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13. Societatea NECC TELECOM ROMANIA S.A., cod unic de înregistrare: 15522207 
V.F. Insolvenţă SPRL 
Strada General Ernest Brosteanu nr. 31 
nr. 31, etaj 2, sector 1, cod postal 010527 
Bucureşti, România 
Tel: +40 21 314 0200 
Fax: +40 21 314 0290 
insolvency@vf.ro, www.vf.ro/insolvency 

Tabel preliminar al creanțelor  
Debitor: Societatea NECC TELECOM ROMANIA SA - in insolventa, in insolvency, en procedure collective" 
Tribunalul București - Secția a VII-a Civila 
Dosar nr. 1576/3/2018 
Curs BNR în 07.02.2018 USD = 3.7705 LEI; EUR = 4.6538 LEI 

Nr. 
crt. 

Nume/Denumire creditor Adresa completa 
Suma solicitata 

(lei) 
Suma acceptata 

(lei) 

Suma 
inscrisa 

sub 
conditie 

(lei) 

% din  
grupa 

% din 
total  

cu drept 
de vot 

Observatii 

            
  

  

Creante bugetare - art. 161 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 85/2014 

1 

AUTORITATEA 
NATIONALA PENTRU 
ADMINISTRARE SI 
REGLEMENTARE IN 
COMUNICATII 

Bucureşti, str. Delea Noua, nr. 
2, sector 3 

 2,716.00  2,716.00   3.92% 0.0027%   

2 
DIRECTIA VENITURI 
BUGET LOCAL 
SECTOR 2 

Bucureşti, str. Garii Obor, nr. 
10, sector 2 

 14,771.00  14,771.00   21.31% 0.0145%   

3 

DIRECTIA GENERALA 
REGIONALA A 
FINANTELOR PUBLICE 
BUCURESTI în 
reprezentarea 
ADMINISTRATIEI 
FISCALE PENTRU 
CONTRIBUABILI 
MIJLOCII BUCURESTI 

Bucureşti, str. Sperantei, nr. 
40, sector 2 

 51,828.00  51,828.00   74.77% 0.0507%   

            
  

  

TOTAL GRUPA    69,315.00  69,315.00   100.00% 0.0678%   

            
  

  

Creante garantate - art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 

4 
TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS SA 

Bucureşti, Piata Presei Libere, 
nr. 3-5, cladirea City Gate, 
etajele 7-18 din Turnul de 
Nord, sector 1 

 16,679,560.97  16,679,560.97   100.00% 16.3181% 

creanta este 
garantata în 
limita valorii 
garantiilor, 
sub conditie 
pana la 
raportul de 
evaluare  

            
  

  

TOTAL GRUPA   16,679,560.97 16,679,560.97   100.00% 16.3181%   

            
  

  

Creante chirografare - art. 161 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 85/2014 

5 

2K TELECOM SRL - în 
insolventa, prin 
administrator judiciar 
CITR Fililala Ilfov SPRL 

Sediu societate: Ploiesti, str. 
Mihai Bravu, nr. 10, judet 
Prahova 
 
Sediu administrator judiciar: 
Bucureşti, Gara Herastrau, nr. 
4, cladirea A, et. 3, sector 2 

 1,246,354.40  1,246,354.40   1.46% 1.2193%   

6 
ARVICONT TAX 
CONSULTING & AUDIT 
SRL 

Ploiesti, str. Elena Doamna, 
nr. 44, cam. 1, judet Prahova 

 32,012.02  32,012.02   0.04% 0.0313% 

Creanta 
reprezentand 
penalitati de 
intarziere nu a 
fost admisa 
intrucat nu a 
fost prezentat 
contractul de 
prestari 
servicii în 
baza caruia au 
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Nr. 
crt. Nume/Denumire creditor Adresa completa 

Suma solicitata 
(lei) 

Suma acceptata 
(lei) 

Suma 
inscrisa 

sub 
conditie 

(lei) 

% din  
grupa 

% din 
total  

cu drept 
de vot 

Observatii 

fost calculate 
penalitatile de 
intarziere în 
suma de 
42043,43 lei 

7 CLICO Sp. Z o.o.  
Sediu procesual ales în 
Bucureşti, str. Vasile Lascar, 
nr. 62, sector 2 

 720,938.54  720,938.54   0.84% 0.7053% 

Titlu 
executoriu 
sentinta nr. 
3842/2017 
Tribunalul 
Bucureşti - 
Sectia a VI-a 
Civila; nu au 
fost calculate 
accesorii 
cumuland 
dobanda, 
creanta nu 
este garantata 
pentru a fi 
calculata 
dobanda în 
continuare 

8 
COMUNICATII 
STARNET MEDIA SRL  

Sediu societate: Cluj Napoca, 
str. Observatorului, nr. 19, ap. 
48, judet Cluj 

 408,126.53  408,126.53   0.48% 0.3993%   

9 

DECONS CO SRL - în 
faliment, prin lichidator 
judiciar MAESTRO SPRL 
- Filiala Bucureşti 

Sediu societate: Voluntari, 
Sos. Pipera Tunari, nr. 1/VI, 
Imobil I, et. 2, cam. 201, judet 
Ilfov 
 
Sediu lichidator: Bucureşti, 
str. Sandor Petofi, nr. 4, sector 
1 

 1,123,186.92  1,123,186.92   1.31% 1.0988% 

Admisa cerere 
de repunere în 
termen a 
creditorului 

10 
EUROMEDIA GROUP 
SA  

Sediu societate: Voluntari, 
Sos. Pipera Tunari, nr. 1/VI, 
Caldirea 1, complex Barba 
Center, corp B, et. 8, judet 
Ilfov 

 26,604.53  26,604.53   0.03% 0.0260% 

 Solicita a se 
constata 
compensarea 
legala pentru 
suma 
41.048,47 lei  

11 
GLOBAL SYSTEMS 
COMMUNICATIONS 
SRL  

Bucureşti, str. Podul 
Giurgiului, nr. 2, bl. 7, sc. B, 
parter, ap. 72, sector 5 

 7,723.62  7,723.62   0.01% 0.0076%   

12 

INFRATEL NET SRL - în 
insolventa, prin 
administrator judiciar VIA 
INSOLV SPRL 

Sediu societate: Ploiesti, str. 
Democratiei, nr. 28A, judet 
Prahova 
 
Sediu administrator judiciar: 
Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, 
bl. 37B, ap. 3, judet Prahova 

 15,163,305.53  11,631,825.66   13.61% 11.3798% 

Creanta 
reprezentand 
penalitatile de 
intarziere în 
suma de 
3531479.87 
leiau fost 
respinse 
intrucat nu a 
fost prezentat 
contractul în 
baza caruia au 
fost calculate 

13 

TEAMNET 
INTERNATIONAL SA - 
în insolventa, prin 
administrator judiciar 
RPM ADVISORY HUB 
IPURL 

Sediu societate: Ploiesti, str. 
Elena Doamna, nr. 44, et. 1, 
judet Prahova 
 
Sediu administrator judiciar: 
Bucureşti, str. Barbu 
Delavrancea, nr. 6A, cladirea 
C, parter, sector 1 
 
Sediul procesual ales: 
Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 
7, et. 2, modulul 2, sector 6 

 7,478,843.66  7,478,843.66   8.75% 7.3168%   

14 
TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS SA 

Bucureşti, Piata Presei Libere, 
nr. 3-5, cladirea City Gate, 
etajele 7-18 din Turnul de 
Nord, sector 1 

 62,790,431.51  62,790,431.51   73.47% 61.4298%   
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Nr. 
crt. Nume/Denumire creditor Adresa completa 

Suma solicitata 
(lei) 

Suma acceptata 
(lei) 

Suma 
inscrisa 

sub 
conditie 

(lei) 

% din  
grupa 

% din 
total  

cu drept 
de vot 

Observatii 

            
  

  

TOTAL GRUPA   88,997,527.26 85,466,047.39   100.00% 83.61%   

            
  

  

TOTAL GENERAL SOLICITAT 105,746,403.23     
  

  

TOTAL GENERAL INSCRIS   102,214,923.36   
  

  

TOTAL GENERAL AL CREANTELOR CU DREPT DE VOT   102,214,923.36   
 

100.00%   

V.F. INSOLVENTA SPRL, 
administrator judiciar 

al societatii NECC TELECOM ROMANIA SA – „in insolventa, în insolvency, en procedure collective" 
 

Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ATA LOGISTIC FORWARDING SRL, cod unic de înregistrare: 27675310 
Tribunalul Ilfov- Sectia Civila 
Dosar nr. 1077/93/2014 
Debitor: ATA LOGISTIC FORWARDING SRL - în faliment 
Termen 19.04.2018 
Nr. 684 /17.04.2018 
Domnule Președinte, 
Subscrisa, CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, inregistrat în tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0575, cu sediul în 
Bucureşti, str. Dr.Staicovici, nr.33-35, Parter, Camera 3, sector 5, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ATA 
LOGISTIC FORWARDING SRL-in faliment, cu sediul social în sat Jilava, com.Jilava, sos.Giurgiului, nr.33A, sectia I 
– Semifabricate, parter, cam.4, jud.Ilfov, CUI: RO 27675310, nr de inregistrare în registrul comerţului J23/2897/2010, 
desemnat prin Decizia nr.320746 a creditorului majoritar Garanti Bank SA, emisa la data de 18.09.2014, şi confirmat 
prin Incheierea pronuntata la data de 06.11.2014 de catre Tribunalul ILFOV, înaintam prezentul: 

Raport de activitate  nr. 14 
I. Masuri procedurale efectuate de catre lichidatorul judiciar 
� În urma ultimului termen de judecata, prin grija lichidatorului judiciar a fost publicat în bpi nr.1151/18.01.2018 
Raportul nr.13 de activitate, prezentat instantei la termenul de judecata din data de 18.01.2018. 
� Conform celor precizate prin raportul anterior de activitate şi ca urmare a hotararii adunarii creditorilor adoptate în 
sedinta din data de 10.01.2018, lichidatorul judiciar a programat o noua licitatie, în noile conditii stabiliet de catre 
creditori, în vederea valorificarii activului din patrimoniul debitoarei - bunul imobil identificat cu nr. cad.101172-C1, 
intabulat în CF sub nr.101172, situat în orasul Pantelimon, jud.Ilfov. 
� A fost intocmita o noua publicatie de vanzare care a fost afisata la usa instantei, la usa lichidatorului judiciar, pe site-
urile de publicitate imobilara, pe site-ul www.unpir.ro, în ziarul Romania Libera. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a angajat un profesionist care a realizat un banner cu anuntul „DE VANZARE”, care 
a fost arborat pe imobilul care facea obiectul vanzarii. 
� La sedinta de licitatie, care a avut loc în data de 08.03.2018 s-a prezentat un partuicipant care a depus în termen 
documentatia de participare şi care a oferit pretul de 79.000 EUR pentru imobilul care facea obiectul licitatiei. Având în 
vedere ca pretul oferit de catre particpant respectta conditiile impuse prin caietul de sarcini precum şi conditiile stabilite 
prin hotarârea adunarii creditorilor din daa de 10.01.2018, acesta a fost declarat adjudecatar al bunului. 
� Ca urmare a achitarii pretului integral la care a fost adjudecat bunul, în data de 13.02.2018 a avut loc incheierea 
contractului de vanzare cumparare în forma autentica, dandu-se astfel curs dispozitiilor art.158 alin.2 din legea 85/2014. 
� În urma incheierii tranzacttiei şi a incasarii pretului, în data de 26.03.2018, lichidatorul judiciar a intocmit Raportul 
asupra fondurilor obtinute din valorificarea imobilului afectat de sarcini din patrimoniul debitoarei, a cheltuielilor 
efectuate în procedura, precum şi propunerea de distribuire a sumelor catre creditori care poarta nr de inregistrare 
541/26.03.2018, inaintat la dosarul cauzei şi publicat în bpi nr. 6757/30.03.2018. 
Avand în vedere ca a fost implinit termenul de formulare contestatii impotriva propunerii de distribuire a sumelor, dupa 
ce în data de 19.04.2018 vom verifica la dosarul cauzei daca au fost sau nu depuse contestatii, vom proceda în zilele 
imediat urmatoare la efectuarea distribuirilor, dupa caz. 
II. Demersuri urmatoare. 
1. În zilele imediat urmatoare lichidatorul judiciar va efectua platile prevazute prin Raportul asupra fondurilor obtinute 
din valorificare şi propunerea de distribuire. 
2. De asemenea, având în vedere ca în urma valorificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, din sumele obtinute nu se 
vor stinge toate creantele inscrise în tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei, lichidatorul judiciar va inainta instantei, 
în dosarul 1077/93/2014/a2, o cerere de reluare a judecatii cauzei ce are ca obiect atragerea raspunderii persoanelor care 
se fac responsabile de ajungerea debitoarei în stare de insolventa. 
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