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şi dispune convocarea creditorilor.  
În baza art. 39 alin. 1-3 din Legea nr. 85/2014: 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile 
aferente procedurii, în termen de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, 
contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către administratorul 
judiciar. 
Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către 
administratorul judiciar şi vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plată şi a extraselor de cont. 
Fixează termen de judecată la 10.09.2018 ora 12, F6. 
În conformitate cu art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti 
din circumscripţia Tribunalului Constanţa, în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la ORC Constanţa. 
Executorie. 
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, apelul urmând a fi depus la Tribunalul Constanta. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.04.2018. 
Judecător Sindic                  Grefier, 
Melentina Nicoleta Mirică               Nina Anica 
6. Societatea ORTHOBAU SRL, cod unic de înregistrare: 30270081 
România  
Tribunalul Constanţa 
Secţia a II-a civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 2404/118/2018 

Comunicare incheiere nr. 367/ 02.05.2018 
Către, 
(lista anexă) 
 Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 367/ 02.05.2018, pronunţată în dosarul nr. 2404/118/2018 de Tribunalul 
Constanţa, Secţia a II-a civilă, privind debitorul ORTHOBAU SRL , cu sediul social în Cernavodă, strada Poet Panait 
Cerna nr. 25, bloc B1, scara B, etaj 3, ap. 25, camera 1, judeţ Constanţa, înregistrat în registrul comerţului sub nr. 
J13/1184/2012, CUI 30270081. 
 Parafa preşedintelui instanţei,                             Grefier, 
LISTĂ ANEXĂ: 
 DEBITOARE:  
 ORTHOBAU SRL , cu sediul social în Cernavodă, strada Poet Panait Cerna nr. 25, bloc B1, scara B, etaj 3, ap. 25, 
camera 1, judeţ Constanţa, înregistrat în registrul comerţului sub nr. J13/1184/2012, CUI 30270081 
Reprezentată prin lichidator judiciar: 
CII CÎNCIU MIHAELA, cu sediul profesional în Constanţa, bd. Tomis nr. 238, bloc TD17, scara C, ap. 44, judeţ 
Constanţa  
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA- cu sediul în Constanţa, 
bd. Tomis, nr. 476, judeţul Constanţa  

* 
Dosar nr. 2404/118/2018 
România 
TRIBUNALUL CONSTANŢA 
SECTIA A II-A CIVILĂ 

Incheiere nr. 367 
Şedinţa din 02.05.2018 

Camera de consiliu 
Completul constituit din: 

Judecător sindic – Adrian Oprea 
Grefier –Vali Ghiţă  

S-a luat în examinare cererea privind aplicarea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea ORTHOBAU SRL , cu sediul 
social în Cernavodă, strada Poet Panait Cerna nr. 25, bloc B1, scara B, etaj 3, ap. 25, camera 1, judeţ Constanţa. 
Cererea se soluționează fără citarea părţilor, în Camera de Consiliu.  
Nemaifiind alte cereri sau probe noi, judecătorul sindic încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar şi rămâne în 
pronunţare cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoarea ORTHOBAU SRL  

Judecătorul sindic, 
 Asupra cauzei de faţă:  
 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, debitoarea ORTHOBAU SRL, a solicitat deschiderea procedurii 
insolvenţei în forma simplificată, motivat de împrejurarea că societatea comercială se află în stare de insolvenţă, 
înregistrând datorii certe, lichide si exigibile în valoare de peste 45.000 lei a căror scadenţă a depăşit termenul de 30 de 
zile. Totodată, debitoarea a solicitat numirea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă CII CÎNCIU 
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MIHAELA. 
 Asupra acţiunii civile de faţă, instanţa reține că debitoarea se află în stare de insolvenţă vădită, înregistrând debite în 
valoare totală de 45.000 lei, potrivit precizărilor depuse şi a balanţei analitice din luna decembrie 2017, fiind îndeplinită 
astfel valoarea prag (cuantumul minim al creanţei/debitului) de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 
85/2014, debitele fiind scadenţe terţi, debitorul conformându-se obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 38 alin. 2 lit. d şi 
art. 65 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 de a formula prezenta cerere în vederea declanşării procedurii insolvenţei.  
 Debitoarea a anexat cererii formulate înscrisurile prevăzute de dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014, iar prin 
declaraţie expresă şi-a arătat intenţia de a intra în procedura simplificata a falimentului, conform dispoziţiilor art. 67 lit. 
g din Legea nr. 85/2014. 
Instanţa constata că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 5 pct. 72, art. 38 alin. 2 lit. e şi art. 
67 lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În temeiul art. 73 şi 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va desemna 
provizoriu, la cererea debitoarei prin lichidator, în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvenţă CII 
CÎNCIU MIHAELA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. 
 În temeiul art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se 
poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a 
acestora este posibilă doar în cazul desființării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a 
procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178 din lege. În cazul în care hotărârea de deschidere a 
procedurii este desființată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a 
hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate 
încetează. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii 
simplificate a insolvenţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la ORC 
Constanţa, precum va dispune şi ca lichidatorul judiciar să comunice sentinţa de deschidere a procedurii simplificate a 
insolvenţei către toate băncile unde debitorul are deschise conturi. 
In temeiul art.85 alin.4 din Legea 85/2014, va ridica debitoarei dreptul de administrare – constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de ele. 
 În temeiul art. 73 coroborat cu art. 99-100 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune ca lichidatorul judiciar 
să notifice intrarea în faliment creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa în vederea efectuării menţiunii, precum va dispune publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe cheltuiala averii debitorului (art. 99 alin. 3).  
Pentru aceste considerente, reţinând că cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei formulată de 
debitoare prin lichidatorul judiciar este întemeiată, va admite cererea debitoarei, urmând să dispună deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă CII 
CÎNCIU MIHAELA. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea societăţii debitoare ORTHOBAU SRL , cu sediul social în Cernavodă, strada Poet Panait Cerna nr. 25, 
bloc B1, scara B, etaj 3, ap. 25, camera 1, judeţ Constanţa. 
În temeiul art.71 alin 1 şi art.145 alin. 1 lit. A punctul a din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă nr. 85/2014 , 
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului ORTHOBAU SRL , cu sediul social în 
Cernavodă, strada Poet Panait Cerna nr. 25, bloc B1, scara B, etaj 3, ap. 25, camera 1, judeţ Constanţa, înregistrat în 
registrul comerţului sub nr. J13/1184/2012, CUI 30270081 . 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CÎNCIU MIHAELA, cu sediul profesional în Constanţa, bd. Tomis nr. 238, 
bloc TD17, scara C, ap. 44, judeţ Constanţa, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie 
fixă de 4.000 de lei, fără TVA şi un onorariu variabil de 10 % din valoarea fondurilor obţinute în favoarea creditorilor 
În temeiul art. 75 din lege, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare, precum şi măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale . 
Deschiderea procedurii suspendă – în condiţiile art.79 din Lege – orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la 
art. 75 alin. 1.  
Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Termenul de depunere, de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de intrare a debitoarei în faliment în procedura 
simplificată este de 10 zile de la notificare. 
In conformitate cu art. 85 alin. 4 din Legea 85/2014: 
Ridică debitoarei dreptul de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile 
din avere şi de a dispune de ele . 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor la 14.06.2018 . 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
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creanţelor la 22.06.2018 . 
Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva menţiunilor tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar . 
Stabileşte termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 17.07.2018 . 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 27.06.2018 orele 12,00 la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă 
creditorii. 
Dispune trimiterea convocărilor către toţi creditorii, de către lichidatorul judiciar.  
In temeiul art.151-152 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă , 
Dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
În baza art. 39 alin 1 si 2 din Legea nr.85/2014 : 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile 
aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, 
contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. 
 Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către lichidator, 
potrivit art. 86 din Lege . 
 Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către lichidator şi 
vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plata şi a extraselor de cont. 
 În baza art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei hotărâri tuturor instanţelor în a căror jurisdicţie se 
află sediul debitorului şi băncilor la care debitorul are conturi deschise . 
 Fixează termen administrativ la 19.09.2018 . 
 Cu apel în 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa . 
 Pronunţată în şedinţa publică, azi, 2.05.2018.  
 Judecator sindic,           Grefier, 
 Adrian Oprea            Vali Ghiţă  
 
7. Societatea THIESS PROMOTING SRL, cod unic de înregistrare: 18981310 
România   
Tribunalul Constanţa  
Secţia a II-a civilă  
Str. Traian,nr.31 
Dosar nr. 2256/118/2018 

Comunicare încheiere nr. 345/23.04.2018 
Către,   
Conform listă anexă  
Se comunică, alăturat, copia  încheierii nr. 345/23.04.2018  pronunţată în dosarul nr. 2256/118/2018  Tribunalul 
Constanţa, Secţia a II-a civilă  privind debitorul SC THIESS PROMOTING SRL  cu sediul în  CONSTANTA, STR 
BADEA CÂRŢAN BIROU 4, nr. 3, Judeţ CONSTANŢA număr de ordine în Registrul Comerţului J13/2651/2006, CUI 
18981310,  prin lichidator judiciar CASA DE INSOLVENTA AVI CONSULTING IPURL - sector 6, Bucureşti, aleea 
ZORELELOR, nr. 3, bl. 44, sc. B, ap. 66. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                               Grefier, 
DOSAR nr. 2256/118/2018 
DEBITOR 
1.  SC THIESS PROMOTING SRL - CONSTANTA, STR BADEA CARTAN BIROU 4, nr. 3, Judeţ CONSTANŢA 
2.  SC THIESS PROMOTING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENTA AVI CONSULTING 
IPURL - sector 6, Bucureşti, aleea ZORELELOR, nr. 3, bl. 44, sc. B, ap. 66 
- Oficiul Registrului Comerţului  de  pe lângă Tribunalul Constanţa– Constanţa, Bdul Tomis nr. 476  Judeţul Constanţa. 

 
 

România 
TRIBUNALUL CONSTANŢA 
SECŢIA A II-A CIVILĂ 
Dosar nr. 2256/118/2018 

Încheiere nr. 345 
Camera de consiliu  

Şedinţa  de la 23 Aprilie 2018  
Completul compus din: 

JUDECĂTOR SINDIC  Melentina Nicoleta Mirică 
Grefier Nina Anica 

Pe rol fiind soluţionarea cererii  formulată de debitoarea SC THIESS PROMOTING SRL  cu sediul în  CONSTANTA, 
STR BADEA CÂRŢAN BIROU 4, nr. 3, Judeţ CONSTANŢA număr de ordine în Registrul Comerţului 
J13/2651/2006, CUI 18981310, prin lichidator CASA DE INSOLVENŢĂ AVI CONSULTING IPURL, privind 
deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată reglementată de Legea nr.85/2014. 
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