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7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei în tabelul preliminar al creanţelor este 
05.02.2018.În temeiul art.100 lit6.b din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admiterea creanţei 
până la termenul sus menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa deţinută împotriva debitorului. 
7.2.2.Alte termene stabilite prin încheierea de intrare în insolveţă: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, depunere, afişarea, comunicarea şi publicarea în bpi a 
tabelului preliminar al creanţelor este 16.02.2018.Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate 
împotriva tabelului preliminar al creanţelor este în 7 zile de la publicarea acestuia în bpi Termenul de afişare a tabelului 
definitiv este la 16.03.2018. 
8.Deschiderea procedurii simplificate se notifică registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş. 
Informatii suplimentare 
1.Ìn vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Specializat Mureş 
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 alin.1 din Legea privind 
procedura insolvenţei nr.85/2014. 
2.Cererea de înscriere a creanţei şi în tabelul preliminar va fi insoţită de documente justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o insoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa 
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a ramâne la dosar, cu 
menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia, prin poştă.Actele cu 
character litigious(contestaţii, obiecţiuni)se transmit şi electronic pentru a fi publicate în bpi. 
4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei 
de timbre în sumă de 200 lei.Instituţiile bugetare sunt scutite de plata taxei de timbru. 
5.Termenul limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere a proceduriieste de 10 zile de la primirea 
notificării.Termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extra judiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale(art.75 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2014). 

Botos Iacob Dorinel 
 

2. Societatea ROMCAB SA, cod unic de înregistrare: 7947193 
Raport de activitate nr. 11 

Nr. 33 Data emiterii: 04.01.2018  
Termen de procedură: 15.02.2018 
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, în insolvency, en procedure collective) cu sediul în Târgu Mureş, str. 
Voinicenilor nr. 35, jud. Mureş, având CUI RO 7947193 şi nr. de înregistrare în Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Mureş J26/764/1995. 
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL Cod de identificare fiscală RO 28531126 sediul social Cluj-Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74-76 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339 tel./fax 0364-412631/2 E-
mail: office@rtz.ro. 
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. 59, alin. (2) din Legea 85/2014, comunică prezentul: 

Raport de activitate nr. 11 
Privind modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în sarcina administratorului judiciar şi justificarea cheltuielilor 
efectuate, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, pentru 
perioada 30.11.2017 – 04.01.2018. 
A. Sinteza demersurilor întreprinse de către administratorul judiciar; 

Nr. 
Crt. 

Demers realizat Observaţii 

1 Raport de Activitate nr. 10 Depus la dosarul cauzei şi publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 

22823/05.12.2017 
2 Iniţierea de întâlniri cu reprezentanţi ai societăţii 

debitoare, cu creditori, precum şi cu alte 
persoane/reprezentanţi ai instituţiilor cu interese în 

prezenta cauză 

x 

3 Întocmirea răspunsurilor la notificările/ adresele emise de 
către diverşi creditori/ instituţii/ parteneri contractuali. 

x  

Administrator
Highlight
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Întocmirea de Adrese către unii parteneri contractuali. 
4 Concluzii privind Contractul de cesiune a drepturilor de 

creanţă încheiat între MMS Minerals & Metals Solutions 
SRL şi T & T Eurogroup SRL 

x 

5 Întocmirea Tabelului Preliminar Actualizat al Creditorilor 
Romcab SA 

În conformitate cu dispoziţiile Judecătorului 
Sindic din cuprinsul Hotărârii intermediare 
pronunţate în data de 11 Decembrie 2017 

6 Convocarea şi prezidarea şedinţelor Comitetului 
Creditorilor 

Procesul verbal al şedinţei Comitetului 
Creditorilor desfăşurată în data de 20 

Decembrie 2017 a fost înregistrat la dosarul 
cauzei şi transmis spre publicare în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă, iar următoarea 
şedinţă va avea loc în data de 18 Ianuarie 2018. 

7 Prezentarea litigiilor conexe procedurii de insolvenţă Până la momentul întocmirii prezentului Raport 
de activitate au fost constituite 89 dosare 

asociate 
8 Supravegherea activităţii debitoarei Conform prevederilor art. 5, pct. 66 din Legea 

nr. 85/2014  
9 Prezentarea cheltuielilor de procedură aferente perioadei 

01.11.2017 – 30.11.2017 
x 

Din datele obţinute de pe site-ul www.portaljust.ro am constatat că împotriva măsurilor procedurale prezentate de către 
administratorul judiciar în Raportul de activitate nr. 10 depus la dosarul cauzei şi publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 22823/05.12.2017, au fost formulate două contestaţii de către Tutu Trans SRL, formându-se dosarul 
asociat nr. 50/1371/2017/a88, respectiv de către Salesianer Miettex SRL, formându-se dosarul asociat nr. 
50/1371/2017/a89, aflate pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, termenele de judecată fiind stabilit în data de 15 
Februarie 2018. 
B. Activităţi întreprinse; 
B.1. Iniţierea de întâlniri cu reprezentanţi ai societăţii debitoare, cu creditori, precum şi cu alţi reprezentanţi ai 
instituţiilor cu interese în prezenta cauză; 
Menţionăm faptul că administratorul judiciar a participat în continuare la întâlniri cu creditorii/clienţii/colaboratorii 
societăţii ROMCAB SA în vederea stabilirii oportunităţii continuării relaţiilor contractuale, modalitatea şi condiţiile 
eficiente în care se vor desfăşura în continuare relaţiile cu debitoarea, respectiv a solicitării sprijinului acestora pentru o 
fluidă colaborare, în vederea atingerii scopului declarat al declanşării procedurii insolvenţei, respectiv promovarea unui 
Plan de reorganizare prin intermediul căruia să fie satisfăcută atât necesitatea menţinerii ROMCAB SA pe piaţă, cât şi 
satisfacerea creanţelor creditorilor săi. 
 După cum am arătat în Raportul de activitate precedent, administratorul judiciar a participat la negocierile purtate cu 
creditorul BCR Leasing IFN SA în vederea continuării relaţiilor comerciale şi încheierii unei tranzacţii în dosarul nr. 
50/1371/2017/a72 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş. 
Astfel, în data de 05 Decembrie 2017, a fost încheiat Contractul de tranzacţie extrajudiciară între: 
(1) BCR LEASING IFN SA, societate administrată în sistem dualist, persoană juridică română, cu sediul social în 
Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 8, bl. I7, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3213/2001, având 
CUI RO 13795308 şi cont bancar Cod IBAN RO75RNCB0081006245910001 deschis la BCR SA – Sucursala Izvor, 
reprezentată legal de Nicoleta - Claudia Tomescu, membru directorat şi de Tasulea Mihai, membru directorat, în calitate 
de creditor al debitoarei ROMCAB SA ; 
(2) ROMCAB SA, (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), societate supusă procedurii de insolvenţă ce 
face obiectul dosarului nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, Secţia Falimente, conform 
Încheierii de şedinţă nr. 26/2017 pronunţată la data de 20 Februarie 2017, persoană juridică română cu sediul social în 
Târgu Mureş, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureş, având CUI RO 7947193 şi J26/764/1995, reprezentată în mod legal 
prin Administrator special Zoltan Prosszer, sub supravegherea administratorului judiciar RTZ & PARTNERS S.P.R.L., 
cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, reprezentată prin practician în insolvență Balog Claudiu 
Ioan; 
(3) PANEURO INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureș, persoană 
juridică română, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J26/1193/1994-CIF RO 6525271 – legal reprezentată de 
SC Economic Engineering S.R.L (în calitate de administrator al Paneuro International SRL), cu sediul în Sîntana de 
Mureș, str. Tonorog, nr. 316, județul Mureş, având CUI RO15709346, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J26/1091/2003, prin reprezentant permanent Chiru Matei-Dan, cu domiciliul în Sîntana de Mureș, str. Tonorog, nr. 316, 
jud. Mureș, identificat cu CI seria MS nr. 518146, emisă de SPCLEP Tg. Mureș la data de 26.06.2009, CNP 
1710515261461, 
 prin care debitoarea Romcab SA prin administrator special, sub supravegherea administratorului judiciar, a fost de 
acord să predea către BCR Leasing IFN SA toate bunurile finanţate prin Contractele de leasing, de îndată ce Judecătorul 
Sindic va lua act de tranzacția părților. BCR Leasing IFN SA va preda în același moment toate bunurile primite de la 
Romcab SA către Paneuro International SRL, iar aceasta din urmă urmând să predea în același moment, aceleași bunuri 
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către Romcab SA  
Întrucât maximizarea averii debitorului constituie un scop şi, în acelaşi timp, un principiu al procedurii insolvenţei, 
respectarea sa în prezenta speţă nu a permis administratorului judiciar decât menţinerea Contractelor de leasing 
încheiate cu BCR Leasing IFN SA, în caz contrar Romcab SA ar fi pierdut sumele achitate până la data rezilierii 
acestora, respectiv s-ar fi impus restituirea utilajelor ce sunt necesare debitoarei în vederea continuării activităţii sale 
curente. Mai mult, în urma încheierii Contractului de tranzacţie extrajudiciară, Romcab SA nu ar putea fi obligată la 
achitarea de penalităţi/dobânzi în favoarea BCR Leasing IFN SA, accesorii ce ar reprezenta valoarea rămasă conform 
contractelor reziliate. 
În consecinţă, opţiunea administratorului judiciar a fost subsumată interesului prevăzut de lege, respectiv obţinerea unei 
valori cât mai mari a averii debitorului insolvent, acest aspect având de asemenea rolul de a proteja interesele masei 
credale.  
Având în vedere consimţământul liber exprimat al părţilor menţionate mai sus, prin Cererea nr. 7208/06.12.2017, 
administratorul judiciar a solicitat judecătorului sindic să ia act de înţelegerea dintre părţi şi să pronunţe o hotărâre de 
expedient prin care să consfinţească tranzacţia mai sus prezentată. 
Prin Încheierea de şedinţă pronunţată la data de 20 Decembrie 2017, judecătorul sindic a dispus respingerea cererii de a 
se lua act de Contractul de tranzacţie extrajudiciară încheiat la data de 05 Decembrie 2017 între BCR Leasing IFN SA, 
Romcab SA şi Paneuro Internaţional SRL. 
Raportat la faptul că prin încheierea Contractului de tranzacţie extrajudiciar s-a urmărit evitarea consecinţelor pierderii 
proprietăţii bunurilor contractate în regim de leasing, respectiv obligarea Romcab SA să achite toate sumele restante la 
data presupusei rezilieri a contractelor, cu titlu de daune interese, caz în care prejudiciul adus Romcab SA ca urmare a 
nerespectării contractelor de leasing menţinute în procedura insolvenţei, administratorul judiciar va continua 
întreprinderea de demersuri astfel încât interesele societăţii debitoare şi implicit a creditorilor să fie protejate. 
B.2. Întocmirea răspunsurilor la notificările/ adresele emise de către diverşi creditori/ instituţii/ parteneri contractuali; 
Aducem în atenţia judecătorului sindic faptul că în perioada de raportare, subscrisa a răspuns cu celeritate tuturor 
solicitărilor înregistrate la sediul administratorului judiciar. De asemenea, administratorul judiciar a formulat la rândul 
său solicitări faţă de unii parteneri ai Romcab SA., după cum urmează: 
• Adresa nr. 7161/04.12.2017 transmisă către Romcab SA, prin administrator special, prin care i-am adus la 
cunoştinţă analiza efectuată de administratorul judiciar asupra Cererii de plată formulată de creditorul Salesianer 
Miettex SRL, prezentată în Raportul de activitate nr. 10;  
• Adresa nr. 7162/04.12.2017 transmisă către Romcab SA, prin administrator special, prin care i-am adus la 
cunoştinţă analiza efectuată de administratorul judiciar asupra Cererii modificatoare a Cererii de plată din data de 19 
Septembrie 2017 formulată de creditorul Tutu Trans SRL, prezentată în Raportul de activitate nr. 10; 
• Răspunsul nr. 7191/05.12.2017 la adresa transmisă de Romcab SA, prin care, raportat la solicitarea de avizare a 
salariilor aferente lunii Noiembrie 2017, am subliniat importanţa prevederilor art. 5 pct. 66 din Legea 85/2014 care 
definesc supravegherea exercitată de administratorul judiciar, concluzionând că: 
 „orice Contract încheiat fără avizul administratorului judiciar are aptitudinea de a fi anulat, iar prestaţiile executate în 
baza acestuia, restituite. Prin urmare, semnalăm necesitatea respectării prevederilor legale mai sus expuse, în caz 
contrar, urmând a fi accesate sancţiunile prevăzute de lege.”; 
• Notificarea nr. 3737/05.12.2017 transmisă de către Motoractive IFN SA, prin care ne aduce la cunostinţă faptul că a 
fost înscrisă în tabel creditorilor cu suma de 834.894,64 lei, reprezentând rate de leasing neachitate, iar ulterior 
formulării cererii de înscriere la masa credală, contractul de leasing a fost reziliat, iar bunurile ce fac obiectul 
contractului de leasing au fost recuperate. În consecinţă, cererea de înscriere la masa credală a rămas fără obiect, 
Motoractive IFN SA fiind înlăturat din Tabelul preliminar actualizat al creditorilor Romcab SA ; 
• Notificarea nr. 3803/14.12.2017 transmisă de către Porsche Mobility SRL, prin care ne învederează faptul că a fost 
respectat Contractul de cesiune de creanţă semnat în data de 20.02.2017 între Porsche Mobility SRL în calitate de 
creditor/cedent, Romcab SA, în calitate de debitor cedat şi Paneuro International SRL, în calitate de cesionar. În 
consecinţă, Porsche Mobility SRL a renunţat la creanţa înscrisă la masa credală a debitoarei, în cuantum de 190.687,95 
lei, aceasta modificare operând în Tabelul preliminar actualizat al creditorilor Romcab SA  
• Adresa nr. 28/04.01.2018 prin care am comunicat administratorului judiciar al Sadalbari SRL – General Mir Consult 
SPRL, invitaţia subscrisei de a discuta asupra aspectelor privind coordonarea şi armonizarea celor 2 proceduri de 
insolvenţă ale Romcab SA, respectiv Sadalbari SRL. 
B.3. Concluzii privind Contractul de cesiune a drepturilor de creanţă încheiat între  
MMS Minerals & Metals Solutions SRL şi T&T Eurogroup SRL; 
Astfel cum am menţionat şi în Raportul de activitate nr. 5, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
13048/03.07.2017, verificând mapa cu documentele depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar a constatat că a 
fost depus un Contract de Cesiune a drepturilor de creanţă încheiat în data de 07 Aprilie 2017 între MMS Minerals & 
Metals Solutions SRL, în calitate de cedent şi T&T Eurogroup SRL, în calitate de cesionar, cu condiţia acceptării de 
către administratorului judiciar al debitorului cedat a cererii cedentului de înscriere a creanţei în Tabelul Preliminar al 
Creanţelor Romcab SA. Obiectul contractului este constituit de:  
a) cesiunea, de la cedent către cesionar, a unei părţi din creanţa deţinută de cedent împotriva debitorului cedat, 
respectiv 30.000 lei din cuantumul total de 62.162,64 lei; 
b) plata de către cesionar către cedent a preţului de cesiune la valoarea nominală a creanţei cedate, respectiv 30.000 lei;  
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c) subrogarea cesionarului în toate drepturile cedentului pe care ultimul le are împotriva debitorului cedat cu privire la 
creanţa cedată.  
Raportat la faptul că MMS Minerals & Metals Solutions SRL a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor Romcab 
SA, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8219/27.04.2017, cu suma solicitată de 62.162,64 lei, în 
categoria creanţelor chirografare, administratorul judiciar învederează faptul că a luat act de încheierea Contractului de 
cesiune anterior menţionat, respectiv a realizat modificarea aferentă în Tabelul Preliminar Actualizat al Creditorilor 
Romcab SA  
B.4. Întocmirea Tabelului Preliminar Actualizat al Creditorilor Romcab SA în conformitate cu dispoziţiile Judecătorului 
Sindic din cuprinsul Hotărârii intermediare  
pronunţate în data de 11 Decembrie 2017; 
Învederăm faptul că T & T Eurogrup SRL, respectiv International Investment Bank au formulat Cereri prin care au 
solicitat Judecătorului Sindic să dispună în sarcina subscrisei să procedeze cu celeritate la întocmirea, înregistrarea la 
tribunal şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a Tabelului preliminar actualizat al creanţelor împotriva 
averii debitorului Romcab SA.  
Fiind investit cu soluţionarea acestor cereri, Judecătorul Sindic le-a admis în parte în data de 11 Decembrie 2017, 
dispunând următoarele:  
„Dispune întocmirea şi publicarea în BPI de către administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL în termen de 15 zile 
de la prezenta încheiere a unui tabel preliminar actualizat al creanţelor împotriva averii debitorului Romcab SA îm care 
să se înscrie şi creanţele ce au fost verificate şi admise în tot sau în parte ulterior întocmirii şi publicării tabelului 
preliminar de creanţe publicat în BPI 8219/27.04.2017, urmând a se face în notificarea de publicare menţiunea că 
publicarea tabelului preliminar actualizat al creanţelor nu generează posibilitatea de contestare în condiţiile art. 111 din 
Legea nr. 85/2014.” 
În consecinţă, conform dispoziţiilor instanţei de judecată din cadrul Hotărârii Intermediare nr. 711/11.12.2017, 
subscrisa am transmis spre înregistrare la dosarul cauzei Tabelul Preliminar al Creditorilor actualizat. De asemenea, 
acesta a fost comunicat spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Precizăm că actualizarea a avut ca obiect următoarele modificări faţă de Tabelul Preliminar iniţial, înregistrat la dosarul 
cauzei şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8219 din data de 27 Aprilie 2017: 

 Au fost eliminaţi din tabel creditorii ale căror creanţe nu au fost admise de administratorul judiciar şi care prin 
urmare apăreau cu suma admisă 0 lei; 

 A fost înscrisă în favoarea creditorului Direcţia Generală a Marilor Contribuabili şi creanţa bugetară în cuantum de 
3.818.525 lei aferentă suplimentului la declaraţia de creanţă. Suma a fost admisă la masa credală ca urmare a analizei 
suplimentului la declaraţia de creanţă în cadrul Raportului de activitate nr. 5 publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 13048/03.07.2017; 

 A fost înscrisă în favoarea creditorului Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene creanţa bugetară în cuantum de 1.358.033,65 lei. Această sumă a făcut obiectul declaraţiei de creanţă 
analizate de către administratorul judiciar în cadrul Raportului de activitate nr. 7 publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 16010/01.09.2017; 

 A fost adăugată în tabelul creditorilor societatea E-Distribuţie Banat SA cu creanţa chirografară în cuantum de 
153.547,34 lei. Această sumă a făcut obiectul declaraţiei de creanţă analizate de către administratorul judiciar în cadrul 
Raportului de activitate nr. 6 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14600/31.07.2017; 

 A fost adăugată în tabelul creditorilor societatea E-Distribuţie Muntenia SA cu creanţa chirografară în cuantum de 
307.094,68 lei. Această sumă a făcut obiectul declaraţiei de creanţă analizate de către administratorul judiciar în cadrul 
Raportului de activitate nr. 6 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14600/31.07.2017; 

 A fost adăugată în tabelul creditorilor societatea E-Distribuţie Dobrogea SA cu creanţa chirografară în cuantum de 
153.547,34 lei. Această sumă a făcut obiectul declaraţiei de creanţă analizate de către administratorul judiciar în cadrul 
Raportului de activitate nr. 6 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14600/31.07.2017; 

 Creanţa Transilvania Leasing şi Credit IFN SA a fost redusă de la suma de 116.653,19 lei la suma de 96.535,31 lei 
ca urmare a cesiunii Contractului de leasing financiar nr. CJ143/25.02.2015 către societatea Natural SA. Cesiunea a fost 
prezentată în cadrul Raportului de activitate nr. 5 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13048/03.07.2017; 

 Creanţa Porsche Mobility SRL în cuantum de 190.687,95 lei a fost eliminată din Tabelul Preliminar ca urmare a 
renunţării la dreptul de creanţă formulată în cadrul adresei nr. 4194/14.12.2017;  

 A fost îndreptată eroarea materială în ceea ce priveşte creanţa Tobimar SRL. Astfel, acesta a fost înscris în Tabelul 
Preliminar actualizat cu creanţa chirografară în cuantum de 26.497.138,01 lei, conform analizei din cadrul Raportului de 
verificare a creanţelor întocmit de administratorul judiciar. Iniţial creditorul Tobimar SRL a fost înscris în Tabelul 
Preliminar în mod eronat doar cu creanţa chirografară în cuantum de 24.476.611,56 lei. 

 A fost îndreptată eroarea materială în ceea ce priveşte creanţa Pourtier SAS. În consecinţă creditorul Pourtier SAS 
a fost înscris la masa credală cu creanţa chirografară în cuantum de 84.753,21 lei. Iniţial acest creditor a fost înscris în 
Tabelul Preliminar în mod eronat doar cu creanţa chirografară în cuantum de 11.982,18 lei. 

 A fost îndreptată eroarea materială în ceea ce priveşte creanţa Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co KG. Astfel, 
suma de 6.569.408,88 lei a fost înscrisă ca nescadentă, conform analizei administratorului judiciar din cadrul Raportului 
de verificare a creanţelor. 

 A fost eliminată din Tabelul Preliminar creanţa beneficiară a unui drept de preferinţă în cuantum 834.894,64 lei 
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deţinută de Motoractive IFN SA, ca urmare a renunţării acestuia la dreptul de creanţă prin adresa depusă la dosarul 
cauzei în data de 04.12.2017 şi înregistrată la sediul administratorului judiciar cu nr. 3737/05.12.2017. 
B.5. Convocarea şi Prezidarea şedinţei Comitetului Creditorilor  
ce a avut loc în data de 20 Decembrie 2017; 
Menţionăm faptul că în data de 12 Decembrie 2017 a fost înregistrat la sediul administratorului judiciar un Referat emis 
de către debitoare, prin administrator special, prin care supune atenţiei Comitetului Creditorilor următoarele aspecte:  
1. „Aprobarea angajării consultantului LXM, având următoarele obiective: 
• Evaluarea situaţiei actuale a Romcab SA prin efectuarea unui proces de due dilligence începand cu data de 
15.01.2018, în vederea stabilirii necesarului de finanţare pentru funcţionarea la capacitate a ambelor fabrici în condiţii 
de maximă eficienţă şi profitabilitate; 
• Stabilirea necesarului de finanţat în eventualitatea susţinerii planului de reorganizare; 
• Identificarea şi a altor fonduri interesate pentru participarea la equity companiei şi asigurarea resurselor pentru 
eventuale dezvoltări ulterioare a cifrei de afaceri; 
• Modelarea business-ului Romcab SA în vederea susţinerii proiecţiilor financiare.  
- Menţionăm că acest contract de consultanţă este o investiţie din partea LXM, pe costurile acestuia, Romcab 
neplătind nimic, decât la succes, un comision de 5%, iar după un an de zile de exclusivitate, toată modelarea, continând 
parametri, formule etc., intră în posesia Romcab SA, putând fi folosită şi pentru terti; 
- Durata estimativă este de aproximativ 6 luni; 
- Menţionăm că LXM este un fond care are experienţă pe piaţa românească, deţine fonduri plasate în investiţii în 
valoare de 5 mld. EUR şi vă transmitem alăturat contractul de consultanţă şi prezentarea lor. 
2. Contract de închiriere încheiat între Unicredit Leasing şi Romcab SA 
3. Contract de închiriere încheiat între Paneuro International şi Romcab SA, cu acordul Garanti Leasing 
- Imediat după deschiderea procedurii de insolvenţă, în calitate de administrator special, am purtat negocieri cu toţi 
furnizorii de leasing având o expunere totală în valoare de 6 mil. EUR, creanţe scadente în următorii 2 - 4 ani de zile şi 
am solicitat o perioada de graţie de 6 luni, respectiv prelungirea contractelor de leasing cu înca 2 - 3 ani. S-a reuşit 
obţinerea perioadei de graţie de 6 luni, iar în ceea ce priveşte prelungirea maturităţii cu 2 - 3 ani de zile, răspunsurile au 
fost următoarele: 
• Unicredit Leasing  
o expunere de 3 mil. EUR; 
o maturitate 4 ani; 
o a solicitat reposesia utilajelor, concomitent cu închirierea acestora către Romcab SA, percepând o chirie lunară la 
un nivel egal cu valoarea dobânzii lunare şi reluarea plăţilor principalului odată cu intrarea în vigoare a planului de 
reorganizare; 
o rata lunară s-a redus de la 70 mii EUR la 8 mii EUR, TVA inclus. 
• Garanti Leasing  
o expunere de 700 mii EUR; 
o maturitate 1 an; 
o a solicitat reposesia utilajelor, concomitent cu finanţarea acestora în sistem de leasing financiar acordat Paneuro 
International; concomitent cu semnarea documentelor de finanţare a fost obţinut acordul proprietarului Garanti Leasing 
dat utilizatorului Paneuro International în vederea închirierii echipamentelor către Romcab SA; 
o efortul financiar lunar s-a redus de la 40 mii EUR la 10 mii EUR începând cu luna aprilie 2018, respectiv la 3 mii 
EUR în perioada ianuarie – martie 2018. 
4. Contract de închiriere a 6 autoutilitare Ford Transit” achiziţionate de Paneuro International de la BT Operational 
Leasing 
- Romcab a utilizat 10 autoutilitare în sistem de leasing operaţional acordat de BT FinOp. La expirarea contractului 
de leasing operaţional, singura variantă posibilă pt. menţinerea în utilizare a acestor utilitare necesare transportului de 
persoane de la Tg. Mureş la Acăţari a fost înstrainarea acestora către Paneuro International care le-a achiziţionat în rate 
în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 606A1M-J1M din data de 15.06.2017. În prezent, se mai află în 
exploatare 6 din cele 10 autoutilitare, al căror preţ de vânzare se achită în 12 rate de către Paneuro International, din 
care 6 au fost deja scadente, maturitatea fiind 25.05.2018. Pentru ca Romcab SA să poată beneficia în continuare de 
utilizarea acestora, găsim oportună încheierea unui contract de subînchiriere între Paneuro International şi Romcab SA, 
în condiţiile practicării unei chirii lunare în valoare egală cu rata pe care Paneuro International o are de achitat către BT 
Operational Leasing (4,232.13 EUR). 

(...) 
În altă ordine de idei, vă rugăm sa fiţi informaţi şi asupra celor de mai jos: 
- BCR Leasing 
• expunere de 1 mil. RON; 
• în urma discuţiilor purtate, a fost obtinută iniţial rescadenţarea acestei sume pe o perioadă de 9 luni; 
• Pentru a beneficia de o majorare la 36 luni a perioadei de finanţare, s-a agreat reposesia echipamentelor, 
revânzarea lor către Paneuro International şi refacturarea lunară a ratelor către Romcab, cu transferul proprietăţii la 
finele perioadei; 
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• rata medie lunară s-a redus de la 80 mii RON la 40 mii RON, respectiv la o valoare a ratei de 20 mii RON în 
perioada decembrie 2017 – martie 2018. Tranzacţia a fost prezentată deja judecătorului sindic. 
- Impuls Leasing 
• În urma discuţiilor purtate, finanţatorul a aprobat o structură de reducere a efortului financiar lunar pe care 
Romcab SA îl va avea de susţinut care este în curs de finalizare. Structura va fi similară cu cea promovată de Garanti 
Leasing. Vă vom pune la dispoziţie documentele care perfectează tranzacţia de îndată ce intrăm în posesia lor. 
- BT Leasing/BRD Sogelease/Transilvania Leasing – asteptăm poziţia lor vis-à-vis de solicitarea noastră. 
În concluzie, facem precizarea că, reducând rata platită lunar, înţelegem să acordam posibilitatea companiei să 
consolideze bunele rezultate obţinute în ultima perioada de timp, ajutând-o, astfel, să depăşească momentul decembrie 
2017 – ianuarie 2018 când clienţii de la extern se opresc (mai exact în perioada cuprinsă între 15 decembrie şi 15 
ianuarie); în toată această perioadă, atât salariile, cât şi celelalte cheltuieli fixe e nevoie a fi acoperite. La aceasta se 
adaugă şi impactul deosebit pe care îl va avea introducerea TVA Split de la începutul anului viitor.” 
În consecinţă, administratorul judiciar a procedat la convocarea şedinţei Comitetului Creditorilor pentru data de 20 
Decembrie 2017, ora 11:00 la sediul subscrisei din Cluj Napoca, Calea Turzii, nr. 74 – 76, Jud. Cluj, cu următoarea 
ordine de zi: 
(1) Aprobarea cererii administratorului special privind: 
A. Încheierea unui Contract de Consultanţă cu LXM Finance LLP, prestator de servicii financiare şi de intermediere 
necesare pregătirii, încheierii și efectuării unei Tranzacții de succes de către debitoarea Romcab SA. 
B. Încheierea unui Contract de Închiriere cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA, având ca obiect un număr de 4 
bunuri mobile, care au făcut obiectul contractelor de leasing financiar derulate cu această societate şi care nu mai sunt în 
vigoare. 
C. Încheierea unui Contract de Închiriere cu Paneuro International SRL, cu acordul Motoractive IFN SA, având ca 
obiect un număr de 19 bunuri mobile preluate în regim de leasing financiar de către Paneuro International SRL de la 
Motoractive IFN SA. 
D. Încheierea unui Contract de Închiriere cu Paneuro International SRL, având ca obiect un număr de 6 bunuri mobile 
achiziţionate în rate de acesta din urmă, de la BT Operational Leasing SA. 
Membrilor comitetului creditorilor le-a fost comunicată o notă informativă detaliată privind propunerile aflate pe 
ordinea de zi, precum şi documente relevante privind respectivele propuneri. 
Raportat la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014, în temeiul căruia: „Deciziile comitetului creditorilor se iau 
cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia” şi având în vedere voturile exprimate de cei 5 
membri ai comitetului de creditori ai societăţii Romcab SA, s-au constatat următoarele: 
1. În ceea ce priveşte punctul A de pe ordinea de zi, a fost prorogată discutarea acestuia pentru o dată ulterioară cu 
votul a 3 din totalul de 5 membri ai comitetului creditorilor; 
2. În ceea ce priveşte punctul B de pe ordinea de zi, a fost aprobată încheierea unui contract de închiriere cu 
Unicredit Leasing Corporation IFN SA, având ca obiect un număr de 4 bunuri mobile, care au făcut obiectul 
contractelor de leasing financiar derulate cu această societate şi care nu mai sunt în vigoare, cu votul a 4 din totalul de 5 
membri ai comitetului creditorilor; 
3. În ceea ce priveşte punctul C de pe ordinea de zi, a fost aprobată încheierea unui Contract de închiriere cu Paneuro 
International SRL, cu acordul Motoractive IFN SA, având ca obiect un număr de 19 bunuri mobile preluate în regim de 
leasing financiar de către Paneuro International SRL de la Motoractive IFN SA., cu votul a 4 din totalul de 5 membri ai 
comitetului creditorilor; 
4. În ceea ce priveşte punctul D de pe ordinea de zi, a fost aprobată încheierea unui contract de închiriere cu Paneuro 
International, având ca obiect un număr de 6 bunuri mobile, achiziţionate în rate de acesta din urmă de la BT 
Operational Leasing SA cu votul a 3 din totalul de 5 membri ai comitetului creditorilor. 
Procesul Verbal al Comitetului Creditorilor a fost transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
B.6. Convocarea şedinţei Comitetului Creditorilor 
ce va avea loc în data de 18 Ianuarie 2018; 
Dat fiind că în cadrul şedinţei Comitetului Creditorilor din data de 20 Decembrie 2017 a fost prorogată discuţia 
punctului 1 de pe ordinea de zi pentru o dată ulterioară, administratorul judiciar a procedat la reconvocarea şedinţei 
pentru data de 18 Ianuarie 2018, cu următoarea ordine de zi: 
(1) Aprobarea cererii administratorului special privind încheierea unui Contract de Consultanţă cu LXM Finance LLP, 
prestator de servicii financiare şi de intermediere necesare pregătirii, încheierii și efectuării unei Tranzacții de succes de 
către debitoarea Romcab SA. 
B.7. Situaţia actualizată la data de 04 Ianuarie 2018 a litigiilor în strânsă legătură cu procedura de insolvenţă a 
ROMCAB SA ; 
În vederea asigurării transparenței prezentei proceduri, administratorul judiciar s-a îngrijit de actualizarea situaţiei 
privind litigiile aflate pe rol, în care este parte ROMCAB SA, conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Nr. Dosar Obiect Termen  

1 50/1371/2017/a9 Contestaţie împotriva Raportului asupra 
cauzelor şi împrejurărilor care au condus 

la starea de insolvenţă a societăţii 

 
La termenul din data de 04 Mai 2017, 
instanţa a amânat cauza în data de 26 
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debitoare Mai 2017 pentru a se face dovada 
calităţii de reprezentanţi pentru 

intervenienţii accesorii. 
La termenul din data de 26 Mai 2017, 
Judecătorul Sindic a amânat cauza şi a 
stabilit termen în data de 06 Iulie 2017 
pentru a se comunica precizări de către 

Cabinet Avocat Palanciuc - Mawas 
Luciana Fida cu privire la calitatea de 

reprezentant pentru creditorii 
Interplastics s.r.o şi Inotal 

Aluminiumfeldolgozo ZRT care au 
formulat cereri de intervenţii accesorii. 
La termenul din data de 06 Iulie 2017 a 
fost formulată o Cerere de recuzare de 
către contestatoarea T & T Eurogrup, 
aceasta fiind respinsă prin Încheierea 
pronunţată în data de 12 Iulie 2017 de 

către completul imediat următor, investit 
cu soluţionarea acesteia. 

Următorul termen de judecată a fost 
acordat în data de 12 Octombrie 2017. 
La termenul din data de 12 Octombrie 

2017, Judecătorul Sindic a admis în parte 
cererile de intervenţie accesorie 

formulate în prezentul dosar, limitat la 
prima parte a contestaţiei referitoare la 

completarea/refacerea raportului, ulterior 
dispunând amânarea soluţionării cauzei 

pentru data de 16 Noiembrie 2017. 
La termenul din data de 16 Noiembrue 
2017, Instanţa a amânat pronunţarea 
pentru data de 29 Noiembrie 2017. 
În data de 29 Noiembrie 2017 a fost 
amânată pronunţarea hotărârii asupra 

excepţiilor pentru data de 08 Decembrie 
2017.  

În data de 08 Decembrie 2017 au fost 
respinse excepţiile inadmisibilităţii, a 
lipsei calităţii procesuale active şi a 

prematurităţii invocate de administratorul 
judiciar, respectiv de debitoare, ca fiind 

neîntemeiate.  
Astfel, a fost repusă cauza pe rol pentru 

continuarea judecăţii, fiind stabilit 
termen în data de 25 Ianuarie 2018. 

 
2 50/1371/2017/a10 Contestaţiile formulate împotriva 

Tabelului preliminar al creanţelor 
publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 8219/27.04.2017 

La termenul din data de 18 Mai 2017, 
instanţa a dispus amânarea soluţionării 

dosarului şi a dosarelor asociate conexate 
pentru data de 29 Iunie 2017, în vederea 

respectării dreptului la apărare în 
condiţiile art.111, alin. (4) şi (5) din 

Legea nr. 85/2014. 
La termenul din data de 29 Iunie 2017, 
judecătorul sindic a dispus amânarea 

soluţionării dosarului pentru data de 21 
Septembrie 2017, în vederea realizării 

procedurii de citare.  
La termenul din data de 21 Septembrie 

2017 a fost formulată o Cerere de 
recuzare, astfel că a fost acordat termen 
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pentru soluţionarea acesteia în data de 28 
Septembrie 2017, ulterior fiind prorogată 
pronunţarea pentru data de 02 Octombrie 

2017. 
În data de 02 Octombrie 2017 a fost 

respinsă declaraţia de abţinere formulată 
cu privire la soluţionarea cererii de 
recuzare depusă în prezentul dosar. 

Ulterior, în data de 03 Octombrie 2017, a 
fost respinsă cererea de recuzare, fiind 
acordat termen în data de 14.12.2017. 
La termenul din data de 14 Decembrie 

2017 a fost formulată o Cerere de 
recuzare, astfel că Judecătorul Sindic a 
dispus înaintarea acesteia completului 
imediat următor pentru soluţionare. De 

asemenea, a constatat faptul că în 
contestaţiile formulate de creditorul 

International Investment Bank (dosarele 
asociate nr. a50, a51, a52, a54, a55, a56 
şi a58) şi implicit contestaţiile privitoare 

la creditorul Elbi Electric & Lighting 
SRL (dosarele asociate nr. a23, a37, a39, 

a43, a46, a47, a16), Proenerg SRL 
(dosarul asociat nr. a19), respectiv 

Sadalbari SRL (dosarele asociate nr. a40, 
a41, a49), se impune amânarea cauzei, 

iar raportat la faptul că toate contestaţiile 
împotriva Tabelului Preliminar sunt 
reunite în acest dosare, redeschide 

dezbaterile.  
Astfel, următorul termen a fost stabilit în 
data de 15 Februarie 2018. 

3 50/1371/2017/a61 Contestaţii formulate împotriva hotărârii 
Adunării Creditorilor desfăşurată în data 

de 02 Mai 2017,  

La termenul din 06 Iulie 2017, 
Judecătorul Sindic a amânat soluţionarea 
contestaţiilor din prezentul dosar şi din 

dosarele conexate pentru data de 11 Iulie 
2017. 

Astfel, în data de 11 Iulie 2017, prin 
Hotărârea nr. 156/2017, Tribunalul 
Specializat Mureş a respins cererile 

formulate în temeiul art. 48, alin. (7) şi 
(8) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă ca neîntemeiate.  

Faţă de soluţia Judecătorului Sindic au 
formulat apeluri creditorii Interplastics 

s.r.o., Inotal Aluminiumfeldolgozo z.r.t., 
International Investment Bank şi 

DGAMC, primul termen de judecată 
fiind stabilit în data de 20 Noiembrie 

2017. 
 

În data de 20 Noiembrie 2017. Curtea de 
Apel Târgu Mureş a acordat un nou 

termen în data de 04 Decembrie 2017, în 
vederea dovedirii de către apelantele 
Interplastics s.r.o., respectiv Inotal 

Aluminiumfeldolgozo z.r.t. a achitării 
taxei de timbru. 

 
În data de 04 Decembrie 2017, Instanţa a 
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amânat pronunţarea pentru data de 18 
Decembrie 2017.  

Astfel, prin Hotărârea nr. 617, pronunţată 
în data de 18 Decembrie 2017, Curtea de 

Apel Târgu Mureş a admis excepţia 
netimbrării cererilor de apel formulate de 

Inotal Aluminiumfeldolgozo z.r.t. şi 
Interplastics s.r.o., anulând apelurile 

acestora ca fiind netimbrate. De 
asemenea, cererile de apel formulate de 

International Investment Bank şi 
DGAMC au fost respinse ca fiind 

neîntemeiate. 
4 50/1371/2017/a68  

Contestaţie împotriva măsurilor 
administratorului judiciar 

La termenul din 06 Iulie 2017, instanţa a 
amânat pronunţarea pentru data de 14 

Iulie 2017. 
Astfel, în data de 14 Iulie 2017, prin 

Sentinţa Civilă nr. 158/2017, Judecătorul 
Sindic a admis în parte cererea formulată 

de creditoarea BCR SA, stabilind în 
sarcina administratorului judiciar şi a 

debitoarei interdicţia utilizării în perioada 
de observaţie a sumelor de bani ce se vor 

încasa ulterior pronunţării hotărârii, în 
temeiul creanţelor constituite ca şi 

garanţie în favoarea BCR SA provenind 
de la debitorii cedaţi E.ON Gazdasagi 

Szolgaltato KFT, Consolight COM SRL, 
Internaţional ESI SRL, VLG RO SRL, 
Arctic SA şi Arcelik SA Istanbul, fără 
acordul expres al creditorului garantat 

BCR SA sau autorizarea expresă a 
judecătorului sindic, în cazul lipsei 

acestui acord, în condiţiile art. 75, alin. 
(9) din Legea nr. 85/2014, atâta timp cât 
se înregistrează sume restante de plată 

aferente contractului de credit 
745/10/29.08.2013 cu modificările 

ulterioare. 
Menţionăm faptul că administratorul 

judiciar a formulat apel împotriva 
Sentinţei pronunţate în data de 14 Iulie 
2017, primul termen de judecată fiind 

stabilit pentru data de 04.12.2017. 
Mai mult, subscrisa am depus o Cerere 

de Ordonanţă Preşedinţială prin 
intermediul căreia am solicitat 

suspendarea provizorie a Sentinţei Civile 
nr. 158/14.07.2017 până la soluţionarea 

Cererii de suspendare a executării 
formulate.  

Astfel, a fost constituit dosarul nr. 
221/43/2017, aflat pe rolul Curţii de Apel 

Târgu Mureş, fiind stabilit termen de 
judecată în data de 02 August 2017 

La termenul din data de 02 August 2017, 
prin Hotărârea nr. 397, Curtea de Apel 

Târgu Mureş a admis Cererea de 
Ordonanţă Presedinţială formulată de 
administratorul judiciar, cu consecinţa 

suspendării provizorie a executării 
Sentinţei nr. 158/14.07.2017, pronunţată 
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de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 50/1371/2017/a68 până la 

soluţionarea Cererii de suspendare a 
executării formulate. 

În data de 04 Decembrie 2017, Instanţa a 
amânat pronunţarea pentru data de 18 

Decembrie 2017.  
Astfel, prin Hotărârea nr. 618, pronunţată 
în data de 18 Decembrie 2017, Curtea de 

Apel Târgu Mureş a anulat apelul 
formulat de Banca Comercială Română 

ca fiind netimbrat, respectiv a admis 
cererea de apel formulată de 

administratorul judiciar, schimbând în 
parte sentinţa apelată în sensul că a 
respins cererea creditoarei Banca 

Comercială Română privind dispunerea 
în sarcina administratorului judiciar şi a 

debitoarei a interdicţiei utilizării în 
perioada de observaţie a sumelor ce se 
vor încasa ulterior pronunţării hotărârii, 

în temeiul creanţelor constituite ca şi 
garanţie în favoarea BCR SA provenind 
de la debitorii cedaţi E.ON Gazdasagi 

Szolgaltato KFT, Consolight COM SRL, 
Internaţional ESI SRL, VLG RO SRL, 
Arctic SA şi Arcelik SA Istanbul, fără 
acordul expres al creditorului garantat 

BCR SA sau autorizarea expresă a 
judecătorului sindic, în cazul lipsei 

acestui acord, în condiţiile art. 75, alin. 
(9) din Legea nr. 85/2014, atâta timp cât 
se înregistrează sume restante de plată 

aferente contractului de credit 
745/10/29.08.2013 cu modificările 

ulterioare. Restul dispoziţiilor au fost 
menţinute. 

5 50/1371/2017/a72 Reziliere/Rezoluţiune/Despăgubiri 
/Impreviziune/Contracte 

Primul termen de judecată a fost stabilit 
în data de 19 Octombrie 2017. 

La termenul din data de 19 Octombrie 
2017, Judecătorul Sindic a admis cererea 

de amânare prin acordul părţilor, fiind 
stabilit următorul termen în data de 07 

Decembrie 2017. 
În data de 07 Decembrie 2017, 

Judecătorul Sindic a amânat pronunţarea 
hotărârii pentru data de 18 Decembrie 

2017, iar ulterior pentru data de 20 
Decembrie 2017.  

La termenul din data de 20 Decembrie 
2017, Instanţa a respins cererea de a se 

lua act de contractul de tranzacţie 
extrajudiciară încheiat în data de 05 

Decembrie 2017 între BCR Leasing IFN 
SA, Romcab SA şi Paneuro International 

SRL  
Astfel, a repus cauza pe rol şi a dispus 

continuarea judecăţii cererii formulate de 
reclamanta creditoare BCR Leasing IFN, 
stabilind termen în data de 15 Februarie 

2018. 
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6 

 
50/1371/2017/a74 

Contestaţie împotriva măsurilor 
administratorului/lichidatorului judiciar 
conform art. 106, alin. (1) – completare 

Raport de activitate publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă din 

08.06.2017 

Primul termen de judecată a fost fixat în 
data de 21 Septembrie 2017.  

La termenul din 21 Septembrie 2017, 
Judecătorul Sindic a amânat soluţionarea 

contestaţiei în data de 19 Octombrie 
2017, pentru a fi comunicată 

contestatoarei Salesianer Miettex SRL 
întâmpinarea depusă de către debitoare, 

în vederea respectării dreptului la 
apărare. 

La termenul din data de 19 Octombrie 
2017, Judecătorul Sindic a admis cererea 
de amânare formulată de contestatoare, 

fiind acordat termen în data de 07 
Decembrie 2017. 

În data de 07 Decembrie 2017, 
Judecătorul Sindic a amânat pronunţarea 

hotărârii pentru data de 18 Decembrie 
2017. 

Astfel, în data de 18 Decembrie 2017, 
Instanţa a admis excepţia rămânerii fără 
obiect a primului petit al contestaţiei, cu 
consecinţa respingerii acestuia ca rămas 

fără obiect, respectiv a respind restul 
petitelor din contestaţie ca neîntemeiate. 

7 50/1371/2017/a81 Alte cereri/Ridicarea măsurii suspendării La termenul din data de 21 Septembrie 
2017, Instanţa a admis Cererea de 

amânare formulată de debitoare şi a 
stabilit termen în data de 19 Octombrie 

2017, în vederea comunicării 
Întâmpinărilor depuse în prezentul dosar. 

La termenul din data de 19 Octombrie 
2017, Instanţa a admis cererea de 

amânare formulată de administratorul 
judiciar şi a stabilit termen în data de 07 
Decembrie 2017 pentru a se comunica 

înscrisurile depuse de către debitoare pe 
seama contestatoarei şi a se lua la 

cunoştinţă de Răspunsul la întâmpinare 
formulat de contestatoare. 

În data de 07 Decembrie 2017, 
Judecătorul Sindic a amânat pronunţarea 

hotărârii pentru data de 18 Decembrie 
2017. 

Astfel, în data de 18 Decembrie 2017, 
Instanţa a respins cererea formulată de 

Intesa Sanpaolo România SA  
8 50/1371/2017/a82 Contestaţie împotriva măsurilor 

administratorului/lichidatorului judiciar 
– Raport de activitate nr. 7 publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
16010/01.09.2017 

Primul termen de judecată a fost stabilit 
în data de 09 Noiembrie 2017.  

La termenul din data de 09 Noiembrie 
2017, Judecătorul Sindic a amânat cauza 
pentru studierea înscrisurilor depuse de 

către contestatoare, respectiv pentru 
formularea de note de şedinţă de către 
părţi cu privire la compensarea legală a 

celor două creanţe datorate.  
Următorul termen a fost stabilit în data 

de 25 Ianuarie 2018. 
9 50/1371/2017/a87 Contestaţie împotriva măsurilor 

administratorului/lichidatorului judiciar 
– Raport de activitate nr. 9 publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

Primul termen de judecată a fost stabilit 
în data de 07 Decembrie 2017. 

La termenul din data de 07 Decembrie 
2017, Judecătorul Sindic a amânat 
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20619/02.11.2017 soluţionarea cauzei şi a stabilit termen în 
data de 15 Februarie 2018.  

 
10 50/1371/2017/a88 Contestaţie împotriva măsurilor 

administratorului/lichidatorului judiciar 
– Raport de activitate nr. 10 publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

22823/05.12.2017 

Primul termen de judecată a fost stabilit 
în data de 15 Februarie 2017. 

 

11 50/1371/2017/a89 Contestaţie împotriva măsurilor 
administratorului/lichidatorului judiciar 
– Raport de activitate nr. 10 publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

22823/05.12.2017 

Primul termen de judecată a fost stabilit 
în data de 15 Februarie 2017. 

 

B.8. Precizări privind exercitarea atribuţiei de supraveghere de către administratorul judiciar; 
În exercitarea atribuţiei de supraveghere a activităţii debitoarei de către administratorul judiciar, arătăm că cele mai 
frecvente operaţiuni ale debitoarei care necesită avizul prealabil al subscrisei sunt: 
• plăţile, atât prin contul bancar, cât şi prin casierie; 
• încheierea contractelor şi a actelor adiţionale la contracte. 
În ceea ce priveşte plăţile propuse de debitoare spre avizare, menţionăm că acestea urmează următorul circuit: 
- Între 10 – 30 de Borderouri zilnice, cuprinzând fiecare între 3 - 15 plăţi către diverşi parteneri, sunt transmise de 
debitoare în format electronic, prin email, administratorului judiciar; conform procedurii de lucru implementate de 
administratorul judiciar, borderourile sunt însoţite de documentele justificative plăţilor propuse; 
- Administratorul judiciar, prin Departamentul său Economic, analizează cu prioritate borderourile urgente, apoi pe cele 
fără grad ridicat de urgenţă, verificând fiecare plată propusă şi contractele, facturile sau comenzile care stau la baza 
respectivelor plăţi; în măsura în care are nevoie de informaţii/documente suplimentare, administratorul judiciar le 
solicită debitoarei, urmând a chibzui cu privire la avizarea/neavizarea plăţilor, raportat la documentele şi informaţiile 
puse la dispoziţia sa de debitoare; 
- Odată luată decizia avizării plăţilor, administratorul judiciar face menţiunea „avizat” asupra borderoului, aplicând 
semnătura şi ştampila asupra acestuia, apoi îl comunică în format electronic, prin email, debitoarei, iar dacă este cazul, 
şi către unitatea bancară; 
- În continuare, plata avizată este introdusă în sistemul online de internet banking, de către debitoare, urmând ca 
administratorul judiciar să semneze plăţile, prin acceptarea fiecăreia, dacă acestea sunt conforme cu borderoul avizat. 
Raportat la contractele şi actele adiţionale la acestea, supuse avizării administratorului judiciar, precizăm că, odată cu 
aceste documente, conform procedurii de lucru implementate de administratorul judiciar, debitoarea transmite 
administratorului judiciar şi un referat de necesitate conţinând justificările încheierii respectivelor documente. Toate 
aceste documente sunt transmise administratorului judiciar prin email, în format electronic. 
- Administratorul judiciar, prin Departamentul său Juridic, analizează documentele supuse avizării şi referatul de 
necesitate, având în considerare: situaţia financiară a societăţii, necesitatea de a contracta, obiectul şi preţul contractului, 
avantajele aduse debitoarei, respectarea prevederilor legale, protecţia debitoarei şi a averii acesteia etc.; 
- În măsura în care are nevoie de informaţii/documente suplimentare, administratorul judiciar le solicită debitoarei, 
urmând a chibzui cu privire la avizarea/neavizarea contractelor, raportat la documentele şi informaţiile puse la 
dispoziţia sa de debitoare; 
- Odată luată decizia avizării documentelor, administratorul judiciar face menţiunea „avizat” asupra referatului de 
necesitate, aplicând semnătura şi ştampila asupra acestuia, apoi îl comunică în format electronic, prin email, debitoarei. 
Concluzionând, procesul de avizare plăţi/contracte este unul care necesită implicarea mai multor persoane de 
specialitate cu cunoştinţe temeinice, atenţie sporită şi timp. 
B.9. Respectarea prevederilor art. 5, pct. 28 din Legea 85/2014; 
Menţionăm următoarele elemente obligatorii, raportat la măsurile luate de către administratorul judiciar: 
a) nu au fost desemnate persoane de specialitate potrivit prevederilor art. 61 din Legea 85/2014; 
b) nu au fost realizate acte de dispoziţie asupra averii debitorului; 
c) nu au fost menţinute/denunţate contracte la care debitorul este parte, întrucât termenul prevăzut de art. 123, alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă s-a împlinit; 
d) situaţia încasărilor şi plăţilor, în sinteză, este prezentată ca anexă a prezentului Raport de activitate; 
e) nu au fost promovate acţiuni prevăzute la art. 117 - 122 sau la art. 169 din Legea 85/2014; 
f) dat fiind faptul că la momentul actual nu este întocmit un Raport de evaluare asupra bunurilor care constituie 
obiectul garanţiilor creditorilor înscrişi cu titlu provizoriu în Tabelul Preliminar al Creanţelor Romcab SA, în categoria 
creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, eventualele măsuri privind acordarea unei protecţii corespunzătoare 
creditorilor care beneficiază de o cauză de preferinţă vor fi prezentate pe parcursul procedurii, prin rapoartele de 
activitate; 
g) stadiul efectuării inventarierii a fost expus în Rapoartele de activitate anterioare, acesta fiind finalizat în data de 16 
Mai 2017. 
C. Situaţia lipsurilor identificate cu ocazia inventarierii activelor Romcab SA 
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În ceea ce priveşte lipsurile constatate la inventarul realizat de subscrisa, menţionăm că societatea debitoare ne-a 
furnizat explicaţii parţiale, urmând ca acestea să fie controlate de administratorul judiciar. 
D. Prezentarea situaţiei plăţilor şi încasărilor aferente perioadei 25.11.2017 – 29.12.2017; 
Pentru a asigura transparenţa activităţii curente a societăţii debitoare, situaţia plăţilor şi încasărilor aferente perioadei 
25.11.2017 – 29.12.2017, astfel cum a fost aceasta prezentată de către reprezentanţii debitoarei, constituie Anexa nr. 8. 
În considerarea faptului că în intervalul de timp supus atenţiei, dreptul de administrare al debitoarei nu era ridicat, 
responsabilitatea corectitudinii informaţiilor transmise subscrisei, aparţine în totalitate reprezentanţilor ROMCAB SA 
Astfel, pe baza informaţiilor şi documentelor comunicate de către reprezentanţii ROMCAB SA, prezentăm situaţia 
plăţilor şi încasărilor aferente perioadei 25.11.2017 – 29.12.2017 în Anexa nr. 8. 
E. Cheltuieli efectuate de administratorul judiciar; 
Cu privire la cheltuielile efectuate pentru această perioadă (01.11.2017 – 30.11.2017), arătăm că acestea sunt în 
cuantum total de 1.024,98 lei, justificate după cum urmează: 

Nr. Crt. Natura Cheltuielii Suma 
1 Expediere documente  78,10 lei  
2 Cheltuieli deplasare  696,88 lei  
3 Cheltuieli registru  250,00 lei  

Total cheltuieli 01.11.2017 - 30.11.2017  1.024,98 lei  
În ceea ce priveşte onorariul administratorului judiciar, menţionăm că acesta a fost facturat şi încasat în integralitate 
până la data de 19.10.2017, în cuantumul aprobat de Adunarea Creditorilor Romcab SA din 02.05.2017, prin hotărârea 
consemnată în Procesul – verbal publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8642 din data de 04.05.2017, 
hotărâre faţă de care au fost respinse toate contestaţiile, prin Hotărârea Executorie nr. 156/11.07.2017 pronunţată de 
Judecătorul Sindic în dosarul nr. 50/1371/2017/a61.  
F. Solicitări adresate judecătorului sindic; 
Având în vedere toate aspectele detaliate în cuprinsul prezentului raport de activitate, solicităm respectuos judecătorului 
sindic: 
I. Acordarea unui termen în vederea: 
• Întocmirii Raportului de Evaluare de către evaluatorul selectat în cadrul şedinţei Comitetului Creditorilor 
desfăşurată în data de 22 Septembrie 2017; 
• Soluţionării contestaţiilor formulate faţă de Tabelul preliminar al creanţelor; 
• Soluţionării contestaţiilor formulate faţă de măsurile administratorului judiciar. 

Semnătură şi ştampilă 
 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BINOM PLEXI DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 34582957 

Rapoarte întocmite de administratorul judiciar 
Nr. 008/04.01.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7252/105 Anul 2017 Tribunal Prahova Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal – Biroul faliment Judecător sindic: Mitroi Alina 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Centrul Comercial „Winmarkt”, etajul III, mun. Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 
15, jud. Prahova; Număr de telefon 0244544781, programul arhivei/registraturii instanţei zilnic 9.00-13.00 
3.1. Debitor: Binom Plexi Design SRL, Cod de identificare fiscală 34582957, cu sediul social în oraşul Buşteni, str. 
Urlătoarei, nr. 22, jud. Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/769/2015. 
3.2. Administrator special: nedesemnat 
4. Administrator judiciar: Ral Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 30728856, sediul social în mun. Câmpina, str. 
Griviţei, nr. 65, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0624/2012 tel./fax 
0244335033, 0722610833, e-mail: office @ralinsolv.ro, reprezentant Dogeanu Olga 
5. Subscrisa: Ral Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Binom Plexi Design SRL, conform 
Sentinţei nr. 973 din data de 16.11.2017 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 7252/105/2017, în temeiul 
dispoziţiilor art. 42 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă comunică: 

Raportul nr. 1 privind activitatea desfăşurată de administratorul judiciar în perioada 17.11.-31.12.2017 
În perioada de referinţă am desfăşurat următoarele activităţi: 1. Urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenţei 
debitoarei, au fost emise notificările prevăzute la art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. O notificare a fost publicată în BPI nr. 22148/23.11.2017, iar un anunţ a fost publicat în 
ziarul Evenimentul Zilei din 23.11.2017. Am notificat Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti şi am solicitat să fie transmisă notificarea tuturor birourilor executorilor judecătoreşti din circumscripţia Curţii 
de Apel Ploieşti, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 75 din lege, cu privire la suspendarea eventualelor acţiuni 
judiciare ori măsuri de executare silită luate pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. Am notificat instanţele 
în circumscripţia cărora debitoarea are sediul, precum şi banca la care debitoarea are deschis cont, respectiv Banca 
Comercială Română, acestora fiindu-le comunicată hotărârea de deschidere a procedurii; 2. Am notificat debitoarea, pe 
asociaţii şi pe administratorul statutar ai acesteia cu privire la deschiderea procedurii şi am solicitat să ne fie puse la 
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