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3.Debitor: Mob Line Construct SRL cu sediul social în București, sector 3, str. Aleea Leorda, nr. 3, bl. M1P1A, sc. C, 
et. 3, ap. 27, cod de identificare fiscală 16312963, număr de ordine în registrul comerţului J23/498/2004.  
4. Lichidator judiciar: Dogaru, Oană și Asociații SPRL, cu sediul în București, bulevardul Pache Protopopescu, numărul 
24, etajul 3, apartamentul 8, sector 2, membră UNPIR – Filiala București, RFO ÎI – 0916/2017, Tel: 0761.496.649 / 
0751.103.017, reprezentată de Dogaru George-Cristian şi Oană Aurora-Ioana. 
5. Subscrisa: Dogaru, Oană și Asociații SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Mob Line Construct SRL 
în dosarul 1042/3/2018 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în temeiul art. 99 alin. 3 din Legea 
85/2014 și 147 alin. 1 din același act normativ,  
Notifică 
6. Intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Mob Line Construct SRL, prin Hotărârea nr. 2189/2018 
pronunțată în data de 05 Aprilie 2018, de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul 1042/3/2018.  
6.1. Debitorul Mob Line Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014.  
6.2 Creditorii debitorului Mob Line Construct SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor asupra averii debitorului la 02.07.2018.  
Conform art. 114 alin. 1 din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea Tabelului Preliminar al Creanţelor la 
12.07.2018. 
Termenul limită pentru întocmirea,afișarea și comunicarea Tabelului Definitiv al Creanţelor la 06.08.2018. 
Prima ședință a adunării creditorilor va fi convocată la data de 17.07.2018, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar. 
7. Intrarea în faliment prin procedura simplificată se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București, pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal “Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1 din Legea 85/2014. 
- Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care 
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
- Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa 
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 
menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.  
- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.  
- Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. 1 din Legea 
85/2014.  
Termen de control: 06.09.2018.  

Dogaru, Oană și Asociații SPRL 
prin asociați coordonatori D.G.C. și O.A.I. 

 
5. Societatea INTERAGRO SA, cod unic de înregistrare: 7722930 
Către,  
Adunarea Creditorilor Interagro SA 
Subscrisa CITR filiala Ilfov SPRL, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 
0718, având cod de identificare fiscală RO 32639607, cu sediul procesual de comunicare al actelor ales în București, 
str. Gara Herăstrău nr.4, Clădirea A, et.3, sector 2, desemnată în calitate de administrator judiciar al Interagro SA (în 
insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în București, str. Verii, nr. 1-3, sector 2, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/6496/1995, având CUI 7722930, conform adunării generale a creditorilor din data de 
16.05.2016 și confirmat în această calitate prin încheierea din 17.10.2016 și încheierea nr. 16.01.2017, pronunțate în 
dosarul nr. 36095/3/2015, de către Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă, în temeiul art. 155 din Legea 85/2014, 
comunicăm prezenta, 

Sinteză  
privind valorile de evaluare a patrimoniului debitoarei Interagro SA în procedura insolvenței 

Nr de iesire:1086/08.06.2018 
La dosarul cauzei au fost depuse următoarele rapoarte de evalaure: 
Raport de evaluare bunuri imobile, echipamente tehnologice, aparate și instalații, mijloace de transport, mobilier și 
aparatură de birotică, animale și platanții. 
Raport de evaluare creanțe, stocuri, active necorporale și investiții în curs. 
Raport de evaluare participații. 
Raport de evaluare Aeronava YR-NAY Hawker 900XP  

Administrator
Highlight
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Conform rapoartelor depuse, valorile obținute se prezintă astfel: 
VALORI GENERALE: 

Denumire 
Valoare de piata Valoare de lichidare 

LEI EURO LEI EURO 
Bunuri imobile 237,484,204 52,386,607 215,663,439 47,573,168 
Echipamente  32,540,033 7,184,002 24,374,502 5,376,768 
Mijloace de transport 7,354,756 1,622,381 4,751,498 1,084,138 
Aparatura şi birotica 951,383 209,865 713,537 157,399 
Mobilier 821,227 181,154 402,815 88,857 
Animale şi plantatii 49,994 11,028 23,156 5,108 
Creante 383,428,043 82,285,993 213,351,168 45,786,460 
Stocuri 11,998,662 2,679,739 10,613,201 2,370,395 
Active necorporale 39,446 8,810 34,068 7,609 
Investitii în curs 28,900 6,473 17,230 3,849 
Participatii 17,444,433 3,743,682 17,444,433 3,743,682 
Aeronava  
HAWKER 900 XP - YR-NAY 

21,192,826 4,621,300 19,073,544 4,159,171 

Total Patrimoniu INTERAGRO SA 713,333,908 154,941,035 506,462,592 110,356,604 
 
VALORI CREDITORI GARANTAȚI: 

BUNURI GARANTATE LEI EURO 
Valoare de piata garantii INTERCEREAL SA 33,158,095 7,320,340 
Valoare de piata garantii ANAF 12,408,939 2,737,286 
Valoare de piata garantii PIRAEUS BANK 152,296,214 33,595,000 
Valoare de piata garantii ROMGAZ SA 11,794,577 2,531,188 
Valoare de piata garantii BANCA TRANSILVANIA 28,112,260 6,126,553 
Valoare de lichidare garantii INTERCEREAL SA 24,827,322 5,476,655 
Valoare de lichidare garantii ANAF 11,054,185 2,438,441 
Valoare de lichidare garantii PIRAEUS BANK 138,451,103 30,540,909 
Valoare de lichidare garantii ROMGAZ SA 11,794,577 2,531,188 
Valoare de lichidare garantii BANCA TRANSILVANIA 23,480,456 5,123,348 

Rapoartele pot fi consultate atât la dosarul cauzei cât și la sediul processual ales al administratorului judiciar CITR 
Filiala București SPRL, situat în București str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A et. 3, sector 2. 
Consultarea raportului la sediul administratorului judiciar se va face doar ulterior confirmării prealabile a disponibilității 
acestuia pentru data și ora propusă de persoana interesată, confirmare efectuată prin orice mijloc de cominicare. 
Cu deosebită considerație, 
__________ 
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de 
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în 
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 
asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale 
ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter 
personal şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne 
îndeplini atribuţiile.  
Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care 
asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau 
modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod 
celorlalţi participanţi ai procedurii în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei şi în măsura necesităţii, şi doar 
pentru a ne îndeplini atribuţiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani 
după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict 
confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu 
respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în 
cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal 
precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea 
acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau 
orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro 
București - 07.06.2018 

CITR Filiala Ilfov SPRL 
Aurel Podariu - Senior Partner 




