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2. Societatea AND CONSTRUCT CONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 15104379 
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment 

Nr. 12172; Data emiterii 23.01.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 48462/3/2017 Tribunal Bucuresti Secţia a VII-a, Complet C15 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B – Sema Parc, Bucuresti Sect 6 
Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 8631 /021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 8629 programul 
arhivei/registraturii instanţei zilnic intre orele 9:30-14:00. 
3.1. Debitor: AND Construct Consult SRL Cod de identificare fiscală 15104379. sediul social Bucuresti, str. Nicolae 
Filipescu nr. 39-41, Biroul nr. 2, etaj 7, sector 2, număr de ordine în registrul comerţului J40/13453/2002. 
5.Lichidator judiciar: Victrix Capital SPRL, cod de identificare fiscala RO26031361, sediul social: bd. Ion Mihalache 
nr. 65, bl. Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, Bucuresti, numar de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolventa RFO II - 
0400, tel.: 021 222 1016, fax: 4021 260 0473, E-mail: office@victrix.ro, nume si prenume reprezentant lichidator 
judiciar persoana juridica: Marius Cristian Ghita. 
6.Subscrisa: Victrix Capital SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului AND Construct Consult SRL, 
conform incheierii de sedinta din data de 10.01.2018 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII-a Civila, în 
dosarul 48462/3/2017, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, 
art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică: Deschiderea procedurii simplificate de 
faliment împotriva debitorului AND Construct Consult SRL prin încheierea de sedinta din data de 10.01.2018 
pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII-a Civila, în dosarul 48462/3/2017. Debitorul AND Construct Consult 
SRL 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. 
Creditorii debitorului AND Construct Consult SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 23/02/2018. 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. 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. Termenul limită de 
depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este de 15 zile de la notificare. 
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa bd. Ion Mihalache nr. 65, bl. Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, 
Bucuresti, la data de 09/03/2018, ora 12:00, având ca ordine de zi:  
1.Prezentarea masurilor efectuate de la declansarea procedurii; prezentarea activului si a pasivului societatii; 
prezentarea concluziilor raportului de cauze si imprejurari care au condus la starea de insolventa;  
2.Desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui comitetului de creditori;  
3.Confirmarea lichidatorului judiciar Victrix Capital SPRL si a onorariului în cuantum de 6.000 lei+TVA pe intreaga 
procedura, plus un onorariu de succes de 3% din sumele distribuite creditorilor. 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru 
efectuarea menţiunii. 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 de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi 
depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului 
judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în 
mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi 
însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
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). 

Lichidator judiciar Victrix Capital SPRL, prin reprezentant Marius Cristian Ghita 
 
3. Societatea CRYSTAL PUBLISHING GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 4658700 
Tribunalul Bucuresti Sectia A VII-A Civila  
Dosar nr. 11936/3/2010 
Domnule presedinte, 
Subscrisa, A&A Consultants SPRL, cu sediul în Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam.5, sector 3, Bucuresti, numar de inscriere 
în Tabloul Practicienilor în Insolvenþã RFO II 0079, în calitate de lichidator judiciar al Crystal Publishing SRL – în 
faliment, desemnat prin sentința civilă nr. 2617/13.04.2016 pronunțată de tribunalul București în dosar nr. 
11936/3/2010, în temeiul prevederilor art. 25 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, formulam prezentul  
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