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DEBITOR 
3. NR ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA - sector 3, Bucureşti, STR.NERVA TRAIAN, nr. 3, bl. M101 
4. NR SC ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL BOGDAN 
ANTONESCU CU SEDIUL ALES - sector 1, Bucureşti, INTRAREA SOLZILOR, nr. 23, et. 2, ap. 3A 
5. NR SC ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL BOGDAN 
ANTONESCU CU SEDIUL ALES - Bucureşti, sector 1, Bucureşti, str. Sf. Constantin, nr. 24, ap. 6, et. 1 
6. TC SC ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL BOGDAN 
ANTONESCU - 
INTIMAT 
7. NR SC ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR KPMG RESTRUCTURING 
SPRL - sector 1, Bucureşti, DN 1, sos.Bucureşti Ploiesti, nr. 69-71 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E32 etaj 1 completul C19 în data de 13.11.2017 ora 9.00 în calitate de 
debitoare ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA - sector 3, Bucureşti, STR.NERVA TRAIAN, nr. 3, bl. M101. 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EQUATOR GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 17708860 
România  
Tribunalul Dâmboviţa 
Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Str. Calea Bucureşti, nr.3  
Dosar nr. 5144/120/2017 

Comunicare Sentinţa nr. 422 din data de 31.10.2017 
emisă la: ziua 06 luna 11 anul 2017 

Către, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - Târgovişte, str. Plt Diţescu Stan, nr.1, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa - Târgovişte, strada Calea Domnească, nr. 166, 
CREDITOARE Piraeus Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 29 – 31, sector 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/1441/41995, CUI 7025592, DEBITOARE Societatea 
EQUATOR GROUP SRL, cu sediul în Racari, str. Ana Ipătescu, nr. 241, judeţul Dâmboviţa, cod unic de înregistrare 
17708860 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/695/2005. ADMINISTRATOR JUDICIAR Prime Insolv 
Practice SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bd.. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. 1 -2, sector 1 
Se comunică alăturat copia Sentinţei nr. 422, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa – Secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal în data de 31.10.2017, în dosarul nr. 5144/120/2017, de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a 
Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, privind pe debitoarea Societatea EQUATOR GROUP SRL, cu sediul în 
Racari, str. Ana Ipătescu, nr. 241, judeţul Dâmboviţa, cod unic de înregistrare 17708860 şi număr de ordine în registrul 
comerţului J15/695/2005. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Tribunalul Dâmboviţa  
Mun. Târgovişte, Calea Bucureşti, 
nr. 3, jud. Dâmboviţa 
Telefon: 0245/612344 
Fax: 0245/611893 
Dosar nr. 5144/120/2017 
România 
Tribunalul Dâmboviţa 
Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 

Sentinţa nr. 422 
Şedinţa publică din data de 31 octombrie 2017 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic: Narcis Erculescu 
Grefier: Claudia-Elena Grigorescu 

Pe rol fiind cererea formulată de creditoarea Piraeus Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu, 
nr. 29 – 31, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/1441/41995, CUI 7025592, împotriva 
debitoarei Societatea EQUATOR GROUP SRL, cu sediul în Racari, str. Ana Ipătescu, nr. 241, judeţul Dâmboviţa, cod 
unic de înregistrare 17708860 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/695/2005. Cerere timbrată cu taxă judiciară 
de timbru în cuantum de 200 lei, potrivit Ordinului de Plată nr. 4510/15.01.2016(fila 8). La apelul nominal făcut în 
şedinţa publică la prima strigare a răspuns avocat Stan Suzana pentru debitoarea Societatea EQUATOR GROUP SRL, 
potrivit împuternicirii avocaţiale seria DB nr. 218548/25.08.2017, aflată la dosarul cauzei, lipsă fiind creditoarea 

Administrator
Highlight
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Piraeus Bank România SA. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează următoarele: la data 
de 30.10.2017, apărătorul creditoarei a depus cerere de strigare a cauzei după ora 10,30, după care: Potrivit art. 154 
alin.7 Noul Cod de procedură civilă, judecătorul sindic verifică personal modul de îndeplinire a procedurii de citare şi 
constată că este legal îndeplinită. La interpelarea judecătorului sindic, avocat Stan Suzana, având cuvântul pentru 
debitoarea Societatea EQUATOR GROUP SRL, susţine că nu s-a ajuns la o înţelegere, în sensul soluţionării cauzei pe 
cale amiabilă. De asemenea, solicită lăsarea cauzei la a doua strigare, în raport de cererea formulată şi depusă la dosarul 
cauzei de apărătorul creditoarei. Judecătorul sindic, în raport de dispoziţiile art. 121 alin. 5 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, 
dispune lăsarea cauzei la a doua strigare. La apelul nominal făcut în şedinţa publică la a doua strigare au răspuns: avocat 
Moisescu Liliana Cristina pentru creditoarea Piraeus Bank România SA, potrivit împuternicirii avocaţiale seria PH nr. 
0129621/26.09.2017, aflată la dosarul cauzei, şi avocat Stan Suzana pentru debitoarea Societatea EQUATOR GROUP 
SRL, potrivit împuternicirii avocaţiale seria DB nr. 218548/25.08.2017, aflată la dosarul cauzei. S-a făcut referatul 
cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează următoarele:  la data de 30.10.2017, apărătorul creditoarei a depus 
cerere de strigare a cauzei după ora 10,30, după care: Potrivit art. 154 alin.7 Noul Cod de procedură civilă, judecătorul 
sindic verifică personal modul de îndeplinire a procedurii de citare şi constată că este legal îndeplinită. Nemaifiind alte 
cereri de formulat, judecătorul sindic acordă cuvântul pe probe. Avocat Moisescu Liliana Cristina, având cuvântul pe 
aspectul probelor, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei. Avocat Stan Suzana pentru 
debitoarea Societatea EQUATOR GROUP SRL, având cuvântul, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. Depune la 
dosarul cauzei un set de înscrisuri, constând în: fişa sintetică totală scurtă, ordine de plată către SFO Titu, raport 
tranzacţii ING Bank pentru perioadele 31.08.2017 – 30.09.2017; 01.10.2017 – 27.10.2017. În temeiul art. 254 coroborat 
cu art. 258 din Noul Cod de procedură civilă, judecătorul – sindic încuviinţează probele propuse de ambele părţi, 
respectiv înscrisurile aflate la dosar, ca fiind utile soluţionării cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat probe de 
administrat, judecătorul – sindic constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond. Avocat Moisescu 
Liliana Cristina pentru creditoarea Piraeus Bank România SA solicită deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
debitoarei şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Prime Insolv Practice SPRL, 
astfel cum s-a solicitat şi prin cererea de deschidere a procedurii generale de insolvenţei, subliniind faptul că s-a depus 
ofertă la dosarul cauzei de către practicianul în insolvenţă. Avocat Stan Suzana pentru debitoarea Societatea 
EQUATOR GROUP SRL susţine că, faţă de acest aspect, solicită deschiderea procedurii generale de insolvenţăfaţă de 
societatea debitoare. Mai arată că societatea nu are nicio altă datorie şi nici un alt creditor, precum şi faptul că va 
depune un plan de reorganizare. De asemenea, solicită numirea, în calitate de administrator judiciar, a practicianului în 
insolvenţă Cabinetul Individual de Insolvenţă Bălan Mădălin. Judecătorul – sindic, considerându-se lămurit cu privire la 
toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în temeiul art. 394 din Noul Cod de procedură civilă, 
închide dezbaterile şi rămâne în deliberare. 

Judecătorul-sindic: 
Asupra cauzei de faţă, judecătorul – sindic reţine următoarele: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa – 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sub nr. 5144/120/2017 la data de 08.08.2017, creditoarea 
Piraeus Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 29 – 31, sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/1441/41995, CUI 7025592, în contradictoriu cu debitoarea Societatea EQUATOR 
GROUP SRL, cu sediul în Racari, str. Ana Ipătescu, nr. 241, judeţul Dâmboviţa, cod unic de înregistrare 17708860 şi 
număr de ordine în registrul comerţului J15/695/2005, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva acesteia. În motivarea cererii, s-a precizat că, în temeiul Contractului de credit nr. 45478, încheiat la data de 
22.12.2009, modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare, încheiat între PIRAEUS BANK România SA şi 
EQUATOR GROUP SRL, în calitate de împrumutat, banca a pus la dispoziţia acestuia o facilitate de credit care nu a 
fost rambursată de către debitoare la termenele şi în condiţiile stabilite prin Contract. Pentru garantarea tuturor 
obligaţiilor rezultate din Contract, respectiv credite, dobânzi, costuri şi spezele aferente, debitoarea EQUATOR 
GROUP SRL 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. 45478, încheiat la data de 22.12.2009, 
garanţia fiind înregistrată în favoarea Băncii la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare; Garanţie reală 
imobiliară, drept real accesoriu constituit asupra imobilului aflat în proprietatea SC EQUATOR GROUP SRL, situat în 
Răcari, str. Ana Ipătescu, nr. 241, jud. Dâmboviţa, intabulat în Cartea Funciară nr. 611 a localităţii Răcari, având nr. 
cadastral 1220, format din: teren curţi construcţii, în suprafaţa totală de 3.822 mp, construcţiile aflate pe acest teren: C1-
hala producţie P+1, în suprafaţă de 1536 mp, C3-bazin de apă din beton şi BCA, în suprafaţă de 98 mp, C4-constructie 
anexă, în suprafaţă de 36 mp. Ipoteca a fost constituita pentru garantarea plăţii şi îndeplinirii în întregime a obligaţiilor 
prevăzute în Contract, în baza Contractului de ipotecă autentificat sub nr. 3235 încheiat la data de 23.12.2009 de BNP 
lulia Enache. Potrivit dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului, Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reala sau personala, încheiate de o 
instituţie de credit constituie titluri executorii”. Conform dispoziţiilor legale, prevederile Contractului de credit nr. 
45478, încheiat la data de 22.12.2009, modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare, reprezintă titlul 
executoriu pentru sumele care nu au fost achitate de către debitoarea EQUATOR GROUP SRL, astfel, la data de 
01.08.2017, suma datorată de debitoarea EQUATOR GROUP SRL este în cuantum de 1.960.596,39 lei. Având în 
vedere cele expuse, s-a solicitat să se constate că sunt îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 85/2014 pentru 
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admiterea cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolvenţei: creanţa este certă, lichidă şi exigibilă; creanţa 
depăşeşte valoarea prag de 40.000 lei şi au trecut peste 60 de zile de la data scadenţei ultimei rate. S-a susţinut faptul că 
are calitatea de creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, conform prevederilor art. 5 pct. 20 din 
Legea nr. 85/2014 şi, în conformitatea cu definiţia dată de Codul de procedură civilă, deţine împotriva debitorului o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă. În temeiul art. 102 alin. (2), creanţa se va înscrie în tabelele de creanţă, fără a fi 
necesară depunerea unei cereri de admitere, cu excepţia cazului în care se vor calcula accesorii până la data deschiderii 
procedurii. Cu privire la numirea administratorului judiciar provizoriu, s-a invocat art. 45 alin. 1, lit. d) din Legea nr. 
85/2014, (...) desemnarea motivata, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a 
procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul 
care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine acestuia”, subliniind că 
dispoziţiile art. 45 alin 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 stabilesc fără rezerve şi posibilitate de interpretare, faptul că, în 
cazul în care creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, a solicitat desemnarea unui 
anumit administrator judiciar provizoriu, dacă nu există cauze de incompatibilitate, va fi desemnat practicianul în 
insolvenţă propus de creditor. Prin urmare, s-a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu a 
practicianului în insolvenţă Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. 1-2, 
sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0488, având CIF R027362568, 
conform ofertei depuse de societate la dosarul cauzei. În drept, cererea fost întemeiată pe dispoziţiile art. 5, art. 45, art. 
70 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, precum şi art. 662 Cod Procedură Civilă. În baza art. 411 alin. 2 Cod 
procedură civilă., s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă. Au fost depuse, în copie certificată pentru conformitate cu 
originalul, următoarele înscrisuri: Extras informativ ONRC pentru SC EQUATOR GROUP S.R.L; contractul de credit 
nr. 45478 încheiat la data de 22.12.2009 şi actele adiţionale ulterioare; contractul de ipotecă autentificat sub nr. 3235 
încheiat la data de 23.12.2009 de BNP lulia Enache; Extrase CF şi AEGRM; notificarea privind declararea scadenţei 
anticipate a tuturor sumelor datorate în baza contractului de credit şi dovada de comunicare; oferta financiară depusă de 
PRIME INSOLV PRACTICE SPRL. La data de 25.08.2017, debitoarea Societatea EQUATOR GROUP SRL a depus 
cerere prin care, în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, a recunoscut starea de insolvenţă şi, în 
temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, a solicitat numirea în calitate de lichidator judiciar a 
Cabinetului Individual de Insolvenţă Bălan Mădălin. A susţinut că societatea are ca obiect principal de activitate 
producerea şi comercializarea de plăci termoizolante din polistiren expandat ignifugat de diferite dimensiuni densităţi 
sau perle din polistiren, utilizate la turnarea de şape uşoare, subliniind că situaţia de criză economică a influenţat negativ 
activitatea societăţii debitoare, cifra de afaceri involuând, pe fondul demarării de către Piraeus Bank SA a procedurilor 
de executare silită asupra societăţii, în vederea recuperări debitului în cuantum de 1.960.596,39 lei. S-a mai precizat că 
societatea nu deţine resursele financiare şi materiale necesare achitării integrale a debitului, însă şi-a manifestat intenţia 
de a continua activitatea în conformitate cu obiectul de activitate, prin propunerea unui plan de reorganizare, în vederea 
achitării integrale a creanţei. În consecinţă, s-a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei. Examinând 
cererea creditoarei, judecătorul-sindic constată că cererea întruneşte cerinţele prevăzute de dispoziţiile art. 70 coroborate 
cu cele ale art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea nr. 85/2014, întrucât creditoarea a făcut dovada faptului că deţine împotriva 
debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, care depăşeşte valoarea - prag prev. de disp. art. 5 pct. 72 din Legea nr. 
nr. 85/2014, respectiv cuantumul minim de 40.000 lei, prevăzut de lege. În raport de înscrisurile depuse de creditoare la 
dosar în susţinerea cererii, judecătorul-sindic constată că societatea debitoare se află în stare de insolvenţă, întrucât nu 
este în măsură să achite datorii mai vechi de 60 de zile de la data scadenţei. Fiind îndeplinite condiţiile Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va admite cererea creditoarei şi, în temeiul art. 
72 al. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, se va constata că 
debitoarea este în stare de insolvenţă şi se va deschide procedura insolvenţei împotriva acesteia. Prin urmare, constatând 
îndeplinite condiţiile prevăzute de legea pentru constatarea stării de insolvenţă a debitoarei, în temeiul art. 38 alin. 1 şi 
art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014, judecătorul sindic va admite cererea creditoarei, va deschide procedura generală a 
insolvenţei şi va dispune luarea primelor măsuri ce se impun în această fază a procedurii. În temeiul art. 73 şi 45 alin. 1 
lit. d din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va desemna provizoriu ca administrator 
judiciar pe Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bd.. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. 1 -2, sector 1, care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 pentru administrarea procedurii până la confirmarea 
acestuia în condiţiile legii, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 pentru administrarea 
procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 
85/2014 pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii, şi va stabili onorariul 
administratorului judiciar provizoriu de 1.500 lei, conform criteriilor prevăzute de OUG nr. 86/2006. Conform art. 74 
din Legea nr. 85/2014, va obliga debitoarea ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul 
cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin.1 din Legea nr. 85/2014. În perioada de observaţie, debitoarea va 
putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, în condiţiile art. 87, 
alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 75 din Legea nr. 85/2014, va suspenda de drept, la data deschiderii 
procedurii insolvenţei, toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea 
creanţelor asupra averii debitoarei, cu excepţia celor prevăzute de art. 75, alin.2 şi 3, iar conform art. 76 din Legea nr. 
85/2014 se dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror circumscripţie se află sediul 
debitoarei declarat la ORC.  Administratorul judiciar va depune la dosarul cauzei raportul prevăzut de art. 92, alin. 1 şi 
2 din Legea nr. 85/2014, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa, şi va depune lunar un raport privind descrierea 
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modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, un extras al acestuia urmând a fi publicat în BPI, în conformitate cu art. 59, 
alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar va convoca adunarea generală a acţionarilor societăţii 
debitoare în vederea desemnării administratorului special, conform art. 53, alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 73 
şi 99-100 din Legea nr. 85/2014, va dispune notificarea, de către administratorul judiciar, către  toţi creditorii menţionaţi 
în lista depusă conform art. 67, alin.1, lit. c sau 74 din Legea nr. 85/2014, către debitoare şi către ORC, pentru 
efectuarea menţiunii, prin modalitatea prevăzută de art. 99 alin.3 şi, în termenele prevăzute de art. 100, alin.1, teza I din 
Legea nr. 85/2014, asupra deschiderii procedurii generale a insolvenţei în privinţa debitoarei precum şi asupra:  
termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 14.12.2017, precum şi 
cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă (art. 5, pct. 20 şi pct. 72 din Legea nr. 85/2014);  
termenului de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 03.01.2017;  
termenului de definitivare a tabelului creanţelor – 26.01.2018;  locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor – 
sediul Tribunalului Dâmboviţa, data: 08.01.2018, ora 13; Conform art. 39, alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune 
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Va 
stabili termen administrativ de control, conform art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, la data de 27.02.2018. Văzând şi 
disp. art. 46, alin. 1 din Legea nr. 85/2014, 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de creditoarea Piraeus Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 
29 – 31, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/1441/41995, CUI 7025592, şi în baza art. 38 
alin. 1 şi 70 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei 
Societatea EQUATOR GROUP SRL, cu sediul în Racari, str. Ana Ipătescu, nr. 241, judeţul Dâmboviţa, cod unic de 
înregistrare 17708860 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/695/2005. În temeiul art. 73 şi 45, alin.1, lit. d din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, desemnează provizoriu ca 
administrator judiciar pe Prime Insolv Practice SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bd.. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap. 1 -2, 
sector 1, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 pentru administrarea procedurii până la 
confirmarea acestuia în condiţiile legii. Stabileşte onorariul administratorului provizoriu de 1.500 lei, stabilit conform 
criteriilor stabilite de OUG nr. 86/2006. Conform art. 74 din Legea nr. 85/2014 obligă debitoarea ca, în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin.1 din Legea 
nr. 85/2014. În perioada de observaţie, debitoarea va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua 
plăţi către creditorii cunoscuţi, în condiţiile art. 87, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 75 din Legea nr. 
85/2014 se suspendă de drept, la data deschiderii procedurii insolvenţei, toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei, cu excepţia celor prevăzute de art. 75, 
alin.2 şi 3, iar conform art. 76 din Legea nr. 85/2014 se dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele 
judecătoreşti în a căror circumscripţie se află sediul debitoarei declarat la ORC.  Administratorul judiciar va depune la 
dosarul cauzei raportul prevăzut de art. 92, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, în termen de 20 de zile de la desemnarea 
sa, şi va depune lunar un raport privind descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, un extras al acestuia 
urmând a fi publicat în BPI, în conformitate cu art. 59, alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar va 
convoca adunarea generală a acţionarilor societăţii debitoare în vederea desemnării administratorului special, conform 
art. 53, alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 73 şi 99-100 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea, de către 
administratorul judiciar, către toţi creditorii menţionaţi în lista depusă conform art. 67, alin.1, lit. c sau 74 din Legea nr. 
85/2014, către debitoare şi către ORC, pentru efectuarea menţiunii, prin modalitatea prevăzută de art. 99 alin.3 şi, în 
termenele prevăzute de art. 100, alin.1, teza I din Legea nr. 85/2014, asupra deschiderii procedurii generale a insolvenţei 
în privinţa debitoarei precum şi asupra: termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra 
averii debitoarei – 14.12.2017, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă (art. 5, pct. 
20 şi pct. 72 din Legea nr. 85/2014);  termenului de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului 
preliminar de creanţe – 03.01.2017; termenului de definitivare a tabelului creanţelor – 26.01.2018; locul, data şi ora 
primei şedinţe a adunării creditorilor – sediul Tribunalului Dâmboviţa, data: 08.01.2018, ora 13; Conform art. 39, alin. 2 
din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a 
atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-
un cont special de depozit bancar. Termen administrativ de control stabilit conform art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 
– 27.02.2018. Executorie.  Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la 
Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31 octombrie 2017. 
Judecător-sindic,                                Grefier, 
Narcis Erculescu                Claudia-Elena Grigorescu 
 
 
 
 
 
 




