BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4259/27.02.2018
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EXPERT ONE RESEARCH SRL, cod unic de înregistrare: 14730293
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Splaiul Independenţei nr.319L, clădirea B
Dosar 4110/3/2018
Comunicare Încheiere civilă
emisă la: 23.02.2018
Către,
SC Expert One Research SRL cu sediul în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr.7, et.2, sector 6, înregistrată la ORC sub nr.
J40/6206/2009, CUI 14730293
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile din 12.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 4110/3/2018 de Tribunalul
Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC Expert One Research SRL cu sediul în Bucureşti, b-dul. Iuliu
Maniu nr.7, et.2, sector 6, înregistrată la ORC sub nr. J40/6206/2009, CUI 14730293.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia A VII A Civilă
Dosar nr. 4110/3/2018
Încheiere
Sedinta de Camera De Consiliu Din 12.02.2018
Tribunalul compus din:
Presedinte –Judecator Sindic: Bojincă Adina Elena
Grefier: Sandu Andreea-Teodora
.Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe debitorul SC EXPERT ONE RESEARCH SRL cu sediul în Bucureşti, bdul. Iuliu Maniu nr.7, et.2, sector 6, înregistrată la ORC sub nr. J40/6206/2009, CUI 14730293, având ca obiect cerere
întemeiată pe dispoziţiile Legii nr.85/2014.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentantul convenţional al debitorului, reprezentantul
convenţional al creditorului SC POWERTECH IT SERVICES SRL, reprezentantul creditorului SC STAR STORAGE
SA, avocat Toma Claudiu-Mihai reprezentantul creditorului IBM România SRL, reprezentantul creditorului OPEN
GOV SRL, dna. consilier juridic Bucur Elena şi reprezentantul creditorului BANCA TRANSILVANIA SA, consilier
juridic. Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanţa pune în discuţia părţilor conexarea dosarului nr.28389/3/2017 la dosarul nr. 4110/3/2018.
Părţile prezente arată că nu se opun.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul
pe fondul cauzei.
Reprezentantul convenţional al debitorului solicită, în temeiul dispoziţiilor art. 65 ş.u., admiterea cererii şi deschiderea
procedurii generale împotriva debitoarei SC EXPERT ONE RESEARCH SRL. De asemenea, arată că societatea
doreşte să se reorganizeze, astfel încât solicită menţinerea dreptului de administrare, precum şi numirea în calitate de
administrator judiciar pe CASA DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL.
Reprezentantul creditorului SC STAR STORAGE SA solicită aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin.1 lit.d), arătând că are o
creanţă în cuantum de 36.000.000 lei, şi numirea în calitate de administrator judiciar pe TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII
SPRL.
Reprezentantul creditorului IBM România SRL arată că este tardivă introducerea cererii de către debitoare, astfel încât
solicită ridicarea dreptului de administrare. De asemenea, arată că nu este de acord cu practicianul în insolvenţă propus
de către debitoare şi este de acord cu administratorul judiciar propus de către creditorul SC STAR STORAGE SA.
Reprezentantul creditorului OPEN GOV SRL arată că este de acord cu solicitările reprezentantului debitorului.
Reprezentantul creditorului BANCA TRANSILVANIA SA arată că este de acord cu insolvenţa debitoarei, însă insistă
în numirea în calitate de administrator judiciar pe CIUREA EXPERT INSOLV SPRL.
Reprezentantul convenţional al creditorului SC POWERTECH IT SERVICES SRL arată că este de acord cu solicitările
debitorului.
Reprezentantul convenţional al debitorului solicită arată că se opune administratorului judiciar solicitat de către
creditorul STAR STORAGE SA, deoarece creanţa acestui creditor nu este certă şi lichidă, iar acest creditor este
competitor direct al debitoarei, astfel încât nu este oportună numirea administratorului judiciar propus de acest creditor.
Instanţa reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată la data de 07.02.2018 sub nr. 4110/3/2018 debitorul SC EXPERT ONE RESEARCH SRL a
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei conform dispoziţiilor Legii 85/2014.
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În motivarea cererii debitorul arată că se află în stare de insolvenţă, fiind în incapacitate vădită de plată a datoriilor
exigibile cu fondurile băneşti disponibile .
În drept, debitoarea a invocat art. 66 şi urm. din Legea nr. 85/2014.
În probaţiune, s-a ataşat un set de înscrisuri .
Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru în sumă de 200 lei, conform art. 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru .
La termenul de judecată de astăzi, instanţa a reţinut cererea spre soluţionare.
De asemenea potrivit disp.art. 66 alin.6 din lege instanţa a dispus conexarea dosarului nr.28389/3/2017 la dosarul nr.
4110/3/2018, în care sunt înregistrate cererile de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului SC EXPERT ONE
RESEARCH SRL, formulate de creditorii: IBM ROMANIA SRL, SC OPEN GOV SRL, BANCA TRANSILVANIA
,SC POWERTECH IT SERVICES SRL, SC STAR STORAGE SA.
Analizând înscrisurile aflate la dosar, tribunalul reţine:
Art. 5 punctul 29 din Legea nr. 85/2014 defineşte insolvenţa drept: „acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:
a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de
creditor; prezumţia este relativă;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;”
De asemenea, la art. 5 punctul 72 se prevede că: „valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea
fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât
şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar
pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.”
Conform art. 66 alin. 1 teza I din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii menţionate, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia
stării de insolvenţă.
Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66,
judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit
prevederilor art. 67 alin. 1 lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una
dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. 2, judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate,
minuta urmând a fi comunicată, de îndată, administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit.
De asemenea, alin. 2 teza I al aceluiaşi articol prevede că, prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic
va dispune administratorului judiciar/lichidatorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100.
În speţă, debitorul a depus înscrisurile prev.de art.art. 67 alin. 1 din Legea nr.85/2014; a exprimat intenţia de a intra în
procedura generală a insolvenţei, motivat de existenţa datoriilor comerciale a căror valoare depăşeşte pragul prev. de
art. 4 pct.72 din lege şi a posibilităţii achitării acestora numai pe baza unui plan.
În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite disp.art.71 alin.1 din legea 85/2014, judecătorul sindic va admite cererea
debitoarei şi va deschide procedura generală a insolvenţei.
Sub aspectul desemnării administratorului judiciar, potrivit art.45 lit d) din Legea nr.85/2014 principalele atributii ale
judecatorului-sindic, în cadrul prezentului capitol, sunt:„desemnarea motivata, dupa verificarea eventualelor
incompatibilitati, prin sentinta de deschidere a procedurii, dupa caz, a administratorului judiciar
provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori
de catre debitor, daca cererea ii apartine acestuia. In lipsa unei astfel de propuneri facute de catre debitor sau de catre
oricare dintre creditori, desemnarea se va face dintre practicienii în insolventa inscrisi în Tabloul Uniunii Nationale a
Practicienilor în Insolventa din Romania, care si-au depus oferta la dosar. Daca nu s-a depus nicio oferta, va desemna
aleatoriu pe oricare dintre practicienii în insolventa inscrisi în Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa
din Romania. In cazul în care atat debitorul, cat şi creditorul au solicitat desemnarea cate unui administrator
judiciar/lichidator judiciar va avea prevalenta cererea creditorului. Daca creditorii solicita a fi desemnati administratori
judiciari/lichidatori judiciari diferiti, judecatorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propusi de acestia.
Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii pana la confirmarea acestuia în conditiile legii. Totodata,
judecatorul-sindic va fixa onorariul în conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
86/2006, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi a atributiilor acestuia pentru aceasta
perioada.”
În speţă debitorul SC EXPERT ONE RESEARCH SRL a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a
CASEI DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL.
De asemenea, creditorii SC STAR STORAGE SA şi IBM România SRL au solicitat desemnarea în calitate de
administrator judiciar a TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL.
Creditorii SC OPEN GOV SRL şi SC POWERTECH IT SERVICES SRL au solicitat desemnarea în calitate de
administrator judiciar a CASEI DE INSOLVENŢĂ GMC SPRL.
Creditorului BANCA TRANSILVANIA SA a solicitat numirea în calitate de administrator judiciar a practicianului în
insolvenţă CIUREA EXPERT INSOLV SPRL.
Având în vedere ofertele de preluare a poziţiei de administrator judiciar depuse la dosarul cauzei şi înscrisurile ataşate
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care dovedesc disponibilitatea de timp şi de resurse umane, experienţa generală necesară preluării dosarului şi bunei
administrări a cauzei, precum şi opţiunile creditorilor menţionate mai sus, judecătorul sindic în raport disp. art. 45 lit.d
şi art.73 din Legea 85/2014 va desemna administrator judiciar provizoriu pe TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL care va
îndeplini atribuţiile prev.de art.58 din lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Potrivit disp.art. 66 alin.6 din lege dispune conexarea dosarului nr.28389/3/2017 la dosarul nr. 4110/3/2018.
Admite cererea debitoarei SC EXPERT ONE RESEARCH SRL cu sediul în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr.7, et.2,
sector 6, înregistrată la ORC sub nr. J40/6206/2009, CUI 14730293.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide
procedura generală împotriva debitoarei SC EXPERT ONE RESEARCH SRL.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de
deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului – 29.03.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe –18.04.2018; d) termenul de definitivare a
tabelului creanţelor – 11.05.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 23.05.2018.
Desemnează administrator judiciar provizoriu TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de
art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2.500 lei din averea debitorului.
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile
art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în
lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi
lege.
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 Notificare privind deschiderea procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis
de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit
bancar.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori în dosarul nr.28389/3/2017 potrivit art. 66 alin.7
din lege, vor fi calificate ca declaraţii de creanţă, urmând a fi verificate de administratorul judiciar.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 21.05.2018.
Executorie.
Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi
depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.02.2018.
Preşedinte
Grefier
Adina Elena Bojincă
Sandu Andreea-Teodora
2. Societatea PROMOSHOP GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 22624889
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civila
Bucureşti Splaiul Independenţei
nr. 319 L, clădirea B, sector 6
Dosar nr. 45710/3/2016
Termen: 27.06.2018, C 6, ora 9,00, sala E 32.
Citaţie
emisă la: ziua 21 luna 02 anul 2018
DEBITOR
1. PROMOSHOP GRUP cu sediul în Bucureşti, Şos Pantelimon, nr. 326, bl. D2, sc. 1, et. 4, ap. 13, sector 2, CUI
22624889, J40/19923/2007
ICHIDATOR JUDICIAR: INSOLVENTA 2007 SPRL - CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, bl. 23D, ap. 3, Judeţ
DOLJ
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