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Total categorie: 90.644,14 lei  
Toal general: 279.947,91 lei  

Fiducia SPRL, administrator judiciar al Hand In Hand Consulting SRL 
 
4. Societatea SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL, cod unic de înregistrare: 22685690 
Nr. 09/03.01.2017 
Administrator judiciar pentru: 
Societatea Sav Integrated Systems SRL , 
În insolventa, în insolvency, en procedure collective 
Referitor dosar nr. 48582/3/2017 
Tribunalul Bucureşti-Sectia a VII-a civila 
Termen: 04.04.2018, Complet C5 
ORC BUCURESTI, 
Subscrisa, HM EXPERT - I.P.U.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5, 
reprezentat prin practician în insolvenţă MIHAELA HAMZA, în calitate de administrator judiciar al debitorului SAV 
INTEGRATED SYSTEMS SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Progresului, nr. 110-116, Cladirea C1, Camera B3-
305, sectorul 5, Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/20691/2007, Cod de identificare fiscală 22685690, 
desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 28.12.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Sectia a VII-a civila, în 
dosarul nr. 48582/3/2017. notifică, 
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, împotriva debitorului SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL, prin 
Incheierea de sedinta din data de 28.12.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Sectia a VII-a civila, în dosarul nr. 
48582/3/2017, în temeiul art.71 alin.(1) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
Prin aceeaşi sentinta civila a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu HM EXPERT – I.P.U.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5. 
In cazul în care debitorul nu depune în 10 zile de la pronuntarea hotararii la dosar, o declaratie prin care sa-si manifeste 
intentia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin.(1) raportat la art.74 şi art.67 alin.(1) lit.g) din Legea nr. 85/2014, 
urmeaza a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare constand în dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si 
administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situatie în care conducerea integrala a activitatii debitorului 
revine administratorului judiciar.  
De asemenea, s-a dat dispozitie tuturor bancilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea, fara 
un ordin al judecatorului sindic sau al administratorului judiciar. 
Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In 
cazul în care debitorul nu va depune actele şi informatiile arătate, devin aplicabile dispozitiile art. 82 alin.(2) şi art. 169 
alin.(1) lit.d) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
In conformitate cu dispozitiile art.75 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de 
executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face 
numai în cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor. Repunerea pe rol a acestora 
este posibila doar în cazul desfiintarii hotararii de deschidere a procedurii, a revocarii incheierii de deschidere a 
procedurii sau în cazul inchiderii procedurii în conditiile art.178 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolventa. 
Creditorii debitorului SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
Termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la Incheierea de deschidere a procedurii 10 zile de la 
notificare; 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.02.2018. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
Alte termene stabilite prin incheierea de deschidere a procedurii insolventei: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
05.03.2018. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.03.2018. 
Informaţii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea va fi însoţită şi de dovada plăţii taxei judiciare de timbru 
în sumă de 200 lei. 
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� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi depusa la dosar sau transmisa prin poştă pe adresa 
instanţei, şi un exemplar urmeaza a fi comunicat administratorului judiciar. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti-Sectia a VII-a civila. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă). 

HM Expert I.P.U.R.L. 
prin practician în insolvenţă 

Avocat Mihaela Hamza 
 
5. Societatea SOLARTECH R.V.C.  SRL, cod unic de înregistrare: 30392925 
Tribunalul București  
Dosar nr. 30103/3/2017 

Tabelul preliminar al creditorilor înscrişi la masa credală a SC Solartech R.V.C. SRL  
Nr. 218 / 29.12.2017 

Nr. 
Crt 

Denumire 
creditor 

Adresa creditor 
Creanta Pondere 

Observatii Solicitata Admisa Din categorie Din total 

Creditori bugetari  

1 Municipiul 
Alexandria 

Str. Dunării, nr. 
139, Alexandria, 
Teleorman 

1.153.923,24 1.153.923,24 100,00 100,00  

Total creditori creanțe 1.153.923,24 1.153.923,24 100,00 100,00  

Lichidator judiciar, Lexe I.P.U.R.L. Ec. Sorin Alexe 
 

Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BITMED SA, cod unic de înregistrare: 17076852 

Raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment  
Nr. 198/01.12.2017 

1.1. Date privind dosarul: nr. 11209/118/2008 al Tribunalului Constanţa - Secţia Comercială, Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător sindic -. 
1.2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: mun. Constanţa, str. Traian, nr. 31, jud. Constanţa, tel. 0241.551345, 
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri 0830 – 1230. 
2. Creditori: D.G.F.P. – Constanţa - Constanţa, str. I. Gh. Duca, nr. 18, jud. Constanţa, Mun. Medgidia prin Primar - 
Medgidia, str. Decebal, nr. 35, jud. Constanţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa - Constanţa, str. Decebal, nr. 
13 C, jud. Constanţa, B.R.D – Group Societe Generale. SA – Suc. Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 9, jud. Constanţa, 
J13/2010/1991, CIF 1894847, UniCredit Ţiriac Bank - Bucureşti, str. Ghetarilor nr. 23-25, sector 1, CIF 361536, 
J40/7706/1991, Edilmed SA (în faliment) - Constanţa, str. Dr. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. Constanţa, CIF 10613940, 
J13/1454/1998, Vodafone România SA - Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 1, sector 1, şi sediul ales în Constanţa, 
str. Grozeşti, nr. 82-84, jud. Constanţa, J40/9852/1996, CIF 8971726 Corbu Alina-Coralia - Constanţa, str. Soveja, nr. 
53, jud. Constanţa, Corbu Gheorghiţă - Constanţa, str. Soveja, nr. 53, jud. Constanţa Năstase Marian Daniel - Bucureşti, 
str. Poet Teodor Dumitru Neculiţă, nr. 56, SC ENEL Energie SA, Constanţa, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, jud. Constanţa, 
Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, Com. Agigea, str. Ecluzei, nr. 1, jud. 
Constanţa, SC Petroserv SA, Constanţa, Incinta Port Dana 34, jud. Constanţa, SC Tar SRL, Iaşi, str. Calea Chişinăului, 
nr. 6, jud. Iaşi, SC Kokkai Comimpex SRL, Eforie Sud, str. Republicii, nr. 47, jud. Constanţa, Corbu Alina-Coralia, 
Constanţa, str. Soveja, nr. 53, jud. Constanţa, Podoleanu Bogdan, Bucureşti, sect. 1, str. Washington, nr. 18, Drijman 
Alexandru, Bucureşti, sect. 1, str. Washington, nr. 18, Corbu Gheorghiţă, Constanţa, str. Soveja, nr. 53, jud. Constanţa, 
Năstase Marian Daniel, Bucureşti, str. Poet Teodor Dumtru Neculiţă, nr. 56, SC IF Management SRL, Bucureşti, sect. 
1, str. Washington, nr. 18. 
3.1. Debitor: Bitmed SA Medgidia, str. Progresului – Zona Portuară Est nr. 5, jud. Constanţa, J13/8760/2004, RO 
17076852. 
3.2. Administrator special: Rusu Anca Gina. 
4. Lichidator judiciar: practician în insolvenţă av. Luminiţa Cristina Şoitu, - Membră a Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă din România – înscrisă în Tabloul de evidenţă al U.N.P.I.R. la subsecţiunea IB – Practicieni 
definitivi organizaţi în cabinete – la poziţia nr. 552, nr. matricol IB 1054 din 08.12.2006, cu sediu social în mun. 
Constanţa, bd. Tomis nr. 232, Bl. TD14, sc. B, ap. 35, jud. Constanţa şi sediul ales în mun. Constanţa, str. Făgetului, nr. 
140, bl. ST5, sc. B, ap. 39, et. 1, jud. Constanţa, Mobil: 0722.203247, Fax 0341.441.389, http://www.avocatsoitu.ro/, E-
mail: av.soitu@yahoo.com, CIF RO 20449030. 
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