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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL, cod unic de înregistrare: 22685690 

Convocare adunare creditori 
Nr. 621/05.03.2018 

1.Date privind dosarul: Număr dosar nr. 48582/3/2017 Tribunalul Bucureşti-Sectia a VII-a civila;  
2. Creditori conform tabel preliminar:  
3.1. Debitor 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; 
4.Administrator judiciar HM EXPERT – I.P.U.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu nr.15, ap.1, 
sectorul 5, Cod de identificare fiscală RO 31644060, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 
0362 tel./fax 021.310.48.84, www.hmexpert.ro, E-mail office@hmexpert.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator 
judiciar persoană juridică practician în insolvenţă-Avocat HAMZA MIHAELA; 
5.Subscrisa, HM EXPERT I.P.U.R.L., Bucureşti, în calitate de administrator judiciar al debitorului SAV 
INTEGRATED SYSTEMS SRL, 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, în temeiul art. 47 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: 
Convoacă adunarea creditorilor debitorului: SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL , 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din str. Dr. Col. Medic Stoenescu nr.15, ap.1, 
sector 5, Bucureşti, la data de 12.03.2018, ora 12.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar/lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru 
exprimarea votului. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 
• Desemnarea Comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia; 
• Confirmarea administratorului judiciar HM EXPERT I.P.U.R.L.; 
• Stabilirea onorariului administratorului judiciar. 
Informaţii suplimentare: 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar; 

HM Expert – I.P.U.R.L. Bucureşti prin practician în insolvenţă - Avocat Hamza Mihaela 
* 

HM E X P E R T – I. P. U. R. L.  
Membru U.N.P.I.R. Filiala Bucureşti 
Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0362, inscris în Registrul de Evidenta a Prelucrarii de 
Date cu Caracter Personal sub nr. 12334,  
Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5 Tel/fax: 021.310.48.84; email: office@hmexpert.ro 

Raport de verificare a creanţelor împotriva averii debitorului Sav Integrated Systems SRL,  
1. Date privind dosarul: Număr dosar 48582/3/2017 Tribunalul Bucureşti-Sectia a VII-a civila;  
2. Debitor: SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Progresului, nr. 110-116, Cladirea 

Administrator
Highlight
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C1, Camera B3-305, sectorul 5, Număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/20691/2007, Cod de identificare 
fiscală 22685690 
3. Administrator judiciar HM EXPERT – I.P.U.R.L. Bucureşti, Cod de identificare fiscală RO 31644060 sediul social: 
Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu nr.15, ap.1, sectorul 5, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă RSP 0362 tel./fax 021.310.48.84, www.hmexpert.ro, E-mail office@hmexpert.ro, Nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică practician în insolvenţă-Avocat HAMZA MIHAELA; 
4. Subscrisa, HM EXPERT I.P.U.R.L. Bucureşti, în calitate de administrator judiciar al debitorului SAV 
INTEGRATED SYSTEMS SRL, 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, în temeiul art. 105-110 din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, comunica: 

Raport de verificare a creanţelor, împotriva averii debitorului Sav Integrated Systems S.R.L , 
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, s-a admis cererea formulată de debitorul SAV INTEGRATED SYSTEMS S.R.L, si, în temeiul art. 
71, alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolventa a debitorului.  
Prin aceeaşi incheiere civila, instanta a fixat termenul pentru depunerea declaratiilor de creanta, la data 12.02.2017. 
De asemenea, ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei debitorului, am procedat la notificarea creditorilor în 
vederea depunerii declaraţiei de creanţă: prin Buletinul procedurilor de insolvenţă nr.47/04.01.2018 şi prin ziarul 
Romania Libera” editia din data de 05.01.2018. 
În conformitate cu prevederile art. 106 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, administratorul judiciar, desemnat în cauza a procedat la verificarea declaratiilor de creanta, cu care a fost 
sesizat, dupa cum urmează: 
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administratiei Fiscale pentru Contribuabili 
Mijlocii Bucureşti,  
a solicitat inscrierea la masa credala cu suma totala de 8.556.699 lei, reprezentand obligatii fiscale restante la bugetul 
general consolidat al statului, din care suma de 8.436.230 lei, la ordinea de preferinta prevazuta de art. 159, alin.(1) pct. 
3 din legea nr. 85/2014 şi suma de 120.469 lei, la ordinea de preferinta stabilita de art. 161, pct. 5 din Legea nr. 
85/2014.  
Din suma totala de 8.556.699 lei, suma de 8.352.053 lei, reprezinta debite, suma de 136.431 lei, reprezinta penalitati de 
intarziere, iar suma de  
68.215 lei, reprezinta dobanzi. 
In probatiunea creantei solicitate, creditorul bugetar a depus somatii, titluri executorii şi fisa sintetica totala, proces 
verbal de sechestru pentru bunuri mobile, Aviz de Ipoteca Mobiliara nr. 2018-00049064089478-NDN. 
 Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost 
depusa în termen, respectiv indeplineste conditiile referitoare la scutirea de la plata taxei timbru. 
Intrucat dovada debitului de 8.556.699 lei, s-a facut prin titluri executorii, aratam ca, acesta nu este supus verificarii, 
potrivit art.105 alin.1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa Toate 
creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanţelor constatate prin 
hotărâri judecătoreşti executorii, precum şi prin hotărâri arbitrale executorii”. 
Prin urmare în baza titlurilor executorii, administratorul judiciar a admis în integralitate cererea de inscriere a creantei în 
suma totala de 8.556.699 lei, în tabelul preliminar al creantelor,din care suma de 8.436.230 lei, creanta garantata, la 
ordinea de preferinta prevazuta de art. 159, alin.(1) pct. 3 şi suma de 120.469 lei, creanta bugetara la ordinea de 
preferinta stabilita de art. 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
CEC BANK SA,  
a formulat cerere de inscriere la masa credala cu suma totala de 14.304.517,32 lei, din care: 
- Suma de 4.466.170 lei, reprezentand credit la data de 28.12.2017, creanta garantata, în baza Contractului facilitate 
linie de credit nr. RQ13124429668893/24.04.2014, modificat prin acte aditionale ; 
- Suma de 33.931,18 lei, credit, creanta garantata, prin Acordul de garantare nr. 19/26.05.2017, privind acordarea unei 
facilitati de credit pentru 60 de luni; 
- Suma de 35.572 lei, credit, creanta garantata, prin Acordul de garantare nr. 20/26.05.2017, privind acordarea unei 
facilitati de credit; 
- Suma de 354.620,45 lei, credit restant + dobanzi (la 28.12.2017), creanta negarantata, în baza Contractului nr. 
TN/B/475/2016, privind acordarea facilitatii de tip descoreire de cont pe card Business; 
- Suma de 9.414.222,79 lei, creanta garantata, din care: 3.857.775,58 lei, reprezinta credit curent, suma de 5.540.111,30 
lei, reprezinta credit restant, suma de 16.335,91 lei, reprezinta dobanzi restante calculate pana la data de 28.12.2017. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, creditorul facand dovada platii taxei timbru. 
Asupra cuantumului creantei, administratorul judiciar a constat ca, intre debitor şi CEC BANK SA s-au derulat mai 
multe contracte de credit, astfel: 
- Contractul facilitate linie de credit nr. RQ 13124429668893/24.02.2014, modificat ulterior prin acte aditionale, 
incheiat pana la concurenta sumei de 4.586.170 lei, avand mai multe garantii reale mobiliare ( garantie reala mobiliara 
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asupra stocurilor de marfa prezente şi viitoare, garantie reala mobiliara asupra creantelor prezente şi viitoare nascute din 
contractele comerciale, garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor curente, gaj asupra Politei de 
asiguarre nr. 1000014885977, garantie emisa de FRGCIP IFN SA);  
In vederea garantarii creditului, acordat prin Contractul facilitate linie de credit nr. RQ 13124429668893/24.02.2014, 
precum şi a dobanzilor, majorarilor, comisioanelor, penalitatilor şi a oricaror altor sume datorate s-au incheiat: 
- Contractul de ipoteca mobilara (asupra stocurilor prezente şi viitoare) nr. 553/2014, modificat prin act aditional nr. 
1/2016 şi act aditional nr. 2/2017, inregistrat la AEGRM sub nr. ID 2017-0005779262950-SFZ;  
- Contractul de garantie reala mobiliara asupra creantelor prezente şi viitoare nascute din contractele comerciale, 
inregistrat la AEGRM sub nr. ID 2017-00055999762271-QNA şi ID 2016-00042060892217-TRM; 
- Contractul de garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al conturilor curente, conform Contractului de ipoteca 
mobiliara nr. 555/24.02.2014, modificat prin Actele aditionate nr. 1/2014, nr. 2/2016 şi nr.3/2017, inregistrat la 
AEGRM sub nr. ID 2017-0005780342184-OZI; 
- Contractul de gaj asupra Politiei de asigurare nr. 1000014885977; 
- garantie emisa de FRGCIP IFN SA, prin Contractul de garantare nr. 14F02002/13.02.2014, contract modificat prion 
Actul aditional nr. 1/2015, nr. 2/2016, nr. 3/2016 şi nr. 4/2017. 
Raportat la contractul facilitate linie de credit nr. RQ 13124429668893/24.02.2014 şi a garantiilor acestuia stabilite prin 
contractele de mai sus, administratorul judiciar constata ca suma de 4.586.170 lei reprezinta o creanta certa lichida şi 
exigibila, fiind stabilita prin titlu executoriu, suma ce va fi inscrisa în Tabelul preliminar ca o creanta garantata, la 
ordinea de preferinta prevazuta de art. 159, alin.(1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
Pentru suma de 33.931,18 lei, s-a incheiat cu debitorul Acordul de garantare nr. 19/26.05.2017, pentru acordarea unei 
facilitati, pentru o peroada de 60 de luni, incepand cu data de 26.05.2017, pana la data de 30.05.2022, sub forma unei 
scrisori de garantie bancara de buna executie, pentru garantarea bunei executii a obligatiilor asumate de debitor prin 
contractul de furnizare servicii incheiat cu firma Rewe Projectentwicklung Romania SRL, credit garantat prin garantie 
reala mobiliara asupra contului de depozit colateral deschis la CEC Bank, conform Contractului de ipoteca mobiliara 
prin constituirea de cash colateral nr. 1088/26.05.2017, inregistrat la AEGRM sub nr. ID 2017-00054957432745-IDV; 
de asemenea, pentru garantarea sumei de mai sus, s-a incheiat şi Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1090/26.05.2017, 
inregistrat la AEGRM sub nr. ID-2017- 000 54955482299-GBG. 
In urma verificarii, administratorul judiciar constata ca suma de 33.931,18 lei, reprezinta o creanta certa, lichida şi 
exigibila, stabilita, prin titlu executoriu, suma ce va fi în inscrisa în tabelul preliminar ca o creanta garantata, la ordinea 
de preferinta prevazuta de art. 159, alin.(1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolventa. 
Pentru suma de 35.572 lei, credit, s-a incheiat acordul de garantare nr. 20/26.05.2017, pentru acordarea unei facilitati, 
pentru o peroada de 60 de luni, incepand cu data de 26.05.2017, pana la data de 30.05.2022, sub forma unei scrisori de 
garantie bancara de buna executie, pentru garantarea bunei executii a obligatiilor asumate de debitor prin contractul de 
furnizare servicii nr. 83/20.03.2017, incheiat cu firma REWE ROMANIA SRL, credit garantat cu garantie reala 
mobiliara asupra contului de depozit colateral deschis la CEC Bank, în naza Contractului de ipoteca mobiliara prin 
constituirea unui cash colateral nr. 1089/26.05.2017, inregistrat la AEGRM sub nr. ID 2017-00054959002139-GMH, 
precum şi prin Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1091/26.05.2017, asupra soldului creditor al conturilor curente, 
inregistrat la AEGRM sub nr.00054956392275-EWO. In urma verificarii, administratorul judiciar constata ca suma de 
35.572 lei, reprezinta o creanta certa, lichida şi exigibila, stabilita prin titlu executoriu, suma ce va fi în inscrisa în 
tabelul preliminar ca o creanta garantata, la ordinea de preferinta prevazuta de art. 159, alin.(1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
Pentru suma de 350.000 lei, creditorul a incheiat cu debitorul contractul nr. TN/B/475/26.02.2016, privind acordarea 
facilitatii de tip descoperit de cont pe card Business pentru clientii PJ, cu acces la cardurile MasterCard, BusinessVISA, 
Business CEC Bank. La suma acordata, s-au calculat dobanzi pana la data deschiderii procedurii insolventei, în suma 
totala de 4.620,45 lei. In baza titlurilor executorii, administratorul judiciar a admis în integralitate cererea de inscriere a 
creantei în suma totala de 354.620,45 lei, în tabelul preliminar al creantelor, ca o creanta chirografara, la ordinea de 
preferinta prevazuta de art. 161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
Suma de 9.414.222, 79 lei, din care: 3.857.775,58 lei, reprezinta credit curent, suma de 5.540.111,30 lei, reprezinta 
credit restant, suma de 16.335,91 lei, reprezinta dobanzi restante calculate pana la data de 28.12.2017, a fost acordata în 
baza Contractului de factoring nr. 2/13.12.2016, modificat prin actul aditional nr. 1/27.02.2017. Debitorul a garantat 
plata sumelor scontate, prin constituirea unei garantii asupra tuturor creantelor nascute din contractele incheiat de 
debitor cu debitorii cedati, conform Contractelor de cesiune de creante nr. 1067/13.12.2016, modificat prin Actul 
aditional nr. 1/23.08.2017, nr. 1068/13.12.2016, modificat prin actul aditional nr. 1/23.08.2017, nr. 1077/21.12.2016, 
modificat prin actul aditional nr. 1/23.08.2017, nr. 1078/21.12.2016, modificat prin actul aditional nr. 1/23.08.2017, nr. 
1080/21.12.2016, modificat prin actul aditional nr. 1/23.08.2017, nr. 1081/21.12.2016, inregistrate la AEGRM , sub nr. 
ID 2017-00057791642394-SHT, ID 2017-00057782102025-TSL, ID 2017-00057783752377-SBY, ID 2017 
000057786812645-OQZ, ID 2017 00057791042635-GUO, ID 2017-00057791382767-PDC, ID 2017-
000057790712192-QNA. De asemenea, sumele scontate în baza Contractului de factoring nr. 2/2016, au fost garantate 
şi cu garantie reala mobiliara asupra conturilor debitorului, în baza contractului de ipoteca moibiliara nr. 
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1068/13.12.2016, modificat prin actul aditional nr. 1/23.08.2017, inregistrat la AERGM sub nr. ID 2017-
000577930521-MKR. In baza titlurilor executorii, administratorul judiciar a admis în integralitate cererea de inscriere a 
creantei în suma totala de 9.414.222, 79 lei, în tabelul preliminar al creantelor, ca o creanta garantata, la ordinea de 
preferinta prevazuta de art. 159, alin.(1) pct. 3, din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolventa. 
In concluzie, creanta CEC BANK, în suma de 13.940.896,87 lei, va fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, ca o 
creanta garantata, la ordinea de preferinta prevazuta de art. 159, alin.(1) pct. 3, iar creanta în suma totala de 354.620,45 
lei, va fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, ca o creanta chirografara, la ordinea de preferinta prevazuta de art. 
161, pct. 5 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
CASTEL DISTRIBUTION SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 176.348,29 lei, din care suma de 169.300,91 lei, 
reprezinta c/val. marfa, iar suma de 7.047,38 lei, reprezinta penalitati. Se arata de catre creditor ca, în baza Contractului 
nr.199/18.11.2016 a livrat în perioada sept. -noiembrie 2017, diferite marfuri, iar pentru incasarea c/val.acestora, a emis 
mai multe facturi fiscale, în valoare de 169.300,91 lei, facturi ce nu au fost achitate. 
In baza Contractului, - art.9- creditorul a calculat şi penalitati de intarziere în suma de 7.047,38 lei, potrivit calcului 
anexat cererii de admitere a creantei. Intruct, potrivit art. 13 din Contract, partile au stabilit ca produsele ce fac obiectul 
contractului raman în proprietatea furnizorului pana la achitarea lor integrala de catre beneficiar” , creditorul a inscris în 
AEGRM cu nr. 2017-00060612322722-ZOI, produsele livrate pentru care s-a retinut rezerva proprietatii pana la data 
achitarii integrale. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 176. 348,29 lei, ce reprezinta c/val. marfa şi penaliatti de intarziere la 
plata, urmeaza a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal 
datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract, facturi, 
nota de calcul penalitati, corespondenta comerciala). Fata de cele de mai sus, creditorul CASTEL DISTRIBUTION 
SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 176. 348,29 lei, în categoria creditorilor garantati, conform 
art. 159, alin.(1) pct. 3, 5 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
REWE ROMANIA SRL  
a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 35.572 lei, reprezentand garantie de buna executie de 5% din valoarea 
totala a Contractului nr.83/20.03.2017. Se arata de catre creditor ca debitorul a furnizat servicii de supraveghere video 
în valoare totala de 597.864 lei+tva suma achitata în intregime, dar, pentru garantarea calitatii serviciilor prestate, s-a 
prevazut o garantie de buna executie stabilita prin Scrisoare de garantie bancara nr. 3796/26.05.2017 emisa de CEC 
BANK SA. 
Verificand creanta solicitata, administratorul judiciar a constatat ca aceasta este dovedita cu inscrisuri (contract, facturi, 
scrisoare de garantie bancara), si, desi nu apare în evidentele debitorului şi în Lista creditorilor, comunicata de catre 
SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL, motive pentru care creditorul nu a fost notificat, declaratia de creanta este 
formulata în termen, iar suma pretinsa este certa, lichida şi exigibila, fiind o creanta garantata sub conditie. 
Astfel, pentru plata garantiei de buna executie asumata de debitor prin contractul de furnizare servicii nr. 83/20.03.2017, 
incheiat cu firma REWE ROMANIA SRL, s-a contractat un credit de la CEC Bank, credit garantat cu garantie reala 
mobiliara asupra contului de depozit colateral deschis la CEC Bank, în baza Contractului de ipoteca mobiliara prin 
constituirea unui cash colateral nr. 1089/26.05.2017, inregistrat la AEGRM sub nr. ID 2017-00054959002139-GMH, 
precum şi prin Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1091/26.05.2017, asupra soldului creditor al conturilor curente, 
inregistrat la AEGRM sub nr.00054956392275-EWO. 
 Avand în vedere aspectele aratate mai sus, creditorul REWE ROMANIA SRL, va fi inscris la masa credala a 
debitorului, cu suma de 35.572 lei, în categoria creditorilor garantati, conform art. 159 alin.(1) pct.3, din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, creanta acestuia fiind sub conditie suspensiva.  
REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 33.931,18 lei, reprezentand garantie de buna executie de 5% din 
valoarea totala a Contractului nr.29/20.03.2017. Se arata de catre creditor ca debitorul a furnizat servicii de 
supraveghere video în valoare totala de 570.272 lei+tva suma achitata în intregime, dar, pentru garantarea calitatii 
serviciilor prestate, s-a prevazut o garantie de buna executie stabilita prin Scrisoare de garantie bancara nr. 
3795/26.05.2017 emisa de CEC BANK SA. 
Verificand creanta solicitata, administratorul judiciar a constatat ca aceasta este dovedita cu inscrisuri (contract, facturi, 
scrisoare de garantie bancara), si, desi nu apare în evidentele debitorului şi în Lista creditorilor, comunicata de catre 
SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL ,motive pentru care creditorul nu a fost notificat, declaratia de creanta este în 
termen formulata iar, suma pretinsa este certa, lichida şi exigibila, fiind o creanta garantata sub conditie. 
Astfel, pentru plata garantiei de buna executie, obligatie asumata de debitor prin contractul de furnizare servicii nr. 
29/20.03.2017, incheiat cu firma REWE ROMANIA SRL, s-a contractat un credit de la CEC Bank, credit garantat cu 
garantie reala mobiliara asupra contului de depozit colateral deschis la CEC Bank, conform Contractului de ipoteca 
mobiliara prin constituirea de cash colateral nr. 1088/26.05.2017, inregistrat la AEGRM sub nr. ID 2017-
00054957432745-IDV; de asemenea, pentru garantarea sumei de mai sus, s-a incheiat şi Contractul de ipoteca mobiliara 
nr. 1090/26.05.2017, inregistrat la AEGRM sub nr. ID-2017- 000 54955482299-GBG. 
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 Avand în vedere aspectele aratate mai sus, creditorul REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL, va fi 
inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 33.931,18 lei, în categoria creditorilor garantati, conform art. 159, 
alin.(1) pct.3, din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, creanta acestuia fiind 
sub conditie suspensiva.  
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5, a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, cu 
suma totala de 420 lei, reprezentand impozite auto. In sustinerea cererii, a fost depus şi titul executoriu nr. 
1528828/2018. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, respectiv indeplineste conditiile referitoare la scutirea de la plata taxei timbru. 
Avand în vedere ca debitul este constatat prin titlu executoriu, acesta nu este supus verificarii, potrivit art.105 alin.1) din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa Toate creanţele vor fi supuse procedurii 
de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii, 
precum şi prin hotărâri arbitrale executorii”.justificat, creditorul Directia de Impozite şi Taxe Locale sector 5, va fi 
inscris în tabelul preliminar cu suma de 420 lei, în categoria creantelor bugetare. 
TOTAL PROTECT SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala cu suma totala de 3.619,53 lei, suma ce reprezinta contravaloare marfa livrata 
debitorului. 
 Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca intre parti, în baza Contractului 
cadru nr. 71 incheiat la data de 02.06.2014, creditorul a prestat servicii cablare/instalare echipamente în favoarea 
clientilor debitorului, iar, pentru incasarea c/val. serviciilor executate au fost emise mai multe facturi, soldul ramas 
neachitat la data deschiderii procedurii insolvenţei impotriva debitorului, fiind de 3.619,53 lei.  
 Procedand la verificarea creantei, administratorul judiciar a constatat ca aceasta este dovedita cu facturile anexate 
cererii, fiind inscrisa şi în evidentele şi în Lista creditorilor, comunicata de catre SAV INTEGRATED SYSTEMS SRL  
 Avand în vedere aspectele aratate mai sus, creditorul TOTAL PROTECT SRL, va fi inscris la masa credala a 
debitorului, cu suma totala de 3.619,53 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legeanr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ING BANK N.V.  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 300.362,84 USD lei. Se arata de creditor ca, în baza 
Contractului de furnizare servicii nr.OP/OM/02/08.01.2015, debitorul s-a obligat a efectua o serie de servicii în favoarea 
ING BANK N.V., respectiv livrare/instalare echpipamente, conform anexei 3 la contract, lucrari de proectare, 
modernizare, completare, instalare, punere în functiune şi instruire personal, precum şi asigurarea servciilor de 
mentenanta preventiva şi interventii în regim de urgenta (anexa 2 a la contract). 
Partile au mai convenit ca bunurile necesare executarii obligatiilor asumate prin Contract sa ramana în stocul ING 
BANK din custodia debitorului, pana la utilizarea efectiva a acestora. In acest sens, debitorul a emis factura seria 
SIS2017 nr. 17000127/28.02.2017, pentru suma de 3.048.279,77 lei şi factura seria SIS2017, nr. 17000477/31.07.2017 
pentru suma de 711.109,44 lei, ambele facturi achitate de creditor, cu OP nr. 71786352/29.03.2017 si, respectiv cu OP 
nr. 77584411/29.08.2017. 
La data de 13.10.2017 Contractul a fost denuntat unilateral de creditor, insa, marfa achitata în baza facturilor de mai 
sus, a ramas în patrimoniul debitorului, cu toate ca, acesta a fost notificat în mod expers pentru a o restitui, insa fara 
rezultat. De mentionat ca, pentru marfa ce a facut obiectul facturilor seria SIS2017 nr. 17000127/28.02.2017 şi seria 
SIS2017, nr. 17000477/31.07.2017, nu s-au incheiat acte de custodie. 
Avand în vedere ca ING BANK achitat suma totala de 300.362,84 USD pentru o marfa de care nu a beneficiat efectiv, 
acesta solicita fie restituirea marfii, fie inscrierea sa la masa credala a debitorului.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila. 
Astfel, facturile emise de catre creditor au ca temei legal Contractul de furnizare servicii nr.OP/OM/02/08.01.2015, 
contract ulterior denuntat în mod unilateral de catre creditor. In baza contractului, creditorul a achitat debitorului 
facturile, insa produsele respective au ramas în patrimoniul debitorului, acesta cunoascand o crestere de valoare 
corespunzatoare.  
Raportat la documentele anexate în probatiune, ( contract, facturi, ordine de plata, corespondenta comerciala) 
administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este legal datorata, prin urmare creditorul ING BANK N.V. va fi 
inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 1.182.963,39 lei ( 1 USD = 3,8995 lei, curs BNR din data de 
28.12.2017), în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
G&G MULTISISTEM PROTECT SRL.,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 51.621,69 lei, din care suma de 48.141,96 lei, debit 
principal şi 3.479,73 lei, penalitati de intarziere.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, respectiv indeplineste conditiile referitoare la depunerea taxei timbru. 
In fapt, intre creditor în calitate de prestator, şi debitor, în calitate de beneficiar”, a fost incheiat Contractul cadru de 
prestari servicii nr. 120/01.12.2015, în baza caruia au fost prestate servic la obiectivele şi sistemele de securitate 
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indicate de catre beneficiar”, iar, pentru incasarea c/val. serviciilor executate au fost emise mai multe facturi ce au 
ramas neachitate. 
Astfel, au fost emise :  
• Factura nr. 10/31.03.2017, pentru suma de 2017,50 lei;  
• factura nr. 12/30.04.2017, pentru suma de 4065,59 lei; 
• factura nr. 22/31.05.2017, pentru suma de 7425,60 lei; 
• factura nr. 31/30.06.2017, pentru suma de 4976,28 lei; 
• factura nr. nr.33/31.07.2017, pentru suma de 7375,12 lei;  
• factura nr. 38/31.08.2017, pentru suma de 17097,93 lei; 
• factura nr. 39/30.09.2017, pentru suma de 5183,94 lei. 
Avand în vedere ca facturile de mai sus nu au fost achitate la termenul stabilit prin Contract, creditorul a calculat şi 
penalitati de intarziere de 0,1 %, în suma totala de 3479,73 lei, în baza art. 10, pct. 6, din Contract. 
Procedand la veficarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar, a constatat ca suma solicitata de 51.621,69 lei, 
din care suma de 48.141,96 lei, reprezinta c/val. servicii prestate şi suma de 3.479,73 lei, reprezinta penalitati de 
intarziere calculate conform Contractului incheiat de parti, este legal datorata, motiv pentru care, în baza inscrisurilor 
justificative, administratorul judiciar va inscrie creditorul G&G MULTISISTEM PROTECT SRL, în tabelul preliminar 
cu suma totala de 51.621,69 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
MERIDIAN ENTREPRISE LEASING SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 226.407,15 lei, compusa din: 
• 48.701,93 lei, contravaloare facturi neachitate; 
• 165.860,63 lei, contravaloarea facturii nr. 87/21.11.2017, reprezentand penalitate pentru incetare din culpa”; 
• 9.566,39 lei, c/val. facturii nr. 98/07.12.2017, reprezentand penalitate pentru depasire kilometrii”; 
• 2.278,20 lei, c/val. factura nr./ 97/07.12.2017 costuri de reparatie a autovehiculelor utilizate”. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila. 
Astfel, facturile emise de catre creditor au ca temei legal titluri executorii, respectiv Contractul de leasing operational 
nr. O17/0094/0001/31.03.2017 şi Contractul de leasing operational nr. O17/0094/0002/07.07.2017, în baza caruia s-a 
transmis dreptul de folosinta catre debitor asupra mai multor autovehicule, iar facturile emise pentru suma de 
226.407,15 lei au fost asumate de catre debitor.  
 Raportat la documentele anexate în probatiune, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, 
prin urmare creditorul MERIDIAN ENTREPRISE LEASING S.R.L, va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma 
totala de 226.407,15 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 49.390,76 lei, reprezentand c/val. marfa livrata 
debitorului în cursul anului 2017, în baza mai multor facturi. De asemenea, a solicitat şi penalitati de intarziere, fara a 
preciza cuatumul şi temeiul legeal. In vederea efectuarii platii, debitorul a emis Bilete la Ordin ce au fost refuzate la 
plata din lipsa de disponibil.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 49.390,76 le, fiind recunoscuta ca datorata de catre debitor prin emiterea biletelor la ordin; de 
asemenea suma de 49.390,76 lei este inscrisa în evidentele contabile ale debitorului. In ceea ce priveste penalitatile, 
creditorul nu a precizat cuatumul şi modalitatea de calcul şi nici nu a depus un contract incheiat intre parti care sa 
prevada, acordarea de penalitati şi modalitatea de calcul. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare creditorul 
ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L, va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 49.390,76 
lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
DELA RANCH SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 892.786,17 lei, reprezentand c/val. marfa livrata 
debitorului în baza Contractului de vanzare-cumparare echipamente nr. 108/04.05.2017 şi nr. 109/06.06.2017. Pentru 
incasarea c/val. marfii livrate în baza Contractelor de mai sus, au fost emise facturile: nr. 1126/04.05.2017, pentru suma 
de 576.553,83 lei şi factura nr. 1130/06.06.2017, pentru suma de 443.122,86 lei, pentru care au fost efectuate plati 
partiale, soldul neachitat fiind de 892.786,17 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, desi administratorul judiciar a solicitat 
creditorului, pe langa documentele anexate cererii de creanta (facturi, contracte, procese verbale de predare –primire) sa 
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depuna dovezi privind livrarea efectiva a marfii a carei c/val. o solicita, precum şi sa certifice conform cu originalul” cu 
semnatura identificabila actele respective, acesta nu s-a conformat solicitarii; creditorul a retransmis doar documentele 
initiale, desi, în adresa sa nr. 541/19.02.2018, mentioneaza ca transmite avizele de expeditie”, şi a mentionat ca, 
inscrisurile sunt semnate conform cu originalul” de persoana mentionata în cuprinsul contractelor depuse”, fara a o 
nominaliza şi fara ca inscrisurile sa poarte semnatura vreunei persoane, fiind aplicata doar o stampila” conform cu 
originalul”. 
Intrucat nu au fost depuse toate documentele solicitate în vederea verificarii expedierii reale a marfurilor pretins livrate 
şi neachitate, avand în vedere lipsa documentelor de transport şi de livrare, cat şi lipsa asumarii prin semnatura 
identificabila a conformitatii facturilor, contractelor şi proceseleor verbale de predare-primire, creanta în suma totala de 
892.786,17 lei, pretinsa de DELA RANCH SRL, nu reprezinta o creanta certa, lichida şi exigibila şi nu se inscrise în 
tabelul preliminar al creantelor. 
ELCAS SYSTEMS 2001 S.R.L,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 36.910,43 lei, din care: 32.496, 13 lei, reprezentand 
c/val. serviciilor executate în baza Contractului nr. 86/13.10.2015, precum şi suma de 4.414,30 lei, reprezentand 
penalitati de intarziere, calculate conform art. 10, pct. 6 din Contract.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 36.910.43 lei fiind legal datorata de catre debitor asa cum rezulta din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare creditorul 
ELCAS SYSTEMS 2001 SRL, va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 36.910,43 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
TRADO TECH S.R.L, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 4.519,62 lei, reprezentand c/val. serviciilor 
executate în baza Contractului nr. 16/2016. 
In urma executarii serviciilor contractate, creditorul a emis facturile: nr. 1446/2017, pentru 1262,59 lei; nr. 1544/2017, 
pentru suma de 1710,03 lei; nr. 1590/2017, pentru suma de 1547 lei, facturi inscrise în evidentele contabile ale 
debitorului şi neachitate. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 4.519,62 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
TRADO TECH S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 4.519,62 lei, în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
NEGOESCU CRISTIAN, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 7.000 lei, reprezentand drepturi banesti neincasate 
aferente lunilor august şi septembrie 2017, precum şi dobanda legala calculata de la momentul în care trebuia sa 
incaseze drepturile salariale. In sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul preliminar, creditorul arata ca, în 
baza Contractului de munca nr. 73/09.11. 2016, a fost angajat în functie de tehnician, în cadrul societatii debitoare, cu 
un salariu lunar de 3.500 lei net. 
Intrucat incepand cu luna august 2017 şi continuand cu luna septembrie 2017 debitorul nu a mai achitat salariul, motivat 
de lipsa resurselor financiare, creditorul a decis în mod unilateral, incetarea raporturilor de munca cu debitorul, asa incat 
acesta datoreaza suma totala de 7.000 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 7.000 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
NEGOESCU CRISTIAN va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 7.000 lei, în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
In ceea ce priveste dobanda legala solicitata, creditorul nu a aratat cuantumul acesteia şi modul de calcul, motiv pentru 
care nu va fi inscrisa şi cu dobanda legala. 
LEASEPLAN ROMANIA S.R.L,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 103.646,72 lei, reprezentand c/val. folosintei mai 
multor autovehicule. Se arata ca, intre debitor, ca utilizator şi creditor, ca locator, a intervenit Contractul cadru de 
leasing operational şi supraveghere flota, în baza caruia locatorul a transmis debitorului dreptul de folosinta asupra unor 
autovehicule prin leasing operational şi a furnizat acestuia servicii de management de flote. In vederea incasarii c/val. 
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serviciilor executate, facturile emise în suma totala de 103.646, 72 lei, au ramas neachitate. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 103.646, 72 lei, fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
LEASEPLAN ROMANIA S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 103.646, 72 lei, în 
categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
ARGO SECURITY S.R.L,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 22.450,83 lei, reprezentand c/val. serviciilor de 
paza. Se arata ca, prin Contractul de prestarii servicii de paza umana nr. 91/19.10.2015 şi a Actului aditional nr. 
1/31.01.2017, creditorul a efectuat, în favoarea debitorului, servicii de paza. Contractul de paza a incetat, la solicitarea 
debitorului, incepand cu data de 01.08.2017.  
Pentru serviciile de paza efectuate în lunile mai-iulie 2017, au fost emise facturile nr.4901/31.05.2017, pentru suma de 
7.448,64 lei; nr. 5006/30.06.2017, pentru suma de 7.448,84 lei; nr. 5118/31.07.2017, pentru suma de 7.553,55 lei, 
facturi neachitate. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 22.450,83 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, precum şi din evidenetele contabile ale debitorului. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
ARGO SECURITY S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 22.450,83 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
ORGANIZATIA DE PAZA SAV TECH SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 22.838,76 euro, reprezentand c/val. serviciilor de 
monitorizare video. Se arata ca, prin Contractul nr. 02/01.06.2016, creditorul a efectuat, în favoarea debitorului, servicii 
de monitorizare video.  
Pentru serviciile efectuate în lunile septembrie-octombrie 2017, au fost emise facturile nr.591372/31.10.2017, pentru 
suma de 11.866 euro şi nr.591371/03.09.2017, pentru suma de 10.626,59 euro, facturi neachitate. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 22.838,76 euro fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei, precum şi din evidenetele contabile ale debitorului. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
ORGANIZATIA DE PAZA SAV TECH SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, în baza art. 107, (2) din legea 
85/2014, cu suma totala de 106.216,22 lei, ( 1 euro= 4,6507 lei), în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, 
pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ATYS CO ROMANIA SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 17.591,77 lei, reprezentand c/val. marfa livrata. Se 
arata ca, în baza relatiilor comerciale creditorul a livrat diferite marfuri, iar, pentru incasarea pretului, a emis mai multe 
facturi fiscale, în valoare totalal de 17.591,77 lei. Pentru garantarea platii marfii achizitionate, debitorul a emis mai 
multe bilete la ordin ce au fost insa refuzate, din lipsa de disponibil. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 17.591, 77 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei, precum şi din evidenetele contabile ale debitorului. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
ATYS CO ROMANIA SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 17.591, 77 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
WORK MANAGEMENT SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 14.966 lei, reprezentand c/val. serviciilor de 
prevenire în domeniile de securitate şi sanatate în munca. Se arata ca, în baza Contractului nr. 648.1/15.04.2015, 
creditorul aprestat în favoarea debitorului, servicii specifice, iar, pentru incasarea pretului, a emis mai multe facturi 
fiscale, în valoare totalal de 14.966 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
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în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 14.966 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, precum şi din evidenetele contabile ale debitorului. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
WORK MANAGEMENT SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 14.966 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
ESTATE GLOBAL SAFE SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 14.137,61 lei, reprezentand c/val. lucrarilor şi 
serviciilor privind diagnosticarea, mentenanta şi inlocuirea de echipamente. Se arata ca, în baza Contractului cadru nr. 
54/01.02.2013 şi a comenzilor debitorului, creditorul a executat şi prestat în favoarea acestuia servicii specifice, iar, 
pentru incasarea pretului, a emis mai multe facturi fiscale, în valoare totala de 14.137,61 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 14.137,61 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, precum şi din evidenetele contabile ale debitorului. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
ESTATE GLOBAL SAFE SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 14.137,61 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
INOVA INTERNATIONAL SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 4.893,53 lei, reprezentand c/val. bunuri şi servicii 
de mentenanta. Se arata ca, în baza Contractului cadru nr. 34/29.02.2016 şi a comenzilor debitorului, creditorul a livrat 
piese de schimb şi a prestat servicii de revizie şi intretinere echipamnete în favoarea acestuia, iar, pentru incasarea 
pretului, a emis mai multe facturi fiscale, în valoare totala de 4.893,53 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 4.893,53 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, respectiv procesele verbale de predare-primire, precum şi din evidenetele contabile ale 
debitorului. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
INOVA INTERNATIONAL SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 4.893,53 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
TEHNOPRIM SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 12.913, 90 euro, reprezentand c/val. servicii 
prestate. Se arata ca, în baza Contractului nr.8/01.10.2016 creditorul a prestat servicii de consultanta inginereasca iar, 
pentru incasarea pretului, a emis mai multe facturi fiscale, în valoare totala de12.913,90 euro.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta nu a fost 
depusa în termen, creditorul fiind notificat în baza art. 99 şi urm. din legea 85/2014, cu adresa nr. 188/10.01.2018, cu 
confirmare de primire la data de 27.01.2018. 
Avand în vedere ca, desi notificat, creditorul a formulat cererea de declarae a creantei dupa termenul limita stabilit de 
catre judecatorul sindic- 12.02.2018, creanta pretinsa nu se inscrie în tabelul preliminar.  
FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI IFN SA – 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 1.146.542,50 lei, reprezentand garantie acordata 
CEC BANK SA. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa şi lichida, dar nu este 
exigibila, intrucat garantia nu a fost inca executata.  
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul va 
fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 1.146.542,50 lei, în categoria creditorilor chirografari, fiind 
creanta sub conditie suspensiva, conform art. 161, pct.8, coroborat cu art.102, alin.(5) din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
MIRCEA NICOLAE STEFAN, a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma de 5.734.000 lei, 
reprezentand garantie acordata CEC BANK SA şi cu suma de 14. 258 lei, reprezentand salarii neincasate pentru luna 
august şi septembrie 2017. Se arata de catre creditor ca, în calitatea sa de proprietar al imobilului situat în Busteni, jud. 
Prahova, a incheiat cu CEC Bank, Contractul de garantie reala imobilara prin care a garantat imprumutul acordat de 
banca catre debitor, în baza Contractului de facilitate linie de credit RQ13124429668893/2014. Se mai arata, de 
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asemenea, ca în calitate de salariat, nu a incasat salariile aferente lunilor august şi septembrie 2017, în suma totala de 
14.258 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, 
partila, pentru suma de 14. 258 lei, suma cu care creditorul MIRCEA NICOLAE STEFAN va fi inscris în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014; în ceea ce priveste suma de 5.734.000 lei, aceasta 
va fi inscrisa în categoria creantelor chirografare, conform art. 161, pct.8, fiind o creanta sub conditie suspensiva, 
potrivit art.102, alin.(5) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
SAFETECH INTELLIGENCE SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 491.775,92 lei, din care suma de 473.043,41 lei, 
reprezinta c/val. facturii ST17/nr. 17018/25.07.2017 şi suma de 18.732,51 lei, reprezinta penalitati de intarziere de 
0,06% aferente debitului principal şi calculate pentru 66 de zile, incepand cu data scadentei facturii ( 23.10.2017) şi 
pana la data deschiderii procedurii insolvenţei (28.12.2017). Se arata de catre creditor ca, prin Contractul de cesiune de 
creanta nr. 1/26.10.2017, incheiat cu SAFETECH INNOVATIONS SRL, în calitate de cedent, a preluat creanta detinuta 
de acesta impotriva debitorului, ca tert cedat, în suma totala de 473.043,41 lei. De asemenea, prin acelasi contract, s-au 
cesionat şi toate drepturile şi obligatiile cedentului rezultate din calitatea sa de creditor al debitorului. Contractul de 
cesiune de creanta a fost notificat debitorului la data de 20.11.2017.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, desi acesta aparent este certa, lichida şi 
exigibila, suma pretinsa în cuantum de 491.775,92 lei, fiind aparent legal datorata de catre debitor, asa cum ar rezulta 
din actele anexate cererii, avand în vedere plangerea penala formulata de debitor prin care se contesta veridicitatea 
livrarii efective de catre creditor a echipamentelor ce fac obiectul facturilor de mai sus, avand în vedere lipsa unor 
documente de transport şi de livrare, precum şi suspiciunea rezonabila cu privire la crearea unor circuite financiare 
fictive, precum şi unele legaturi statornicite intre reprezentantii creditorului şi ai debitorului (cu referire la 
administratorul statutar ce a administrat societatea debitoare pana la data de 21.09.2017), creanta în suma totala de 
491.775,92 lei, se inscrise în categoria creantelor chirografare, sub conditie suspensiva, pana la solutionarea plangerii 
penale formulate impotriva SAFETECH INTELLIGENCE SRL. 
ROEL DESIGN & MANUFACTURING SRL  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 33.432,73 lei, reprezentand c/val. marfa. Se arata de 
catre creditor ca, în baza relatiilor contractuale, creditorul a livrat, în cursul anului 2017, diferite cantitati de marfa, 
soldul neachitat fiind in 
suma de 33.432,73 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma de 33.432,73 lei, ce reprezinta c/val. marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei. Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca 
suma solicitata este intemeiata partial, prin urmare, creditorul ROEL DESIGN & MANUFACTURING SRL va fi 
inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 33.432,73 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 
161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ROEL SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 4.094,39 lei, din care suma de 3.542,78 lei, 
reprezinta c/val. serviciilor efectuate, suma de 351,61 lei, reprezinta penalitati de intarziere aferente debitului principal 
şi suma de 200 lei, reprezinta taxa de timbru. Se arata de catre creditor ca, prin Contractul service nr. 241/15.10.2012, 
creditorul a asigurat servcii de intretinere preventiva şi de reparatii pentru mentinerea în stare de functionare a 
echipamentelor aflate în proprietatea debitorului, iar, prin Contractul de servicii de multiplicare nr. 1180/01.11.2016, s-
au asugurat servcii de multiplicare. 
Pentru incasarea c/val. serviciilor efectuate, s-au emis facturile: nr. 184850/2017, pentru suma de 707,74 lei; nr. 
6735/2017, pentru suma de 1.150,90 lei; nr. 6692/2017, pentru suma de 889,53 lei; nr. 182671/2017, pentru suma de 
794,61 lei. In baza art. 7.3 din contractul n r. 1180/2016, au fost calculate penalitati de intarziere de 0,1%/zi de 
intarziere în suma totala de 351,61 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma de 3.542,78 lei, ce reprezinta c/val. serviciilor efectuate şi în suma de 351,61 lei, 
ce reprezinta penalitati de intarziere, urmeaza a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, 
exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a 
creantei. In ceea ce priveste suma de 200 lei, reprezentand taxa timbru, aceasta nu indeplineste conditiile prevazute de 
art. 663 C.Pr.C., nefiind certa, lichida şi exigibila, nu se inscrie în tabelul preliminar al creantelor. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata partial, prin urmare, 
creditorul ROEL SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 3.894,39 lei, în categoria creditorilor 
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chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
BOCH SECURITY B.V., 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 1.795.252,05 lei, din care suma de 997.563,967 lei, 
reprezinta c/val.marfa, iar suma de 797.715,08 lei, reprezinta dobanzi aferente debitului principal, calculate de la data 
scadentei facturilor emise şi pana la data deschiderii procedurii insolvenţei (28.12.2017). Se arata de catre creditor ca, în 
executarea comenzilor comerciale ferme şi exprese şi a Contractului de vanzare-cumparare incheiat la data de 
26.05.2009, a livrat diferite cantitai de marfa, iar, pentru incasarea c/val. marfii, au fost emise mai multe facturi, în 
valoare totala de 214.491,79 euro, cu scadenta intre 30.11.2011 -20.12.2012. Intrucat suma totala de 214.491,79 euro nu 
afost achitata la scadenta, în baza art.8 din Anexa 2 a Contractului, s-a stabilit obligatia platii unei dobanzi legale, la 
care se adauga 7 puncte procentuale. 
Cum Contractul este guvernat de legea olandeza, asa cum în mod expres au prevazut partile în art. 13, alin.(1), sumele 
pretinse nu sunt prescrise (potrivit art. 3:307, paragraf 1, respectiv art. 307 din cartea a 3 a Cod civil olandez), termenul 
de prescriptie este de cinci ani şi curge de la data scadentei fiecarei facturi. In ceea ce priveste dobanzile, se arata ca 
acestea fiind stabilite în Contract, au fost calculate plecand de la dobanda legala+ 7%, rezultand în final o dobanda de 
15,25%, respectiv 171.525,81 euro (potrivit calcului prezentat). Se mai arata de creditor ca, pentru recuperarea creantei, 
pe rolul Tribunalului Oost-Brabant din Hertogenbosch, Olanda, la data de 30.03.2015 a fost inregistrat un litigiu ce face 
obiectul dos. C/01/293741, în curs de solutionare, pentru obligarea debitorului la plata creantei. In conditiile în care, 
introducerea unei actiuni în instanta are ca efect intreruperea cursului prescriptiei( situatie reglementata atat de Codul 
Civil roman cat şi de paragraful 1, art. 3:316 (BW) –Cod Civil olandez, sumele pretinse nu sunt prescrise, termenul de 
cinci ani nefiind astfel implinit.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In ceea ce priveste creanta, asa cum rezulta din inscrisurile doveditoare anexate cererii de declarare a creantei, intre 
creditor şi debitor este pe rol în instanta olandeza, un litigiu ce are ca obiect plata sumei de 214.491,79 euro+ dobanzi. 
Fata de dispozitiile exprese ale Contractului, potrivit caruia legea aplicabila este legea olandeza, raportat la normele de 
drept material referitoare la termenul şi intreruperea cursului prescriptiei,  
avand în vedere şi cuantumul dobanzii datorate în caz de intarziere la plata a c/val. marfii livrate, suma pretins a fi 
inscrisa în tabelul preliminar este certa, lichida şi exigibila.  
Ca urmare, creditorul BOCH SECURITY B.V va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 
1.795.252,05 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
COMPUTING TECHNOLOGY BUSINESS SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 75.666,50 lei, din care suma de 75.466,50 lei, 
reprezentand c/val. echipamente UPS, iar suma de 200 lei, reprezenatnd taxa de timbru. Se arata de catre creditor ca, în 
perioada ianuarie 2016-octombrie 2017 a livrat debitorului diferite echipamente, iar pentru incasarea c/val. acestora a 
emis mai multe facturi fiscale pentru care debitorul a emis bilete la ordin. Cum sumele facturate nu au fost inacasate din 
lipsa de disponibil, creditorul pretinde inscrierea la masa credala a sumei totale de 75.666,50 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma de 75.466,50 lei, ce reprezinta c/val. marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (facturi, bilete la ordin). In ceea ce priveste suma de 200 lei, 
reprezentand taxa timbru, aceasta nu indeplineste conditiile prevazute de art. 663 C.Pr.C., nefiind certa, lichida şi 
exigibila, nu se inscrie în tabelul preliminar al creantelor. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata partial, prin urmare, 
creditorul COMPUTING TECHNOLOGY BUSINESS SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala 
de 75.466,50 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
WINDACO RESOURCES SRL  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 1.036.600 lei, ce reprezinta c/val.marfa, conform 
facturilor nr. WIN 00424/03.07.2017, WIN 00429/01.08.2017, WIN 00437/01.09.2017, WIN.00447/21.09.2017.  
 Se arata de catre creditor ca, prin Contractul de furnizare echipamente nr.976/01.09.2017, incheiat cu debitorul şi în 
baza Procesului verbal de receptie nr. 990/01.09.2017, a livrat diferite cantitati de marfa, pentru a incasa c/val. acesteia 
au fost emise facturile de maia sus, facturi neachitate  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, desi acesta aparent este certa, lichida şi 
exigibila, suma pretinsa în cuantum de 1.036.600 lei, fiind aparent legal datorata de catre debitor, asa cum ar rezulta din 
actele anexate cererii, avand în vedere plangerea penala formulata de debitor prin care se contesta veridicitatea livrarii 
efective de catre creditor a echipamentelor ce fac obiectul facturilor de mai sus, avand în vedere lipsa unor documente 
de transport şi de livrare, precum şi suspiciunea rezonabila cu privire la crearea unor circuite financiare fictive, precum 
şi unele legaturi statornicite intre reprezentantii creditorului şi ai debitorului (cu referire la administratorul statutar ce a 
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administrat societatea debitoare pana la data de 21.09.2017), creanta în suma totala de 1.036.600 lei,lei, se inscrise în 
categoria creantelor chirografare, sub conditie suspensiva, pana la solutionarea plangerii penale formulate impotriva 
WINDACO RESOURCES SRL  
EURO DESIGN SYSTEM SRL  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 154.718,58 lei, reprezentand c/val. servicii 
executate în baza Contractului cadru de prestari servicii nr. 25/2011 din care suma de 62.848,33 lei, creanta garantata. 
Se arata de catre creditor ca, în perioada iunie-septembrie 2017 a prestat servicii specifice, iar pentru incasarea c/val. 
acestora a emis mai multe facturi fiscale ce nu au fost inacasate, în suma totala de 154.718,58 lei, pentru care debitorul a 
emis şi mai multe bilete la ordin în valoare totala de 62.848,33 lei ce nu au fost executate din lipsa de disponibil. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma 154.718,58 lei, ce reprezinta c/val. servicii prestate, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract, facturi, B.O.). 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
EURO DESIGN SYSTEM SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 154.718,58 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, intrucat nu s-a facut dovada inscrierii creantei de 62.848,33 lei. în AEGRM. 
POWER SOLUTIONS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 7.775,52 lei, reprezentand c/val. servicii executate 
în baza Contractului cadru de prestari servicii nr. 38/01.04.2015. Se arata de catre creditor ca, în perioada iulie –
octombrie 2017 a executat diferite servcii pentru clientii finali ai debitorului, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis 
mai multe facturi fiscale ce nu au fost inacasate, în suma totala de 7.775,52 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 7.775,52 lei, ce reprezinta c/val. servicii prestate, urmeaza a fi inscrisa 
în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract, facturi, centralizator interventii ). Fata de 
cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul POWER 
SOLUTIONS SRL, va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma totala de 7.775,52 în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ROVIS CO SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 5.541,66 lei, din care suma de 3.338,53 lei, 
reprezentand c/val. factura nr. 2691/04.07.2017 restituire partiala garantie buna executie; suma de 2.003,13 lei, 
reprezentand restul garantiei de buna executie pe care trebuie sa o restituie – suma nefiind scadenta, şi 200 lei, 
reprezentand taxa de timbru.  
Se arata de catre creditor ca, a prestat servicii la obiectivele şi sistemele de securitate indicate de beneficiar iar pentru 
incasarea c/val. facturilor a emis facturi ce nu au fost incasate, în suma totala de 5.541,66 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 3338,53 lei, urmeaza a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, 
acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi ) cat şi din evidentele debitorului.  
In ceea ce priveste plata sume de 2.003,13 lei, creanta este nescadenta şi nu va fi inscrisa în tabel. De asemenea, în ceea 
ce priveste suma de 200 lei, reprezentand taxa timbru, aceasta nu este o creanta certa, lichida şi exigibila. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata partial, prin urmare, 
creditorul ROVIS CO SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 3.338,53 lei, în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ANYLAN SISTEM SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 86.923,04 lei, ce reprezinta c/val. marfa. Se arata de 
catre creditor ca, a livrat debitorului diverse sotimente de marfa, în valoare totala de 86.923,04 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 86.923,04, ce reprezinta c/val.marfa livrata, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
ANYLAN SISTEM SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 86.923,04 lei, în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
MANEA VIRGIL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 20.142,85 lei, reprezentand drepturi banesti 
neincasate, aferente lunilor august şi septembrie 2017. In sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul preliminar, 
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creditorul arata ca, în baza Contractului de munca nr. 49/08.01.2015 a fost angajat în functie de director tehnic, cu un 
salariu lunar brut de 4.990 lei, majorat prin Acte adionale la suma de 12.831 lei lunar brut. 
Intrucat debitorul nu a mai achitat salariul, motivat de lipsa resurselor financiare, creditorul a decis în mod unilateral, 
incetarea raporturilor de munca cu debitorul, asa incat acesta datoreaza suma totala de 20.142,85 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, nefiind achitata şi taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 20.142,85 lei, fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentele debitorului. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
MANEA VIRGIL, va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 20.142,85 lei, în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 
sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
WENS TOUR SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 31.940,20 lei, din care suma de 20.612,47 lei 
reprezinta c/val. servicii turistice şi suma de 11.327,73 lei, penalitati de intarziere. Se arata de catre creditor ca, în 
perioada aprilie –octombrie 2017 debitorul a beneficiat de servicii turistice (cazare, bilete transport, taxe aeroport) în 
suma totala de 20.612,47 lei. Pentru incasarea c/val. serviciilor s-au mai multe facturi fiscale ce nu au fost inacasate, la 
debitul respectiv adaugandu-se şi penalitati de intarziere în suma totala de 11.327,73 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 20.612, 47 lei, ce reprezinta c/val. servicii prestate, urmeaza a fi 
inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, 
asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi ) cat şi din evidentele debitorului. 
In ceea ce priveste plata penalitatilor calculate în suma totala de 11.327,73 lei, creditorul nu a dovedit existenta unui 
contract incheiat intre parti, contract ce sa prevada o clauza în acest sens. Fata de cele de mai sus, administratorul 
judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata partial, prin urmare, creditorul WENS TOUR SRL va fi inscris la 
masa credala a debitorului, cu suma de 20. 612,47 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ELECTRA PVM GRUP SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 14.000 lei, ce reprezinta c/val. facturii nr. 
307/25.05.2017. Se arata de catre creditor ca, în baza Contractului de prestari servicii nr. 15/20.04.2017 a efectuat 
lucrari de sapat şi astupat santuri” în incinta complexului turistic Delta Nature Resort din Somova, jud. Tulcea. Cu toate 
ca executia lucrarilor a fost confirmata prin semnarea Procesului verbale de receptie la finalizarea lucrarilor, c/val. 
servciilor executate în suma totala de 14.000 lei, nu a fost achitata.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 14.000 lei, ce reprezinta c/val. servicii prestate, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( contract, factura, ) cat şi din evidentele debitorului, 
cu toate ca procesul verbal de receptie nu poarta semnatura societatii debitoare. Fata de cele de mai sus, administratorul 
judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul ELECTRA PVM GRUP SRL va fi inscris 
la masa credala a debitorului, cu suma de 14.000 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
GERMAN ELECTRONICS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 847,09 lei, ce reprezinta c/val. facturii nr. 
100814/07.07.2017. Se arata de catre creditor ca, a livrat debitorului doua buc. acumultator extern” în valoare totala de 
827,19 lei +cheltuieli transport în suma de 19,9 lei, factuta emisa nefiind achitata pana la data deschiderii procedurii 
insolventei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 847,09 lei, ce reprezinta c/val.marfa livrata, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( factura, extras de cont confirmat de catre debitor ). 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
GERMAN ELECTRONICS SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 847,09 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
TOP BIROTICA SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 4.830,85 lei, ce reprezinta c/val. marfa. Se arata de 
catre creditor ca, a livrat debitorului diverse article de papetarie, pentru care a emis facturile fiscale: nr. 
0344982/21.07.2016; nr. 0345136/26.07.2016 şi nr. 0345612/01.08.2016, din care a ramas un sold debitor în valoare 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4740/06.03.2018 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

15 

totala de 4.830,85 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind sutita de palta taxei de timbru, creditorul fiind în lichidare judiciara, potrivt Sentintei civile nr. 
7019/2016, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, în dos. 19602/3/2015. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 4.830,85 lei, ce reprezinta c/val.marfa livrata, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi, extras de cont). Fata de cele de mai sus, 
administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul TOP BITOTICA SRL va 
fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 4.830,85 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, 
pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 18.586,20 lei, din care 18.386,20 lei, reprezinta 
c/val. servicii de telefonie, tv şi internet, iar suma de 200 lei, reprezinta taxa de timbru. Se arata de catre creditor ca, si-a 
respectat obligatiile contractuale, debitorul beneficiind de serviciile acestuia constand în abonamente servicii de voce 
fixa, abonamente servicii televiziune, precum şi servicii internet şi date. In vederea incasarii c/val. serviciilor prestate, 
au fost emise mai multe facturi fiscale, pentru perioada cuprinsa intre 01.09.2017 şi 30.11.2017, în suma totala de 
facturile 18.386,20 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de lei 18.586,20 lei, ce reprezinta c/val. servicii şi taxa de timbru, urmeaza 
a fi inscrisa partial în tabelul preliminar al creantelor cu suma de 18.386,20 lei (c/val. servicii) acesta fiind certa, lichida, 
exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a 
creantei. In ceea ce priveste inscrierea în tabel şi a sumei de 200 lei, reprezentand taxa de timbru, aceasta nu 
indeplineste conditiile prevazute de art. 663 C.Pr.C., nefiind certa, lichida şi exigibila, nu se inscrie în tabelul preliminar 
al creantelor. 
Fata de cele de mai sus, creditorul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA va fi inscris la masa credala a 
debitorului, cu suma de 18.386,20 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
TAMAS ANDREEA CORINA, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 5.000 lei, reprezentand drepturi banesti neincasate, 
aferente lunilor august şi septembrie 2017 şi dobanda legala. In sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul 
preliminar, creditorul arata ca, în baza Contractului de munca nr. 55/25.05.2015 a fost angajat în functie de operator 
introducere, validare şi prelucrare date, cu un salariu lunar brut de 2.847 lei, majorat prin Act adional nr. 1, la suma de 
3.564 lei. 
Intrucat debitorul nu a mai achitat salariul, motivat de lipsa resurselor financiare, creditorul a decis în mod unilateral, 
incetarea raporturilor de munca cu debitorul, asa incat acesta datoreaza suma totala de 5.000 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, nefiind achitata şi taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 5.000 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
TAMAS ANDREEA CORINA, va fi inscrisa la masa credala a debitorului cu suma totala de 5.000 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
In ceea ce priveste indexarea, majorare actualizate dobanda, şi calculul dobanzii, suma nefiind indicata în baza unui 
mod de calcul, nu va fi inscrisa. 
SISTEM CONECT SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 1.326,04 lei, ce reprezinta c/val. marfa.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, insa nu a fost timbrata cu 200 lei, potrivit legii. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 1.326,04 lei, urmeaza a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, 
acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta şi din evidenta contabila a 
debitorului. Fata de cele de mai sus, creditorul, SISTEM CONECT va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma 
de 2.391,90 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ASC BUSINESS TRADING SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 131.983,63 lei, reprezinta c/val. servicii prestate-
furnizare produse electrice. Se arata de catre creditor ca, a livrat marfa în perioada decembrie 2016-septembrie 2017, în 
valoate totala de 131.983,63 lei. In vederea incasarii c/val. acesteia, au fost emise mai multe facturi fiscale, neachitate 
de catre debitor. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
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în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 131.983,63 lei, ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi, sold partial confirmat de debitor). Fata de 
cele de mai sus, creditorul ASC BUSINESS TRADING SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 
131.983,63 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
YLI ETERNIT ACCES SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 26.493,50 lei, din care: 25.287,69 lei reprezinta 
c/val. marfa, suma de 1.005,81 lei, reprezinta penalitati de intarziere şi suma de 200 lei, reprezinta taxa de timbru. Se 
arata de catre creditor ca, în baza Contractului cadru de colaborare nr. 625/02.10.2015, alivrat diferite marfuri 
debitorului, iar pentru incasarea c/val. marfii a emis mai multe facturi fiscale. Intrucat debitorul nu achitat c/ val. marfii, 
a calculat şi penalitati de intarziere în suma de 1005,81 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma de 25.287,69 lei, ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi, bilete la ordin). In ceea ce priveste suma de 1005,81 
lei, penalitati aceasta suma nu este datorata, intrucat livrarile efectuate în perioada octombrie -decembrie 2017, au 
caracter extracontractul, intrucat Contractul de colaborare a fost incheiat pentru un an, incepand cu data de 02.10.2015. 
Intrucat durata Contractului nu a fost prelungita de parti prin act aditional, livrarile efectuate nu au ca suport Contractul 
de colaborare invocat de catre creditor. Si în ceea ce priveste inscrierea în tabel a sumei de 200 lei taxa de timbru, 
aceasta nu indeplineste conditiile prevazute de art. 663 C.Pr.C., nefiind certa, lichida şi exigibila si, deci, nu se inscrie în 
tabelul preliminar al creantelor. 
Fata de cele de mai sus, creditorul YLI ETERNIT ACCES SRL, va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 
25.287,69 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
SIEL INVEST SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 3.289,33 lei, reprezinta c/val. marfa. Se arata de 
catre creditor ca, a livrat marfa în perioada iulie-septembrie 2017, în valoate totala de 3.289,33 lei. In vederea incasarii 
c/val. acesteia, au fost emise mai multe facturi fiscale, neachitate de catre debitor. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 3.289,33 lei, ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi, sold confirmat de debitor). Fata de cele de mai sus, 
creditorul SIEL INVEST SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 3.289,33 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
ASOCIATIA ECOTIC SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.391,90 lei, reprezintand prestari servicii colectare 
deseuri specifice. Se arata de catre creditor ca, a prestat serivii. In vederea incasarii c/val. acestor servicii, au fost emise 
mai multe facturi fiscale, neachitate de catre debitor. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 2.391,90 lei, ce reprezinta c/val.prestari servicii, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei. Fata de cele de mai sus, creditorul ASOCIATIA 
ECOTIC SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 2391,90 lei, în categoria creditorilor chirografari, 
conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
BENTEL DISTRIBUTION SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 12.373,94 lei, reprezinta c/val. marfa. Se arata de 
catre creditor ca, a livrat marfa în perioada iulie-septembrie 2017, în valoate totala de 12.373,94 lei. In vederea incasarii 
c/val. acesteia, au fost emise mai multe facturi fiscale, neachitate de catre debitor. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 12.373,94 lei, ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi, bilete la ordin, sold partial confirmat de debitor). Fata 
de cele de mai sus, creditorul BENTEL DISTRIBUTION SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 
12.373,94 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
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SERVICE SECURITY KFC SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 48.083,76 lei, reprezinta c/val. servicii. Se arata de 
catre creditor ca, în baza Contractului de prestari servicii nr. 11/21.01.2016 şi nr. 41/01.05.2015, a executat serviciile 
contractate, iar în vederea incasarii c/val. acestora au fost emise facturile fiscale nr. 196/07.06.2017 nr. 231/05.10.2017, 
nr. 233/27.11.2017, suma de 48.083,76 lei, fiind neachitata de catre debitor. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 48.083,76 lei, ce reprezinta c/val. servicii, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( contract, facturi, corespondenta comerciala, sold 
partial confirmat de debitor). Fata de cele de mai sus, creditorul SERVICE SECURITY KFC SRL va fi inscris la masa 
credala a debitorului, cu suma de 48.083,76 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
KMW SYSTEMS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 124.269 lei, din care suma de 120.151,01 lei, 
reprezinta c/val. marfa şi suma de 4.118 lei, dobanzi legale, calculate în baza OG nr. 13/2011, pe perioada cuprinsa intre 
data scadentei facturii şi data deschiderii procedurii insolvenţei (28.12.2017). Se arata de catre creditor ca, în perioada 
iunie-octombrie 2017 a livrat mai multe piese specifice activitatii debitorului, emitand, în vederea incasarii c/val. 
acestora, mai multe facturi fiscale, a caror sold debitor totalizeaza suma de 120.151,01 lei. Intrucat, debitorul nu a 
achitat sumele facturate, au fost calculate dobanzi, pe perioada cuprinsa intre data scadentei fiecarei facturi şi data de 
28.12.2017. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 124.269 lei, ce reprezinta c/val.marfa şi dobanzi, urmeaza a fi inscrisa 
în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( contract, facturi, corespondenta comerciala, sold 
partial confirmat de debitor). Fata de cele de mai sus, creditorul KMW SYSTEMS SRL va fi inscris la masa credala a 
debitorului, cu suma de 124.269 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ITAROMEC PROD SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 18.322 lei, ce reprezinta c/val. marfa. Se arata de 
catre creditor ca, în cursul anului 2017 a livrat mai repere mecanice din toate categoriile de materiale, suporti metalici 
pentru camere de supraveghere, videoproiectoarea, necesare ctivitatii debitorului, emitand, în vederea incasarii c/val. 
acestora, mai multe facturi fiscale, a caror sold debitor totalizeaza suma de 18.322 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 18.322 lei, c/val. marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul preliminar al 
creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele 
doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (facturi, sold debitor confirmat de debitor). Fata de cele de mai sus, 
creditorul ITAROMEC PROD SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 18.322 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
ADVANCE SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 32.740,60 lei, suma ce reprezinta c/val. marfa. Se 
arata de catre creditor ca, intrucat facturile emise pentru incasarea c/val. marfii livrate nu au fost achitate, a formulat 
cererea de emitere a ordonantei de plata în temeiul art. 1013 şi urm C. Pr.C. ce a facut obiectul dos. 20968/303/2017 al 
Judecatoriei sector 6, cerere admisa prin Sentinta civila nr. 344/17.01.2018. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 32.740,60 lei, ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi, sold confirmat de debitor, titlu executoriu). Fata de 
cele de mai sus, creditorul ADVANCE SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 32.740,60 lei, în 
categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
CONTACT PLUS SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 6.666,85 lei, din care suma de 5.285,89 lei, 
reprezinta c/val. servicii, iar suma de 1.380,96, reprezinta penalitati. Se arata de catre creditor ca, în baza Contractului 
nr.66/02.11.2015 a executat, în perioada ian-mai 2017, servicii de lucrari la obiectivele de securitate aale debitorului, 
iar, pentru incasarea c/val. serviciilor executate, a emis mai multe facturi fiscale, în valoare de 5.285,89 lei ce nu au fost 
achitate. 
In baza Contractului, creditorul a calculat şi penalitati de intarziere în suma de 1.380,96 lei. 
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Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 6.666,85 lei, ce reprezinta c/val. servicii executate, urmeaza a fi inscrisa 
în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract, facturi, nota de calcul penalitati, sold 
confirmat de debitor,corespondenta comerciala). Fata de cele de mai sus, creditorul CONTACT PLUS SRL va fi inscris 
la masa credala a debitorului, cu suma de 6.666,85 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
RADU IONICA, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.100 lei, reprezentand drepturi banesti neincasate. 
In sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul preliminar, creditorul arata ca, în baza Contractului de munca nr. 
65/10.02.2016 a fost angajat în functie de menajera, cu un salariu lunar brut de 1.050 lei, majorat prin Act adional, la 
suma de 1.450 lei. 
Intrucat debitorul nu a mai achitat salariul, motivat de lipsa resurselor financiare, creditorul a decis în mod unilateral, 
incetarea raporturilor de munca cu debitorul, asa incat acesta datoreaza suma totala de 2.100 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, nefiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 2.100 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
RADU IONICA, va fi inscrisa la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.100 lei, în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 
sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
EXPERIENCE SOURCE SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 16.689,92 lei, ce reprezinta c/val. servicii. Se arata 
de catre creditor ca, în baza Contractului nr.42/02.05.2015 a executat, în cursul anului 2017, servicii şi interventii, iar, 
pentru incasarea c/val. serviciilor executate, a emis mai multe facturi fiscale, în valoare de 16.689,92 lei ce nu au fost 
achitate. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 16.689,92 lei, ce reprezinta c/val. servicii executate, urmeaza a fi 
inscrisa partial în tabelul preliminar al creantelor, suma de 16.378,08 lei, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, 
legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract, 
facturi, sold confirmat de debitor,corespondenta comerciala). In ceea ce priveste suma de 311,84 lei, reprezentand c/val. 
facturii nr. 2532/31.10.2017, scadenta la data de 31.12.2017, aceasta suma nu se inscrie în tabel fiind nascuta dupa data 
deschiderii procedurii insolvenţei (28.12. 2017). Fata de cele de mai sus, creditorul EXPERIENCE SOURCE SRL va fi 
inscris la masa credala a debitorului, cu suma de 16.378,08 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, 
pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
DIRECT NETWORK SOLUTIONS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 16.394,66 lei, reprezentand debit restant şi cheltuieli 
de judecata stabilite prin Sentinta civila nr. 8011/13.11.2017 a Judecatoriei sector 5, pronuntata în dos. 19599/302/2017. 
Se arata de catre creditor ca, în baza Sentintei civile nr. 8011/13.11.2017, pronuntata de Judecatoria sector 5, în dos. 
19599/302/2017, debitorul a fost obligat la plata sumei totale de 16.394,66 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
Intrucat dovada debitului de 16.394,66 lei, s-a facut prin titluri executorii, aratam ca, acesta nu este supus verificarii, 
potrivit art.105 alin.1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa Toate 
creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanţelor constatate prin 
hotărâri judecătoreşti executorii, precum şi prin hotărâri arbitrale executorii”. 
Prin urmare în baza titlului executoriu, administratorul judiciar a admis în integralitate cererea de inscriere a creantei în 
suma totala de 16.394,66 lei, în tabelul în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
CATALIN VADUVA, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 3.700 lei, reprezentand drepturi banesti neincasate. 
In sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul preliminar, creditorul arata ca, în baza Contractului de munca nr. 
63/27.01.2016 a fost angajat în functie de tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, în 
cadrul societatii debitoare, cu un salariu lunar de 2.841 lei, majorat în data de 01.06.2017, la suma de 3.136 lei, prin Act 
aditional. 
Intrucat debitorul nu a mai achitat salariul, motivat de lipsa resurselor financiare, creditorul a decis în mod unilateral, 
incetarea raporturilor de munca cu debitorul, asa incat acesta datoreaza suma totala de 3.700 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
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în termen, nefiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 3700lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
CATALIN VADUVA, va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 3.700 lei, în categoria creditorilor 
chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 
sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
PREMIUM LEASING SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 604.656,82 lei, reprezentand c/cal. Facturi emise şi 
neachitate şi respectiv c/val. obligatiilor de plata rezultate din derularea contractelor de leasing operational. Se sustine 
de catre creditor ca, în baza contractelor de leasing operational nr.. LS 00989, LS.00914, LS00813, LS 0063, LS 00654, 
LS00651, LS00650, LS 00620, LS00537, LS 00536,LS00533, LS00527, în calitate de locator, a pus la dispozitia 
debitorului mai multe autovehicule, iar pentru incasarea chiriei au fost emise mai multe facturi fiscale al caror sold 
neachitat totalizeaza suma de 604.656,82 lei.. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila. 
Astfel, facturile emise de catre creditor au ca temei legal titluri executorii, respectiv Contractele de leasing operational 
mai sus mentionate, în baza carora s-a transmis dreptul de folosinta catre debitor asupra mai multor autovehicule, iar 
facturile emise pentru incasarea c/val. chiriei, desi asumate de catre debitor, au ramas neachitate.  
 Raportat la documentele anexate în probatiune, ( contracte de leasing, facturi, centralizator) administratorul judiciar a 
constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare creditorul PREMIUM LEASING S.R.L va fi inscris la masa 
credala a debitorului cu suma totala de 604.656,82 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ARIOLA PRODCOM SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 5.910,62 lei, reprezentand c/val. servicii de 
mentenanta. Se arata de catre creditor, ca pentru incasarea c/val. serviciilor prestate, a emis factura nr. 
14161/07.04.2015 şi factura nr. 14260/06.05.2015, facturi neachitate pana la data deschiderii procedurii insolvenţei 
debitorului.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 5.910,62 lei, ce reprezinta c/val. servicii executate, urmeaza a fi inscrisa 
în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (facturi, sold confirmat de debitor,corespondenta 
comerciala). Fata de cele de mai sus, creditorul ARIOLA PRODCOM SRL va fi inscris la masa credala a debitorului, 
cu suma de 5.910,62 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
PHV SISTEME GENERALE DE SECURITATE SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 15.697,33 lei reprezentand c/val. prestari servicii, în 
baza Contractului nr. 84/13.10.2015. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 15.697,33 lei, ce reprezinta c/val.servicii, urmeaza a fi inscrisa în 
tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract,facturi, extras de cont confirmat de 
debitor).  
Fata de cele de mai sus, creditorul PHV SISTEME GENERALE DE SECURITATE S.R.L va fi inscris la masa credala 
a debitorului cu suma totala de 15.697,33 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa 
BIRO-MEDIA TRADING SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 1.349,12 lei reprezentand c/val. marfa, livrata 
debitorului în baza Contractului de vanzare-cumparare, precum şi penalitati intarziere în suma de 1.435,01 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 1348,12 lei, ce reprezinta c/val. marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (facturi).  
In ceea ce priveste suma de 1435, 01 lei rerezentant penalitati, aceasta nu este certa, lichida şi exigibila, creditorul 
nefacand dovada existentei unui contract incheiat intre parti, cu toate ca i-a fost solicitat acest lucru în mod expres. Fata 
de cele de mai sus, creditorul BIRO-MEDOA TRADING S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma 
totala de 1349,12 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind 
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procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
MICROSISTEM SERVICE SRL,  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 8.948,28 lei reprezentand c/val. servicii prestate 
debitorului. Se arata de catre creditor ca, în perioada aprilie-octombrie 2017 a asigurat service sistem supraveghere, iar 
pentru incasarea c/val. serviciilor prestate, a emis facturi pentru suma totala de 8.948,28 lei, suma neachitata.  
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de, 8.948,28 lei ,ce reprezinta c/val. servicii executate, urmeaza a fi 
inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, 
asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei ( facturi, fise interventie, corespondenta 
comerciala). Fata de cele de mai sus, creditorul MICROSISTEM SERVICE SRL va fi inscris la masa credala a 
debitorului cu suma totala de 8.948,28 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 
TN MARKETING GRUP SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 7.682,09 EURO, reprezentand c/val. servicii 
prestate debitorului în baza Contractului de prestari servicii nr. 150/27.03.2017, precum şi penalitati intarziere. Se arata 
de catre creditor, ca pentru incasarea c/val. serviciilor prestate, a emis la 09.08, 01.09, 01.10 şi 01.11.2017, facturi 
pentru suma totala de 6.886,07 euro, suma neachitata. In baza cap.x din Contract, creditorl a calculat penalitati de 
intarziere, în suma totala de 796,02 euro.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de, 7.682,09 EURO,ce reprezinta c/val. servicii executate, urmeaza a fi 
inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, 
asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract, facturi, sold confirmat de 
debitor,corespondenta comerciala). Fata de cele de mai sus, creditorul TN MARKETING GRUP S.R.L va fi inscris la 
masa credala a debitorului cu suma totala de 35.727,09 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
FLOREASCA CITY CENTER SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.946,95 lei, reprezentand c/val. locurilor de parcare 
puse la dispozitia debitorului, în baza Contractului deinchiriere pentru locuri de parcare nr. 79/2016. Se arata de catre 
creditor, ca în baza contractului de mai sus, a pus la dispozitia debitorului un numar de patru locuri parcare pentru 
autovehculele sale, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis facturi fiscale, la data deschiderii procedurii insloventei 
impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 2.946,95 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 2.946,95 lei ce reprezinta c/val. locurilor de parcare inchiriate, urmeaza 
a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre 
debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de inscriere a creantei (contract, facturi, sold confirmat de 
debitor,corespondenta comerciala). Fata de cele de mai sus, creditorul FLOREASCA CITY CENTER S.R.L va fi 
inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.946,95 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 
161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
SMART BYTE COMPUTERS SRL 
a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei impotriva debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila 
impotriva acestuia, în suma totala de 66.409,23 lei, reprezentand c/val. marfa. Se arata de catre creditor, ca în baza 
comenzilor comerciale, a livrat debitorului produse IT, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis facturi fiscale, la data 
deschiderii procedurii insloventei impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 66.409,23 lei. Se mai arata ca, pentru 
plata facturilor au fost emsie şi bilete la ordin, insa, din lipsa de disponibil, acestea au fost refuzate la plata. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 66.409,23 lei ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (facturi, bilete la ordin, corespondenta 
comerciala). Fata de cele de mai sus creditorul SMART BYTE COMPUTERS S.R.L va fi inscris la masa credala a 
debitorului cu suma totala de 66.409,23 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
HUSZTI (fosta TIMNEA) GEORGETA, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 11.000 lei, reprezentand drepturi banesti neincasate 
aferente lunilor septembrie şi octombrie 2017, precum şi echivalentul concediilor neefectuate şi neplatite, pentru anul 
2016 şi anul 2017, la care se adauga dobanzile legale. In sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul preliminar, 
creditorul arata ca, în baza Contractului de munca nr. 18/30.11.2017, a fost angajat în functie de functionar 
administrativ, în cadrul societatii debitoare, cu un salariu lunar brut de 2.847 lei, majorat în data de 02.05.2017, la suma 
de 4.321 lei, prin Act aditional nr. 2/02.05.2017. 
Intrucat incepand cu luna septembrie 2017 şi continuand cu luna octombrie 2017 debitorul nu a mai achitat salariul, 
motivat de lipsa resurselor financiare, creditorul a decis în mod unilateral, incetarea raporturilor de munca cu debitorul, 
asa incat acesta datoreaza suma totala de 11.000 lei. 
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Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, nefiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 11.000 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma de 11.000 lei, este intemeiata, prin urmare, 
creditorul HUSZTI (fosta TIMNEA) GEORGETA, va fi inscrisa la masa credala a debitorului cu suma totala de 11.000 
lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa, sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
 In ceea ce priveste dobanda legala solicitata, creditorul nu a aratat cuantumul acesteia şi modul de calcul, motiv pentru 
care nu va fi inscrisa şi cu dobanda legala. 
EMPORIUM SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 24.747,16 lei, reprezentand c/val. marfa. Se arata de catre creditor, ca în baza Contractului 
nr. 22/01.04.2015 a livrat debitorului marfa, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis facturi fiscale, la data deschiderii 
procedurii insloventei impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 24.747,16 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 24.747,16 lei ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (contract, facturi). Fata de cele de mai sus 
creditorul EMPORIUM S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 24.747,16 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
ANYLAN SISTEM SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 86.923,04 lei, reprezentand c/val. marfa. Se arata de catre creditor, ca în baza comenzii 
debitorului a livrat acestuia marfa, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis facturi fiscale, la data deschiderii 
procedurii insloventei impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 86.923,04 lei. Pentru plata c/val. marfii livrate, 
debitorul a emis bilete la ordin, acestea fiind refuzate la plata din lipsa disponibl. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 86.923,04 lei ce reprezinta c/val.marfa, urmeaza a fi inscrisa în tabelul 
preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din 
actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (facturi, bilete la ordin). Fata de cele de mai sus 
creditorul ANYLAN SISTEM S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 86.923,04 lei, în 
categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
PORCHE LEASING ROMANIA IFN S.A, şi PORCHE BROKER DE ASIGURARE SRL, 
au solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 103.354,66 lei, reprezentand pretul folosintei 
bunului pana la momentul predarii acestuia. Se arata de catre creditor ca, în baza contractelor de leasing, a pus la 
dispozitia debitorului 3 autovehicule ( 1 marca Seat Cordoba, 1 WW Golf şi 1 Porsche 911), iar pentru incasarea 
folosintei acestora au fost emise mai multe facturi fiscale al caror sold neachitat totalizeaza suma lei 103.354,66 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila. 
Astfel, facturile emise de catre creditor au ca temei legal titluri executorii, respectiv Contractul de leasing nr 
9077809/221069/19.06.2017, în baza carora s-a transmis dreptul de folosinta catre debitor asupra autovehiculelor mai 
sus mentionate, iar facturile emise pentru incasarea c/val. folosintei, desi asumate de catre debitor, au ramas neachitate.  
Raportat la documentele anexate în probatiune, ( contract de leasing, facturi, centralizator) administratorul judiciar a 
constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare creditorul PORCHE LEASING ROMANIA IFN SA, şi 
PORCHE BROKER DE ASIGURARE SRL, vor fi inscrisi la masa credala a debitorului cu suma totala de 103.354,66 
lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
PORCHE MOBILITY SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 68.999,50 lei, reprezentand facturi neachitate la 
contractul cadru de leasing operational se servicii de management flote nr. 9077809/23.02.2017. Se arata de catre 
creditor ca, în baza contractului cadru de leasing operational şi servicii management flote, a cedat catre debitor, dreptul 
de folosinta asupra unurilor în leasing. In vederea incasarii c/val. folosintei acestora au fost emise mai multe facturi 
fiscale al caror sold neachitat totalizeaza suma de 68.999,50 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta, administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
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In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila. 
Astfel, facturile emise de catre creditor au ca temei legal titluri executorii, respectiv Contractul de leasing operational.  
 Raportat la documentele anexate în probatiune, ( contract de leasing, facturi, centralizator) administratorul judiciar a 
constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare creditorul PORCHE MOBILITY SRL va fi inscris la masa 
credala a debitorului cu suma totala de de 68.999,50 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
NITA LUCIAN, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 15.858 lei, reprezentand drepturi banesti. In 
sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul preliminar, creditorul arata ca, în baza Contractului de munca în 
cadrul societatii debitoare, iar incepand cu luna septembrie 2017 şi continuand cu luna octombrie 2017 debitorul nu a 
mai achitat salariul, motivat de lipsa resurselor financiare. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, nefiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 15.858 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare 
anexate cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
Prin urmare, creditorul NITA LUCIAN, va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 15.858 lei, în 
categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa, sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
NICULESCU ALEXANDRU  
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 6.897 lei, reprezentand drepturi banesti neincasate.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, nefiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 6.897 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentelel debitorului. 
Fata de cele de mai sus creditorul NICULESCU ALEXANDRU va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma 
totala de 6.897 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
ROEL ELECTRONICS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 505.235,99 lei, ce reprezinta chirie.  
Se arata de catre creditor ca, prin Contractul de inchiriere, incheiat la data de 09.05.2011, a pus la dispozitia debitorului 
un spatiu constand în etajul 2 şi mansarda imobilului situat în str. Calimachi nr. 27-29, sector 2. Pentru incasarea chiriei, 
au fost emise mai multe facturi în perioada 06.10.2014-17.10.2017, în suma toatala de 505.235,99 lei, facturi neachitate 
pana la data deschiderii procedurii insolventei. în suma totala de 1.733.299 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind scutita de plata taxa de timbru de 200 lei, creditorul fiind în insloventa. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, suma de 21.885,25 lei, reprezenand c/val. 
facturilor nr. 110046/06.10.2014 şi nr. 110449/04.11.2014, este prescrisa, asa incat nu va fi inscrisa în atbelul prelimiar. 
Suma de 483.350,74 lei, fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele 
doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (contract, facturi), va fi inscrisa la masa credala a 
debitorului, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
RANGA ELENA-LIVIA, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.500 lei, reprezentand drepturi banesti neincasate 
pentru luna septembrie 2017. 
In sustinerea cererii de inscriere a creantei în Tabelul preliminar, creditorul arata ca, în baza Contractului de munca, a 
fost angajat al debitorului. 
Intrucat debitorul nu a mai achitat salariul, motivat de lipsa resurselor financiare, creditorul a decis în mod unilateral, 
incetarea raporturilor de munca cu debitorul, asa incat acesta datoreaza suma totala de 2.500 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, nefiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta este certa, lichida şi exigibila, suma 
pretinsa în cuantum de 2.500 lei fiind legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta atat din actele doveditoare anexate 
cererii de inscriere a creantei, cat şi din evidentele debitorului. 
 Fata de cele de mai sus, administratorul judiciar a constatat ca suma solicitata este intemeiata, prin urmare, creditorul 
RANGA ELENA-LIVIA, va fi inscrisa la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.500 lei, în categoria 
creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, sub conditia suspensiva a timbrari declaratie de creanta. 
FAN COURIER EXPRESS SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 6.616,39 lei, reprezentand c/val.servicii şi penalitati. Se arata de catre creditor, ca în baza 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4740/06.03.2018 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

23 

Contractului de prestari servicii nr.1081/2008 a prestat servicii postale debitorului, iar pentru incasarea c/val. acestora a 
emis facturi fiscale, la data deschiderii procedurii insloventei impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 4.922,94 
lei. La aceasta suma, a calculat penalitati de intarziere, potrivit art. VII din contract, ce totalizeaza suma de 1.693,45 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 6.616,39 lei ce reprezinta c/val. facturi neachitate şi penalitati, urmeaza 
a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre 
debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (contract, facturi). 
Fata de cele de mai sus creditorul FAN COURIER EXPRESS S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma 
totala de 6.616,39 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
MZE GROUP SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 19.154,77 lei, reprezentand c/val.servicii (diagnostic şi reparatii echipamente, revizii şi 
intretinere, etc). Se arata de catre creditor, ca în baza Contractului de prestari servicii nr.48/14.03.2016 a prestat 
serviciile contractate debitorului, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis facturi fiscale, la data deschiderii procedurii 
insloventei impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 19.154,77 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 19.154,77 lei ce reprezinta c/val. facturi neachitate, urmeaza a fi 
inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, 
asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (contract, facturi). Fata de 
cele de mai sus creditorul MZE GROUP S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 19.154,77 
lei, în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
AMERILEX SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 21.427,79 lei, reprezentand c/val.marfa. Se arata de catre creditor, ca a livrat diferite produse 
debitorului, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis facturi fiscale, la data deschiderii procedurii insloventei impotriva 
debitorului, soldul neachitat fiind de 21.427,79 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 21.427,79 lei ce reprezinta c/val. facturi neachitate, urmeaza a fi 
inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, 
asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (contract, facturi). Fata de 
cele de mai sus creditorul AMERILEX S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 21.427,79 lei, 
în categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
EVERIT GRUP SRL , 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 1.733.229 lei, ce reprezinta c/val.marfa în valoare 
totala de 3.112.067,42 lei, conform facturilor nr. 12359/30.06.2015, nr.12366/29.07.2015, nr. 12495/24.09.2015, 
nr.12505/28.09.2015, nr.12506/28.09.2015, nr.12541/30.09.2015, nr.EVGA60/23.10.2015, NR. EVGA 168/26.11.2015 
şi nr. EVGA 239/22.12.2015.  
 Se arata de catre creditor ca, prin Contractul de vanzare-cumparare nr.33/15.06.2015 incheiat cu debitorul a livrat 
diferite cantitati de marfa, pentru a incasa c/val. acesteia au fost emise facturile de mai sus, facturi neachitate în suma 
totala de 1.733.299 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, desi acesta aparent este certa, lichida şi 
exigibila, suma pretinsa în cuantum de 1.733.299 lei, fiind aparent legal datorata de catre debitor, asa cum ar rezulta din 
actele anexate cererii, ( contract, facturi fiscale, extrase de cont) avand în vedere plangerea penala formulata de debitor 
prin care se contesta veridicitatea livrarii efective de catre creditor a marfurilor ce fac obiectul facturilor de mai sus, 
avand în vedere lipsa unor documente de transport şi de livrare, precum şi suspiciunea rezonabila cu privire la crearea 
unor circuite financiare fictive, precum şi unele legaturi statornicite intre reprezentantii creditorului şi ai debitorului (cu 
referire la administratorul statutar ce a administrat societatea debitoare pana la data de 21.09.2017), creanta în suma 
totala de 1.733.299 lei, se inscrise în categoria creantelor chirografare, sub conditie suspensiva, pana la solutionarea 
plangerii penale formulate impotriva EVERIT GRUP SRL. 
ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII AVANSATE DE SECURITATATE-ETAS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 24.776,09 lei, reprezentand c/val. servicii, din care 23.921,92 lei, contavaloare facturi emise 
şi 854, 17 lei, contravaloare penalitaati plata calculate pana la data de 28.12.2017 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
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în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 23.921,92 lei ce reprezinta c/val. facturi neachitate, urmeaza a fi 
inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, 
asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (facturi).  
In ceea ce priveste suma de 854,17 lei rerezentant penalitati, aceasta nu este certa, lichida şi exigibila, creditorul 
nefacand dovada existentei unui contract incheiat intre parti, cu toate ca i-a fost solicitat acest lucru în mod expres. Fata 
de cele de mai sus, creditorul ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII AVANSATE DE SECURITATATE-ETAS SRL, va 
fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 23.921,92 lei, în categoria creditorilor chirografari, conform 
art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa 
HILTI ROMANIA SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 5.950,84 lei, reprezentand c/val. servicii Se arata de catre creditor, ca a executat diferite 
servicii debitorului, iar pentru incasarea c/val. acestora a emis facturi fiscale, la data deschiderii procedurii insloventei 
impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 5.950,84 lei.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 5.950,84 lei ce reprezinta c/val. facturi neachitate, urmeaza a fi inscrisa 
în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum 
rezulta din actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenţei (facturi). Fata de cele de mai sus 
creditorul HILTI ROMANIA S.R.L va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 5.950,84 lei, în 
categoria creditorilor chirografari, conform art. 161, pct.8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
RFT ALARMS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului cu suma totala de 2.774.528,29 lei, din care: suma de 2.120.583,35 lei 
reprezinta c/val.marfa şi suma de 653.944,94 lei, penalitati.  
 Se arata de catre creditor ca, prin Contractul cadru de vanzare-cumparare nr.44/01.03.2012 incheiat cu debitorul, 
contract prelunigit prin actul aditional nr. 2/21.12.2014, a livrat diferite cantitati de marfa, iar, pentru a incasa c/val. 
acesteia au fost emise mai multe facturi fiscale: nr. 2458/30.10.2015, pentru suma de 491.066,04 lei, 
nr.2582/27.11.2015, în valoare de 397.802,73 lei, nr. 2587/03.12.2015, în valoare de 57.425,99 lei, nr.2588/04.12.2015, 
în valoare de 10.299,30 lei, nr. 2629/29.12.2015, în valoare de 31.097,60 lei şi nr. 2671/24.05.2016, în valoare de 
1.276.551,86 lei. Pana la data deschiderii procedurii insloventei, soldul neachitat este de 2.120.583,35 lei. In baza art. 
6.2. din contract, au fost calculate penalitati de intarziere în suma totala de 653.944,94 lei. 
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, desi acesta aparent isi are temeiul în 
facturile emise, în valoare de 2.264.240 lei( reprezentand c/val. marfa), în lipsa anexelor la contract, (anexe prevazute 
de art. 3.1, art. 4.1.), în lipsa certificatelor de garantie (prevazute de art. 5.1, lit.b) din contract) precum şi în lipsa 
dovezilor privind livrarea efectiva a marfii ce face obiectul facturilor de mai sus, (contract de transport, avize de 
expediere, etc.) aceasta nu este certa, lichida şi exigibila; de asemenea, avand în vedere şi plangerea penala formulata de 
debitor prin care se contesta tocmai veridicitatea livrarii efective de catre creditor a marfurilor ce fac obiectul facturilor 
de mai sus, precum şi suspiciunea rezonabila cu privire la crearea unor circuite financiare fictive, precum şi unele 
legaturi statornicite intre reprezentantii creditorului şi ai debitorului (cu referire la administratorul statutar ce a 
administrat societatea debitoare pana la data de 21.09.2017), creanta în suma totala de de 2.774.528,29 lei, nu se 
inscrise în tabelul preliminar al creantelor. 
SEA ROMANIA SRL, 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 488.408,87 lei, din care: 16.499,28 lei, reprezinta c/val. marfa, suma de 467.858,61 lei, 
reprezinta servicii şi livrari echipamente, iar suma de 4.050,81 lei, reprezinta chirie. Se arata de catre creditor, ca, în 
baza raporturilor comerciale a livrat diferite cantitati de marfa debitorului, iar pentru incasarea c/val. acesteia a emis 
facturi fiscale, la data deschiderii procedurii insloventei impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 16.499,28 lei. 
De asemenea, se mai arata de catre creditor ca, în baza Contractului cadru de vanzare-cumparare nr. 216/14.08.2013, a 
achitat, cu OP nr.2260/19.08.2013, în avans, în baza facturii nr. SIS2013/13002940/14.08.2013, suma de 769.826,10 lei 
iar, la data 29.04.2014, a achitat în avans, cu OP nr. 2004/29.04.2014, suma de 700.000 lei, în baza facturii 
SIS2014/14003479/29.04.2014. In baza contractului de mai sus, creditorul a prestat servicii şi a livrat echipamente 
debitorului, în suma 1.001.968 lei, pentru suma de 467.858,61 lei acesta nu si-a mai indeplinit obligatiile contractuale, 
asa incat la data deschiderii procedurii insloventei, acesta datoreaza suma de 467.858,61 lei. In baza Contractului de 
inchiriere nr. 4821/15.03.2016, creditorul a pus la dispozitia debitorului suprafata de 41 mp situata în cladirea C1 din 
str. Progresului 110-116, sector 5, pentru sediu”. In vederea incasarii chiriei, facturile emise în valoare totala de 
4.050,81 lei nu au fost achitate.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma 16.499,28 lei ( c/val. marfa) şi creanta în suma de 467.858,61 lei (c/val. servicii 
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şi livrari echipamente), urmeaza a fi inscrisa în tabelul preliminar al creantelor, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, 
astfel, legal datorata de catre debitor, asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei (facturi, contract, rapoarte situatii lucrari). In ceea ce priveste suma de 4.050,81 lei, (chirie), aceasta va fi 
inscrisa partial în tabelul creantelor, pentru suma de 2.019,48 lei, suma ce reprezinta c/val. facturii nr. 
161906/27.09.2017. Suma de 2.031,33 lei, reprezentand c/val. facturii nr. 172076/18.12.2017, nu se inscrie în tabelul 
creantelor, intrucat aceasta este nescadenta la data deschiderii procedurii insolvenţei (28.12.2017), termenul de plata 
fiind de 15 zile de la data emiterii.. 
 Fata de cele de mai sus creditorul SEA ROMANIA S.R.L ce face parte din acelasi grup de societati cu debitorul, va fi 
inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 486.377,54 lei, în categoria creditorilor subordonati, conform art. 
161, pct.10 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
SAV TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL 
a solicitat inscrierea la masa credala a debitorului, aratand ca detine o creanta certa, lichida şi exigibila impotriva 
acestuia, în suma totala de 12.510.368,63 lei, din care: 10.564.043 lei, reprezinta c/val. marfa, suma de 338.938 lei, 
reprezinta plati efectuate în numele şi contul debitorului, suma de 1.945.986,70 lei, reprezinta dividende nerepartizate şi 
suma de 200 lei, taxa de timbru. Se arata de catre creditor, ca, în baza raporturilor comerciale, în perioada 31.05.2016-
27.09.2017, pe baza comenzilor debitorului, a livrat acestuia diferite cantitati de marfa , iar pentru incasarea c/val. 
acesteia a emis facturi fiscale, la data deschiderii procedurii insloventei impotriva debitorului, soldul neachitat fiind de 
10.510.368,63 lei. De asemenea, se mai arata de catre creditor ca, în baza Contractului de credit nr. 37/10.10.2017, a 
acordat debitorului un imprumut în suma totala de 400.000 lei, necesar pentru a asigura functionarea societatii, ca 
urmare a revocarii fostului administrator statutar. Din suma imprumutata, suma de 291.973,74 lei a fost utilizata pentru 
plata salariilor restante ( neplatite pentru lunile august-oct.2017), suma de 1.348,85 lei reprezinta c/val. serviciilor 
prestate de Premium Business SRL, suma de 11.659,85 lei, reprezinta c/val. serviciilor de depozitare marfa, iar suma de 
30.547 lei, reprezinta c/val.utilitati pentru sediul secundar al debitorului.  
Se arata de creditor ca, în calitate de asociat unic al debitorului, conform Bilantului contabil aferent anului 2015, asa 
cum a fost acesta depus şi inregistrat la ANAF, debitorul a raportat dividende în valoare totala de 1.945.986,70 lei, fara 
insa a le repartiza asociatului unic, respectiv creditorului, cu toate ca, prin hotararea AGA din 07.12.2016 s-a hotarart 
reparzitarea acestor dividende.  
Procedand la verificarea declaratiei de creanta administratorul judiciar a constatat ca declaratia de creanta a fost depusa 
în termen, fiind achitata taxa de timbru de 200 lei. 
In legatura cu creanta pretinsa în suma totala de 12.510.368,63 lei, creditorul urmeaza a fi inscris în tabelul preliminar al 
creantelor cu suma de 12.510.168, 63 lei, acesta fiind certa, lichida, exigibila si, astfel, legal datorata de catre debitor, 
asa cum rezulta din actele doveditoare anexate cererii (facturi, contracte, state plata, bilant, hotarare AGA). Suma de 
200 lei, nefiind o creanta certa, lichida şi exigibila, nu indepleste conditiile legale şi nu va fi inscrisa în tabelul 
preliminar. Fata de aceste motive, creditorul SAV TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L ce face parte din acelasi grup 
de societati cu debitorul, va fi inscris la masa credala a debitorului cu suma totala de 12.510.168, 63 lei, în categoria 
creditorilor subordonati, conform art. 161, pct.10 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa. 
În temeiul art. 110 alin.(4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
coroborat cu art.42 alin.1 din acelaşi act normativ, comunicăm prezentul raport de verificare a creanţelor cu creditorii, 
prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
In conformitate cu dispozitiile art.111 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă: 
 (1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu 
privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel. 
(2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în 
procedura generală, cât şi în procedura simplificată. 
(3) Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum şi de 
toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe 
care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării 
contestaţiei. 
(4) Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al 
documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, 
precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea 
aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. 
(5) Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor ce o însoţesc. Un 
exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi 
contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi debitorului, sub sancţiunea prevăzută de art. 208 alin. 
(2) din Codul de procedură civilă. 
(6) La termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, judecătorul-
sindic va soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi 
nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate admite, în tot sau în parte, înscrierea 
creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv. Creanţele înscrise provizoriu vor avea toate drepturile 
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prevăzute de lege cu excepţia dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna în contul 
unic până la definitivarea creanţei. 
(7) Dacă se admite creanţa fără dreptul de preferinţă pretins, aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din 
valorificarea bunurilor negrevate de cauze de preferinţă. 
(8) Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinţă contestat se va consemna 
partea ce s-ar cuveni acelei creanţe. 

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

Avocat Mihaela Hamza 
* 

Administrator judiciar pentru: 
SAV INTEGRATED SYSTEMS S..R.L., 
În insolventa, în insolvency, en procedure collective 
Referitor dosar nr.48582/3/2017 
Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII a Civila 

Tabelul preliminar al creditorilor 
Debitor: SC Sav Integrated Systems SRL  

Nr. 
Crt. 

Nume/denumire 
creditor 

Ordine de 
prioritate cf. 
Legii 85/2014 

Suma solicitatǎ 
Suma 

înregistratǎ în 
urma verificǎrii 

Data şi nr. 
documentul

ui 

Caracterul 
creanţei 

Observatii 

1 D.G.R.F.P. Bucureşti, în 
reprezentarea 
Administratiei Fiscale 
pentru Contribuabili 
Mijlocii Bucureşti 

Art.159, 
alin.(1),pct.3 

8.436.230 lei 8.436.230 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

garantata - 

2 CEC BANK SA Art.159, 
alin.(1),pct.3 

13.940.896,87 lei 13.940.896,87 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

garantata - 

3 CASTEL 
DISTRIBUTION SRL, 

Popesti Leordeni 

Art.159, 
alin.(1),pct.3 

176.348,29 lei 176.348,29 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

garantata - 

4 TEHNOPRIM SRL, 
Chisinau 

Art.159, 
alin.(1),pct.3 

12.913,90 Euro - Cerere de 
admitere a 

creantei 

garantata Cerere de 
admitere a 
creantei depusa 
dupa data limita 
de 12.02.2018, 
fiind tardiv 
formulata. 

5 REWE 
PROJEKTENTWICKLU

NG ROMANIA SRL 

Art.159, 
alin.(1),pct.3 

33.931,18 lei 33.931,18 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

garantata Creanta inscrisa 
sub conditie 
suspensiva de 
buna executie 

6 REWE ROMANIA SRL Art.159, 
alin.(1),pct.3 

35.572,90 lei 35.572,90lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

garantata Creanta inscrisa 
sub conditie 
suspensiva de 
buna executie 

 TOTAL CREDITORI 
GARANTATI 

 22.683.037,91 lei 22.622.979,24 lei    

1 DGFP Bucureşti, în 
reprezentarea 

Administratiei Fiscale 
pentru Contribuabili 
Mijlocii Bucureşti 

Art.161 pct.(5) 120.469 lei 120.469 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

bugetara - 

2 D.I.T.L - SECTOR 5 
 

Art.161 pct.(5) 420 lei 420 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

bugetara - 

 TOTAL CREDITORI 
BUGETARI 

 120.889 lei 120.889 lei    

1 CEC BAK SA Art.161 pct. (8) 354.620,45 lei 354.620,45 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

2 TOTAL PROTECT SRL 
Timisoara 

Art.161 pct. (8) 3.619,53 lei 3.619,53 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

3 G&G MULTISISTEM 
PROTECT SRL  

Art.161 pct. (8) 51.621,69 lei 51.621,69 Cerere de 
admitere a 

chirografara  
- 
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Constanta creantei 
4 MERIDIAN 

ENTREPRISE 
LEASING SRL- 

Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 226.407,15 lei 226.407,15 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

5 ASTAL SECURITY 
TECHNOLOGIES SRL-

Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 49.390,76 
lei+penalitati 

49.390,76 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Cunatumul 
penalitatilor nu a 
fost precizat şi 
nici nu au fost 
depuse dovezi 

privind existenta 
unui contract cu 
clauze privind 
modalitatea de 

calcul şi procentul 
penalitatilor 

6 DELA RANCH SRL-
Rm. Sarat 

Art.161 pct. (8) 892.786,17 lei - Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara In lipsa 
documentelor 

solicitate din care 
sa rezulte livrarile 

efective, suma 
pretinsa nu este 
certa, lichida şi 

exigibila 
7 ELCAS SYSTEMS 2001 

SRL-Pitesti 
Art.161 pct. (8) 36.910,43 lei 36.910,43 lei Cerere de 

admitere a 
creantei 

chirografara - 

8 TRADO TECH SRL-
Brasov 

Art.161 pct. (8) 4.519,62 lei 4.519,62 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

9 NEGOESCU 
CRISTIAN-Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 7.000 lei 7.000 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

10 LEASEPLAN 
ROMANIA SRL-

Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 103.646,72 lei 103.646,72 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

11 ARGO SECURITY SRL-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 22.450,83 lei 22.450,83 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

12 Organizatia de Paza SAV 
TEC SRL- Republica 

Moldova  

Art.161 pct. (8) 22.838,76 euro 106.216,22 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara 1 euro=4,6507 lei 

13 ATYS CO ROMANIA 
SRL-Culj-Napoca 

Art.161 pct. (8) 17.591,77 lei 17.591,77 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

14 CATALIN VADUVA- 
Galati 

Art.161 pct. (8) 3.700 lei 3.700 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

15 HUSZTI ( TIMNEA) 
GEORGETA -Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 11.000 lei 11.000 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

16 RADU IONICA-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 2.100 lei 2.100 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

17 RANGA ELENA –
LIVIA-Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 2.500 lei 2.500 lei Cerere de 
admitere a 

chirografara Creanta sub 
conditie 
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creantei suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

18 TAMAS ANDREA 
CORINA-Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 5.000 
lei+indexare, 

majorare, 
actualizare+doba

nda legala 

5.000 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

19 MANEA VIRGIL  Art.161 pct. (8) 20.142,85 lei 20.142,85 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

20 ARIOLA PRODCOM 
SRL-Cluj-Napoca 

Art.161 pct. (8) 5.910,62 lei 5.910,62 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

21 PHV SISTEME 
GENRALE DE 

SECURITATE SRL-
Craiova 

Art.161 pct. (8) 15.697,33 lei 15.697,33 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara  

22 BIRO-MEDIA 
TRADING SRL-

Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 1.349,12 
lei+1.435,01 lei 

penalitati 

1.349,12 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 1.435,01 
lei penalitati nu 

reprezinta o 
creanta certa, 

lichida şi 
exigibila (lipsa 

contract) 
23 MICROSISTEM 

SERVICE SRL-Bacau 
Art.161 pct. (8) 8.948,28 lei 8.948,28 lei Cerere de 

admitere a 
creantei 

chirografara - 

24 IN MARKETING GRUP 
SRL-Republica Moldova 

Art.161 pct. (8) 7.682,09 euro 35.727,09 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara 1 euro=4,6507 lei 

25 FLOREASCA CITY 
CENTER SRL-Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 2.946,96 lei 2.946,96 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

26 SMART BYTE 
COMPUTERS SRL 

Art.161 pct. (8) 66.409,23 lei 66.409,23 lei Cerere 
deschidere a 
procedurii 
insolventei 

chirografara - 

27 EURO DESIGN 
SYSTEM SRL-Baia 

Mare 

Art.161 pct. (8) 154.718,58 lei, 
din care suma de 

62.840,33 lei 
creanta garantata 

154.718,58 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 
62.840,33 lei se 

inscrie ca o 
creanta 

chirografara, 
nefiind facuta 

dovada inscrierii 
creantei în 
AEGRM 

28 EMPORIUM SRL-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 24.747,16 lei 24.747,16 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

29 ANYLAN SISTEM 
SRL- Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 86.923,04 lei 86.923,04 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

30 PORSCHE LEASING 
ROMANIA IFN SA  

PORSCHE BROKER DE 
ASIGURARE SRL-

Voluntari 

Art.161 pct. (8) 103.354,66 lei 103.354,66 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

31 PORSCHE MOBILITY 
SRL- Voluntari 

Art.161 pct. (8) 68.999,50 lei 68.999,50 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

32 MZE GROUP SRL-
Mosnita Noua, Jud.Timis 

Art.161 pct. (8) 19.154,77 lei 19.154,77 lei Cerere de 
admitere a 

 - 
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creantei 
33 FAN COURIER 

EXPRESS SRL-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 6.616,39 lei 6.616,39 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

34 RFT ALARMS SRL-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 2.120.583,35 
lei+653.944,94 

lei penalitati 

- Cerere 
deschidere a 
procedurii 
insolventei 

chirografara Suma de 
2.120.583,35 lei+ 

suma de 
653.944,94 lei 

penalitati, nu se 
inscrie în lipsa 
documntelor 

legale ce atesta 
livrarea efectiva a 

marfurilor 
facturate. 

35 Echipamente şi 
Ttehnologii Avanasate de 

Securitate- E.T.A.S. 
SRL-Bucureşti  

Art.161 pct. (8) 23.921,92 
lei+854,17 lei 

penalitati 

23.921,92 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 854,17 
lei penalitati nu se 

inscrie în lipsa 
existentei unui 

contract. 
36 AMERILIX SRL-

Bucureşti 
Art.161 pct. (8) 21.427,79 lei 21.427,79 lei Cerere de 

admitere a 
creantei 

chirografara - 

37 EVERIT GRUP SRL Art.161 pct. (8) 1.733.229,79 lei 1.733.229,79 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

 Suma de 
1.733.229,79 lei 

se inscrie sub 
conditie 

suspensiva, pana 
la solutionarea 

plangerii penale 
38 HILTI ROMANIA SRL Art.161 pct. (8) 5.950,84 lei 5.950,84 lei Cerere de 

admitere a 
creantei 

chirografara - 

39 WINDACO RESOUCES 
SRL-Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 1.036.600 lei 1.036.600 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 
1.036.600 lei se 

inscrie sub 
conditie 

suspensiva, pana 
la solutionarea 

plangerii penale 
40 TOP BIROTICA SRL, în 

faliment, prin lichidator 
judiciar Euro Insol 
SPRL-Bucureşti  

Art.161 pct. (8) 4.830,85 lei 4.830,85 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

41 GERMAN 
ELECTRONIC SRL –

Oradea 

Art.161 pct. (8) 847,09 lei 847,09 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

42 ELECTRA PVM GRUP 
SRL-Galati 

Art.161 pct. (8) 14.000 lei 14.000 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

43 COMPUTING 
TECHOLOGY 

BUSINESS SRL-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 75.666,50 lei 75.466,50 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 200 lei, 
reprezentand taxa 
timbru”, nu este 
certa, lichida şi 

exigibila. 
44 ROVIS CO SRL-

Bucureşti 
Art.161 pct. (8) 5.541,66 lei 3.338,53 lei Cerere de 

admitere a 
creantei 

chirografara Suma de 2.033,13 
lei, garantie de 

buna executie” nu 
este scadenta; 

suma de 200 lei, 
reprezentand taxa 
timbru”, nu este 
certa, lichida şi 

exigibila. 
45 POWER SOLUTIONS 

SRL- Sibiu 
Art.161 pct. (8) 7.775,52 lei 7.775,52 lei Cerere de 

admitere a 
creantei 

chirografara - 

46 WENS TOUR SRL Art.161 pct. (8) 20.612,47 20.612,47 lei Cerere de chirografara Suma de 
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Bistrita lei+11.327,73 lei 
penalitati 

admitere a 
creantei 

11.327,73 lei 
reprezentand 
penalitati” nu 
reprezinta o 

creanta certa, 
lichida şi 

exigibila, în lipsa 
unui contract 
incheiat intre 

parti. 
47 BENTEL 

DISTRIBUTIONS SRL-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 12.373,94 lei 12.373,94 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

48 SIEL INVEST SRL-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 3.289,33 lei 3.289,33 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

49 YLI ETERNIT ACCES 
SRL-Cluj Napoca 

Art.161 pct. (8) 25.287,69 
lei+1.005,81 
lei+200 lei 

25.287,69 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 1.005,81 
lei, 
reprezentand”pen
alitati”, nu este 
legal datorata, 
livrarile fiind 
efectuate în afara 
contractului; 
Suma de 200 lei, 
reprezentand taxa 
timbru”, nu este 
certa, lichida şi 
exigibila;  

50 ASC BUSINESS 
TRADING SRL-

Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 131.983,63 lei 131.983,63 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

51 ASOCIATIA ECOTIC-
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 2.391,90 lei 2.391,90 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

52 SISTEM CONECT SRL- 
Suceava 

Art.161 pct. (8) 1.326,04 lei 1.326,04 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

53 TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS 

SA 

Art.161 pct. (8) 18.586,20 lei 18.386,20 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 200 lei, 
reprezentand taxa 
timbru”, nu se 
inscrie în tabelul 
preliminar, 
creanta nefiind 
certa, lichida şi 
exigibila 

54 MIRCEA NICOLAE 
STEFAN- Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 5.748.258 lei 5.748.258 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta 
nescadenta, sub 
conditie, fara 
drept de vot în 
adunarea 
creditorilor, 
potrivit art. 102, 
alin.(4) şi alin.(5) 
din legea 85/2014 

55 DIRECT NETWORK 
SOLUTIONS SRL 

Art.161 pct. (8) 16.394,66 lei 16.394,66 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

56 SERVICE SECURITY 
KFC SRL 

Art.161 pct. (8) 48.083,76 lei 48.083,76 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 
 

chirografara - 

57 SAFETECH 
INTELLIGENCE SRL- 

Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 491.775,92 lei 491.775,92 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 
 

chirografara Suma de 
491.775,92 lei se 
inscrie sub 
conditie 
suspensiva, pana 
la solutionarea 
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plangerii penale 
58 ROEL ELECTRONICS 

SRL-in faliment 
Art.161 pct. (8) 505.235,99 lei 483.350,74 lei Cerere de 

deschidere a 
procedurii 
insolventei 

 

chirografara Suma de 
21.885,25 lei, este 
prescrisa. 

59 ROEL DESIGN & 
MANUFACTURING 

SRL- Corbeanca 

Art.161 pct. (8) 33. 432,73 lei 33. 432,73 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 
 

chirografara - 

60 ING BANK N.V. prin 
ING BANK N.V. 

Amserdam, Sucursala 
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 303.362,84 USD 1.182.963,39 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 
 

chirografara 1USD= 3,8995 lei 

61 EXPERIENCE SOURCE 
SRL-Tg. Jiu 

Art.161 pct. (8) 16.689,92 lei 16.427,87 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 311,84 
lei, reprezenatnd 
c/val. facturii nr. 
2532/31.10.2017, 
este nascuta dupa 
data deschiderii 
procedurii, 
factura fiind 
scadenta la data 
de 31.12.2017 

62 FONDUL ROMAN DE 
GARANTARE A 

CREDITELOR PENTRU 
INTREPRINZATORII 

PRIVATI IFN SA 

Art.161 pct. (8) 1.111.542,50 lei 1.111.542,50 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta 
nescadenta, sub 
conditie, fara 
drept de vot în 
adunarea 
creditorilor, 
potrivit art. 102, 
alin.(4) şi alin.(5) 
din legea 85/2014 

63 DIRECT NETWORK 
SOLUTIONS SRL 

Art.161 pct. (8) 16.394,66 lei 16.394,66 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

64 ESTATE GLOBAL 
SAFE SRL- Bradu 

Art.161 pct. (8) 14.137,61 lei 14.137,61 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

65 WORK 
MANAGEMENT SRL 

Art.161 pct. (8) 14.996 lei 14.996 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

66 INOVA 
INTERNATIONAL 

SRL-Oradea 

Art.161 pct. (8) 4.893,53 lei 4.893,53 lei 
 
 

Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

67 ROEL SRL Art.161 pct. (8) 4.094,39 lei 3.894,39 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Suma de 200 lei, 
reprezentand 
reprezentand taxa 
timbru”, nu se 
inscrie în tabelul 
preliminar, 
creanta nefiind 
certa, lichida şi 
exigibila. 

68 BOCH SECURITY 
SYSTEMS B.V. Olanda, 

cu sediul ales SCA 
Cristofor Vladu & 

Asociatii 

Art.161 pct. (8) 1.795.252,05 lei 1.795.252,05 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

69 PREMIUM LEASING 
SRL- Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 604.656,82 lei 604.656,82 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

70 KMW SYSTEMS SRL-
Iasi 

Art.161 pct. (8) 124.269 lei 124.269 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

71 ITAROMEC PROD SRL 
Bucureşti 

Art.161 pct. (8) 18.322 lei 18.322 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 
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72 ADVANCE SRL Cluj-
Napoca 

Art.161 pct. (8) 32..740,60 lei 32..740,60 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

73 CONTACT PLUS SRL- 
Arad 

Art.161 pct. (8) 6.666,85 lei 6.666,85 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

74 ROEL DESIGN & 
MANUFACTURING 

SRL 

Art.161 pct. (8) 33.432,73 lei 33.432,73 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

75 NITA LUCIAN Art.161 pct. (8) 15.858 lei 15.858 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

76 NICULESCU 
ALEXANDRU 

Art.161 pct. (8) 6.897 lei 6.897 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara Creanta sub 
conditie 

suspensiva pana 
la timbrarea 

declaratiei de 
creanta 

77 TN MARKETING 
GRUP SRL 

Art.161 pct. (8) 7.682,09 euro 35.727,09 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

chirografara - 

78 SEA ROMANIA SA-
Bucureşti 

Art. 161, pct.10  488.408,87 lei 486.377,37 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

subordonata Suma de 2.031,33 
lei, reprezentand 

chirie”, cf. 
Fact.172076/18.1

2.2017, nu se 
inscrie în tabel 
fiind scadenta 
dupa data de 

28.12.2017, data 
deschiderii 
procedurii.  

79 SAV TECHNOLOGY 
SOLUTIONS SRL-

Bucureşti 

Art. 161, pct. 10 12.510.368,63 lei 12.510.168,63 lei Cerere de 
admitere a 

creantei 

subordonata Suma de 200 lei, 
reprezentand taxa 

timbru”, nu se 
inscrie în tabelul 

preliminar, 
creanta nefiind 
certa, lichida şi 

exigibila. 
 Total chirografari  31.674.833,84 lei 29.629.894,69 lei    
 Total general  54.418.702,08 lei 52.373.762,93 lei    

Nota:  
• curs BNR la data de 28.12.2017, data deschiderii procedurii insolvenţei :1 EURO =4,6507 lei 
• curs BNR la data de 28.12.2017, data deschiderii procedurii insolventei: 1 USD = 3,8995 lei 

Administrator judiciar 
HM Expert – I.P.U.R.L. Bucureşti 

Hamza Mihaela 
 

Județul Buzău 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CLAUDIU GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 18140627 

Publicare proces verbal al adunării asociaților debitorului S.C. Claudiu Group S.R.L.. 
Nr. 386/05.03.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3739/114/2017 Tribunal Buzău Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ și 
Fiscal, judecător sindic Păun Felicia Nicoleta  
2. Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Buzău, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 8, Jud. Buzău, Număr de telefon 0238717961,  
Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni-Vineri : 09.30 - 13.30 
3. Debitor: S.C. Claudiu Group S.R.L., CUI 18140627, Sediu: Buzău, str. Unirii, bl. B16, et. 4, ap. 14, județul Buzău, 
J10/1273/2005; 
4. Creditor: Impuls Leasing Romania IFN SA – Bucureşti, str. Luigi Galvani, nr.61-63, sector 2 
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