria DJ WRD nr. 92633 emisă în data de 12.11.2014, în valoare de 569.164,78 lei a fost achitată 
parţial de către debitoare, rămânând un rest de plată în cuantum de 16.117,66 lei. 
În vederea dovedirii cuantumului creanţei deţinute, creditoarea a depus factura emisă şi încasată parţial şi Extrasul de 
cont nr. 290/02.11.2015, conform căruia debitoarea confirmă un sold în cuantum de 38.188,56 lei. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 16.117,66 lei debit restant, echivalent cu valoarea creanţei 
solicitată de către creditoare. 
Cât priveşte valoarea dobânzii legale solicitată de creditoare şi anexa privind modul de calcul al acesteia, 
administratorul judiciar a constatat că dobânda solicitată a fost calculată conform prevederilor O.G. nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare, prin raportare la valoarea debitului neachitat de debitoare din data de 10 
februarie 2015. 
Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul World Distrib SRL va fi înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 18.011,37 lei reprezentând debit principal 
neachitat în cuantum de 16.117,66 lei şi 1.893,71 lei cu titlu de dobândă legală. 
230. World Transport Overseas SRL cu sediul în loc. Ovidiu, str. B, nr. 26, Biroul nr. 3, jud. Constanţa, având sediul 
procesual ales în Constanţa, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 27B, jud. Constanţa la SCA „Popescu, Miriuţă, Bucur”, a 
depus Cerere de înscriere la masa credală, în categoria creanţelor chirografare cu suma de 4.857,62 lei, reprezentând 
debit restant şi neachitat la care să se adauge valoarea penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,2%/zi până la data 
deschiderii procedurii insolvenţei şi obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată. 
Declaraţia de creanţă a fost înregistrată la registratura Tribunalului Specializat în data de 04 aprilie 2017, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, 
rezultă că World Transport Overseas SRL a efectuat un transport de marfă pentru debitoare în baza ordinului de 
Comandă nr. 102705 din data de 27.10.2016, din Spania la sediul Romcab SA din România. 
Urmare a executării serviciului de transport, creditoarea a emis factura cu seria WTO nr. 4884 din data de 31.10.2016 
cu termen de plată 45 de zile în valoare de 4.876,62 lei (echivalentul a 900 euro + TVA) care nu a fost achitată de către 
debitoare. 
De asemenea, având în vedere că în cuprinsul facturii era prevăzută obligaţia de achitare a penalităţilor de 0,2%/zi de 
întârziere în caz de neplată a facturii, creditoarea solicită înscrierea la masa creadală a debitoarei şi cu valoarea 
penalităţilor calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei. 
În vederea dovedirii cuantumului creanţei deţinute, creditoarea a depus factura emisă, Comandă nr. 102705 din data de 
27.10.2016 şi corespondenţa purtată prin e-mail cu reprezentanţii debitoarei din cuprinsul căreia rezultă că transportul a 
fost efectuat la data solicitată şi că debitoarea nu a efectuat plata facturii aferente. 
Având în vedere aceste aspecte, în urma verificării contabilităţii debitoarei, raportat la documentele justificative depuse 
şi la sumele invocate de acest creditor, administratorul judiciar a constatat că în evidenţele contabile ale debitoarei, 
soldul cu care figurează creditoarea este în cuantum de 4.857,62 lei debit restant, echivalent cu valoarea creanţei 
solicitată de către creditoare. 
Cât priveşte valoarea penalităţilor de întârziere solicitate pentru care creditoarea nu a depus modalitatea de calcul şi nici 
nu a specificat valoarea acestora, administratorul judiciar a procedat la determinarea acestora, astfel: 

Tabel privind calculul penalităţilor aferente creanţei - World Transport Overseas SRL 

Nr. 
crt. 

Nr. factură Valoare 
factură 

Data 
scadenţei 

Rest de plată Nr. zile de 
întârziere 

Procent 
penalitate 

Valoare 
penalităţi 

1. WTO4884 4.857,62 lei 15.12.2016 4.857,62 lei 67 0,20% 650,92 lei 

Raportat la solicitarea de înscriere a valorii cheltuielilor de judecată, având în vedere că nu s-a specificat valoarea 
acestora şi nu s-a făcut dovada achitării acestora, administratorul judiciar apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile 
necesare înscrierii la masa credală a debitoarei cu valoarea cheltuielilor de judecată. 
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Aşadar, după verificarea documentelor contabile, creditorul World Transport Overseas SRL va fi înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creditorilor chirografari cu o creanţă în valoare de 5.508,54 lei reprezentând 
debit principal neachitat în cuantum de 4.857,62 lei şi 650,92 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. 
231. Wylze Logistik SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Piaţa Victoriei, nr. 1, bl. Mercur, sc. A, et. 2, ap. 26, Jud. Prahova, 
cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat Soare-Florescu Sebastian, Ploieşti, str. Vasile Conta, nr. 1, bl. 34A2, et. 2, 
ap. 7, jud. Prahova solicită înscrierea la masa credală cu suma de 41.749,01 lei. 
În ceea ce priveşte condiţiile de formă, constatăm că a fost achitată taxa de timbru în cuantum de 200 de lei iar cererea a 
fost formulată în termenul stabilit, fiind înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 31.03.2017. 
În probaţiune, creditorul anexează următoarele documente: 
- Contractul de închiriere nr. 218/16.07.2012 şi anexa 1 la contract; 
- Contractul de închiriere nr. 2405/01.06.2013 şi anexa 1 la contract; 
- Următoarele facturi fiscale: 

Nr. factură Dată emitere Valoare (lei) Valoare rămasă de plată(lei) 

PH WLKS15367 29.07.2016 2.328,90 6,88 

PH WLKS15368 29.07.2016 5.112,88 5.112,88 

PH WLKS15378 09.08.2016 642,54 642,54 

PH WLKS15463 31.08.2016 5.098,34 5.098,34 

PH WLKS15521 13.10.2016 5.152,52 5.152,52 

PH WLKS15594 11.11.2016 5.157 5.157 

PH WLKS15680 15.12.2016 10.352,26 10.352,26 

PH WLKS15750 26.01.2017 5.107,10 5.107,10 

PH WLKS15804 15.02.2017 5.119,49 5.119,49 

Total 41.749,01 

În ceea ce priveşte factura nr. PH WLKS15804 constatăm că aceasta este aferentă lunii februarie 2017. 
Având în vedere deschiderea procedurii insolvenţei faţă de Romcab SA la data de 20.02.2017, suma aferentă lunii 
februarie urmează a fi înscrisă la masa credală doar pentru perioada 01 – 19.02.2017, anterioară deschiderii procedurii 
de insolvenţă. 
Raportat la valoarea facturii constatăm că preţul închirierii pe zi în luna februarie este în cuantum de 182,84 lei 
(5.119,49 lei / 28 zile = 182,84). 
Astfel, va fi acceptată la masa credală suma de 3.473,96 lei, în baza facturii PH WLKS15804, fiind aferentă perioadei 
01 – 19.02.2017 (182,84 lei * 19 zile = 3.473,96 lei), urmând ca în ceea ce priveşte suma de 1.645,53 lei aferentă 
perioadei 20 – 28.02.2017 să fie respinsă înscrierea la masa credală. 
În concluzie, Wylze Logistik SRL, urmează a fi înscris în Tabelul Preliminar cu creanţa chirografară în cuantum de 
40.103,48 lei. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
232. YLI REG Trans SRL cu sediul social în Reghin, str. Koos Ferenc nr. 4, jud. Mureş, a formulat declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 42.127,68 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor fiscale neachitate de către Romcab SA. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
Tribunalul Specializat Mureş la data de 03 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu următoarele documente: 
- Factura Fiscală nr. 946/23.08.2016, în cuantum de 5.342,40 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00000977/16.09.2016, în cuantum de 1.632,96 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00001080/09.12.2016, în cuantum de 4.536,00 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00001018/21.10.2016, în cuantum de 7.291,20 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00001053/23.11.2016, în cuantum de 3.864,00 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00000990/29.09.2016, în cuantum de 1.512,00 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00001091/19.12.2016, în cuantum de 1.512,00 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00001034/11.11.2016, în cuantum de 7.462,56 lei; 
- Factura Fiscală seria YLI nr. 00000972/10.09.2016, în cuantum de 8.974,56 lei; 
Total sume solicitate: 42.127,68 lei. 
În fapt, între Yli Reg Trans SRL a prestat servicii de transport marfă, pe bază de comenzi, în urma cărora a emis 
facturile fiscale sus menţionate, care nu au fost achitate de către societatea debitoare Romcab SA. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma în cuantum total de 9.912,00 lei 
solicitată de creditoare în temeiul Facturii Fiscale seria YLI nr. 000001080/09.12.2016, Facturii Fiscale seria YLI nr. 
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000001053/23.11.2016, Facturii Fiscale seria YLI nr. 000001091/19.12.2016, au scadenţa ulterior deschiderii 
procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, motiv pentru care va da eficienţă dispoziţiilor art. 102 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014, potrivit cărora „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 prezentul titlu.” 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei. 
De asemenea, suma solicitată de YLI Reg Trans SRL este înregistrată şi în evidenţele contabile ale societăţii debitoare. 
Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare cu 
suma totală în cuantum total de 42.127,68 lei. 
Chestiuni finale 
- Acest raport a fost întocmit în acord cu dispoziţiile art. 105 – 110 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu 
dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014: (1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze 
contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel. (2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului Preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura 
simplificată. (3) 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. (4) Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al 
contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui 
creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, 
judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. (5) Întâmpinarea se 
depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor ce o însoţesc. Un exemplar al 
întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi contestatorului, 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi debitorului, sub sancţiunea prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul 
de procedură civilă. (6) La termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de 
creanţe, judecătorul-sindic va soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile, chiar dacă pentru 
soluţionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate admite, în tot 
sau în parte, înscrierea creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv. Creanţele înscrise provizoriu vor 
avea toate drepturile prevăzute de lege cu excepţia dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor 
consemna în contul unic până la definitivarea creanţei. (7) Dacă se admite creanţa fără dreptul de preferinţă pretins, 
aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din valorificarea bunurilor negrevate de cauze de preferinţă. (8) Din 
sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinţă contestat se va consemna partea ce s-ar 
cuveni acelei creanţe. 
- Acest raport a fost conceput și redactat de RTZ & Partners SPRL şi sintetizează analiza următoarelor 
documente/informații: (i) Declarațiile de creanță și documentele depuse la dosarul cauzei de către creditori odată cu 
declarațiiile de creanță; (iii) Informaţiile extrase din Baza de date contabilă a debitoarei; (iii) Răspunsurile recepţionate 
de către administratorul judiciar de la reprezentanții creditorilor și ai debitoarei. Astfel, în vederea redactării prezentului 
raport, am consultat documentaţia depusă de către creditori la dosarul cauzei şi am avut în vedere informaţiile 
comunicate de reprezentanţii legali ai debitoarei și ai creditorilor. Aceştia sunt singurii responsabili de corectitudinea, 
realitatea şi legalitatea informaţiilor/documentelor furnizate, care beneficiază de prezumţia de valabilitate şi legalitate 
până la proba contrară. 
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