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6. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRL - Iaşi, cu sediul social în sat Lunca Cetăţuii, com. Ciurea, str. Dreptăţii 4, bl.6, 
ap.1, judeţ Iaşi 
Cu copie acţiune. 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II, et.2, completul S3, în 
ziua de 6.12.2017, ora 9, privind debitoarea SC ITME SRL, cu sediul în Iaşi, Fundac Sf. Teodor 1, jud. Iaşi, 
înmatriculată la ORC sub nr.J22/2411/2019, CUI 36718711, pentru alte cereri -repunere în termen+creantă. Odată cu 
prezenta se comunica şi următoarele acte: alte cereri -repunere în termen+creantă. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 
2. Societatea ARWEN PROFESSIONAL SERVICES S.A. (FOSTA THE RED POINT SA), cod unic de 
înregistrare: 14172456 

Depunere raport de activitate cu propunerea de intrare în faliment  
pentru debitoarea SC Arwen Professional Services SA 

Societate „în reorganizare judiciară“, „in judicial reorganisation“, „en redressement“ 
Nr.2171/24.11.2017 

1. Date privind dosarul: Nr.dosar 840/99/2016 (64/2016); Tribunalul Iaşi - Secţia II civilă - Faliment; Judecător sindic 
Corugă-Butucă Mihaela;  
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna nr.1A, Programul arhivei/registraturii instanţei: 9.00-13.00;  
3.Debitor: SC Arwen Professional Services SA., cu sediul în Iași, bd. Poitiers nr.16, demisol și et.1, având nr.de 
înregistrare în R.C. J22/813/2001, C.U.I. 14172456; 
4. Administrator judiciar: Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., cod de identificare fiscală: 16993962, sediu 
social: str. A. Panu nr.27, bl.Moldova 3, et.2, ap.6, nr.de ordine în Tabelul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0020, tel. 
0232-261272 fax: 0232-232000, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Moisescu Ioana Irina;  
5. Nr.de exemplare depuse: 2, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în BPI. 

SC Arwen Professional Services SA- Raport de activitate cu propunerea de intrare în faliment 
În data de 11.05.2017 prin sentinta civila nr.739 planul de reorganizare a fost confirmat de către instanţă.  
În baza art.103 din Legea 85/2006, activitatea debitoarei este reorganizată conform planului şi se va limita doar la acele 
activităţi comerciale pentru care debitorul dispune de baza materială necesară.  
Activitatea curentă a debitoarei SC Arwen Professional Services SA se desfăşoară sub supravegherea administratorului 
judiciar. Obiectul principal de activitate al societăţii, conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională 
(C.A.E.N.), este 5829 – Activitati de editare a altor produse software. 
In planul de reorganizare erau prevazute plati inca din prima luna a trimestrului I, respectiv luna iunie 2017.  
Era prevazut ca se vor incasa de la Ministerul Educatiei Nationale și Cercetarii Stiintifice urmatoarele sume: 
-Conform evidentei validate aferenta CR7 proiect ID 30074 Arwen are de acoperit valoarea de 1.137.235,48 lei din care 
se scade valoarea aferenta prefinantarii în suma de 223.855, 28 lei și suma de 620.289,89 lei incasata deja, rezultand de 
incasat suma de 293.090,31 lei. 
-Conform evidentei validate aferenta CR4 proiect ID 4554, Arwen are de acoperit valoarea de 1.113.128,73 lei din care 
se scade valoarea aferenta prefinantarii în suma de 382.634,71 lei, rezultand de incasat suma de 730.494,02 lei. 
Din sumele care urmau sa se incaseze trebuiau sa se achite 700.000 lei catre Ministerul Educatiei Nationale și Cercetarii 
Stiintifice (aferent sumei inscrise la masa credala) 
Pana la intocmirea prezentului raport de activitate, aceasta incasare nu a avut loc, debitoarea neputand efectua platile 
conform planului de reorganizare.  
In luna septembrie, SC Arwen Professional Services SA prin administratorul special, a depus un raport asupra situatiei 
financiare pentru perioada mai – iulie 2017, conform art.144 din Legea nr.85/2014.  
Deficitul din activitatea curenta pentru perioada mai – iulie 2017 este de -18.227 ron, comparativ cu deficitul 
previzionat de -152.039,7 ron. Nerealizarea excedentului previzionat prin planul de reorganizare se datoreaza 
incasarilor sub previziuni ( 27% din total incasari previzionate s-au adeverit în realitate). Platile aferente activitatii 
curente au fost și ele sub estimari, acestea fiind aproximativ 8% din platile previzionate. Astfel, de la incasarile realizate 
sunt inferioare celor planificate, valoarea scazuta a acestora se rasfrange intr-o valoare scazuta a platilor. 
Din perspectiva fluxului de numerar, valoarea realizata a incasarilor din activitatea curenta reprezinta 27 % din valorile 
prognozate a se incasa în aceasta perioada, iar suma platita pentru desfasurarea activitatii curente reprezinta 8 % din 
suma prognozata a se plati.  
Datoriile catre bugetul de stat aferente perioadei de observatie nu au fost platite, urmand a se plati în urmatoarele 
trimestre ale planului. Trimestrul I al planului de reorganizare s-a incheiat cu un deficit de numerar, în valoare de -
18.227 lei comparativ cu deficitul de – 152.039 lei care era previzionat prin planul de reorganizare. 
Ca urmare a depunerii raportului financiar, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor în 
vederea aprobarii acestui raport financiar. 
Convocarea Sedintei Comitetului Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.17080 din data 
de 19.09.2017şi transmisă membrilor ce fac parte din Comitetul Creditorilor prin fax sau e-mail. 
Sedinta Comitetului Creditorilor a avut ca ordine de zi: Prezentarea și aprobarea raportului asupra situaţiei financiare şi 
a cheltuielilor, conform art.144 din Legea nr.85/2014. 
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Pentru sedinta comitetului creditorilor, doar creditorul Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice Iași a inaintat 
un vot prin corespondenţă.  
Administratorul judiciar constată că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege. 
In aceste conditii, administratorul judiciar va reconvovca Comitetul Creditorilor pentru o data ulterioara. 
In luna noiembrie, SC Arwen Professional Services SA prin administratorul special, a depus un raport asupra situatiei 
financiare intocmit conform art.144 din Legea nr.85/2014, pentru perioada august-octombrie 2017.  
In vederea aprobarii rapoartelor financiare, administratorul judiciar va proceda la convocarea Comitetului Creditorilor. 
Convocarea Sedintei Comitetului Creditorilor va fi inaintata spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.  
Sedinta Comitetului Creditorilor va avea ca ordine de zi: Prezentarea și aprobarea raportului asupra situaţiei financiare 
şi a cheltuielilor, conform art.144 din Legea nr.85/2014. 
Luand act de situatia debitoarei astfel cum a fost prezentata în raportul financiar, creditoarea D.G.R.F.P Iași, prin adresa 
nr.20361/08.11.2017, a comunicat administratorului judiciar ca se impune aplicarea art.143 alin 1 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolventei. 
Prin urmare, a formulat o cerere de intrare în faliment pentru debitoarea SC ARWEN PROFESSIONAL SERVICES SA. 
Debitoarea intampina mari greutati în derularea planului de reorganizare, neefectuand platile aprobate de catre creditori 
în cadrul planului de reorganizare. 
Precizăm că în patrimoniul debitoarei au fost identificate bunuri care pot fi valorificate numai în procedura falimentului.  
Prin urmare, conform art.145 lit. C din Legea 85/2014, se impune deschiderea procedurii falimentului asupra debitoarei 
şi desemnarea ca lichidator judiciar a societăţii profesionale Consultanta Reorganizare Lichidare SPRL. 

Administrator judiciar, Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., prin Av. Ioana Moisescu 
 

Județul Satu Mare 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RIGIPS DECOR OAS SRL, cod unic de înregistrare: 31062577 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei 
SC Rigips Decor Oas SRL  

Nr. 1849/22.11.2017 
1. Date privind dosarul: Dosar nr.4038/83/2017, Tribunal Satu Mare, Secția a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
și Fiscal, Judecător sindic: Gelu Mihai Coman.  
2. Registratura instanței: Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 8, jud. Satu Mare  
3.Debitor: SC Rigips Decor Oaș SRL, în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în loc. Negrești Oaș, str. Pieții, nr. 
9, Județ Satu Mare, având număr de ordine în registrul comerțului: J30/11/2013, având cod unic de înregistrare: 
RO31062577. 
4. Lichidator judiciar provizoriu: Euro Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 17231786, sediul social Satu Mare, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 10, jud. Satu Mare, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență 0108, tel: 
0361/809.462; 0361/809.460, E-mail office@euro-insolv.ro.  
5. Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Dragoș Virgil, Iancu Vasile Sorin. 
Subscrisa Euro Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Rigips Decor Oaș, desemnat conform 
Sentinței civile nr. 461/F/CC din data de 09.11.2017, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a- II- a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4038/83/2017, în temeiul art. 147 rap. la art. 99 și la art. 100 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică: 
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Rigips Decor Oaș SRL, conform 
Sentinței civile nr. 461/F/CC din data de 09.11.2017, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II- a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.4038/83/2017. 
7.1 Debitorul SC Rigips Decor Oaș SRL are obligația ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
și de insolvență.  
7.2. Creditorii debitorului SC Rigips Decor Oaș SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:  
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanțelor născute împotriva averii debitoarei este 19.12.2017. 
Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea procedurii pentru depunerea de către creditori, 
a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii iar termenul pentru soluționarea acestora în cel mult 5 zile de la 
expirarea termenului de depunere a acestora. 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 
11.01.2018. 
Termenul pentru depunerea contestațiilor la creanțele și drepturile de preferință trecute de lichidatorul judiciar în tabelul 
preliminar al creanțelor, de către debitor, creditori și orice altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la 
publicarea în buletinul procedurilor de insolvență a tabelului preliminar.  
Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 01.02.2018. 
8. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar, în Satu Mare, str. Constantin Brâncoveanu, 
nr. 3/A, la data de 16.01.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi - prezentarea stadiului procedurii insolvenței; alegerea 
comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar, stabilirea indemnizației lichidatorului judiciar.  
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