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4. Lichidator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL - cod de identificare fiscală: RO20652920, număr înregistrare Registrul 
formelor de organizare: RFO II-0032, sediul social: Bulevardul Traian nr. 80, bl. H3, sc. A, ap. 27, Piatra Neamţ, 
judeţul Neamţ, tel./fax: 0233/233722, e-mail: rdvinsolventa@gmail.com, nume şi prenume reprezentant lichidator 
judiciar persoană juridică: Stroe Daniela. 
5. Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Pinus Case din Lemn SRL 
conform sentinței civile nr. 219/F/16.04.2013, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4896/103/2012, comunică: 

Proces-verbal încheiat în şedinţa Adunării creditorilor debitorului S.C. Pinus Case din Lemn SRL, 
din data de 21.09.2018, ora 13.00 
Nr.: 1153 din data de 21.09.2018 

Convocarea adunării creditorilor a fost făcută prin publicarea convocatorului în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 
17131/17.09.2018.  
Ordinea de zi a şedinţei adunării creditorilor este următoarea: 1. Aprobarea vânzării bunurilor mobile din averea 
debitorului menționate în oferta de cumpărare depusă de SC Elpidex Trading SRL la prețurile propuse de ofertant, 
respectiv circular de spintecat (fără motor)-preț propus de ofertant 400 lei, inclusiv TVA și circular spintecat multiplu 
Herkules cu 2 mese metalice-preț propus de ofertant 3.400 lei, inclusiv TVA. 
În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea privind procedura insolvenţei, şedinţele adunării creditorilor vor avea 
loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, 
iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente. 
În raport cu ordinea de zi a şedinţei adunării creditorilor şi-a exprimat votul prin corespondenţă SC Kredyt Inkaso 
Investments RO SA Creditoarea deține împotriva averii debitorului o creanță în sumă de 69.719,40 lei reprezentând 
doar 4,91% din valoarea totală a creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat rectificat al creanţelor asupra 
averii debitorului SC Pinus Case din Lemn SRL la data de 22.05.2017 publicat în Buletinul procedurilor de insolvență 
nr. 10124/23.05.2017. 
S.C. Kredyt Inkaso Investments RO SA prin adresa nr. 3525/21.09.2018 ne-a comunicat următoarele: Achiesăm la 
decizia creditorului garantat BRD–Groupe Societe Generale SA  
Având în vedere faptul că la şedinţa adunării creditorilor nu sunt prezenţi titulari de creanţe însumând cel puţin 30% din 
valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, adunarea creditorilor nu poate lua nicio decizie. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

RDV Insolvenţă SPRL 
Stroe Daniela 

 
2. Societatea RO GRUP GLASS SRL, cod unic de înregistrare: 16201981 

Convocator adunarea creditorilor 
Nr. 431/CII/25.09.2018 

1. Date privind dosarul: nr. dosar: 4591/103/2017, Tribunalul Neamţ, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Complet F 1, procedura a fost deschisă la cererea debitorului. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Mun. Piatra Neamţ, b-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, telefon: 0233212294, 
fax 0233235655, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele: 08.00-12.00,  
3.1. Debitor: Ro Grup Glass SRL, C.U.I. 16201981, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Nufărului, FN., jud. Neamţ, nr. 
înregistrare în registrul comerţului J27/324/2004,  
3.2. Administrator special: Rotaru Mihai-Sebastian;  
4. Administrator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, CUI 28027243, cu sediul 
în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 12, bl. B5, sc. C, ap. 44, jud. Neamţ, nr. înregistrare RFO13179; Nr. matricol: 
1B3179, tel.: 0757346201, tel/fax: 0233273001, e-mail: office.avdd@gmail.com, nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar: Ana-Daniela Dominte  
5. Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, în calitate de administrator judiciar provizoriu al 
debitorului Ro Grup Glass SRL, conform Sentinţei civile nr. 559/F din data de 05.12.2017, pronunţată de Tribunalul 
Neamţ, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4591/103/2017, în temeiul dispoziţiilor 
art. 48 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă depune:  

Convocatorul adunării creditorilor debitorului Ro Grup Glass SRL 
Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, cu sediul procedural în Piatra Neamţ, str. Mihai 
Eminescu, nr. 12, bl. B5, sc. C, ap. 44, jud. Neamţ, reprezentată prin Ana-Daniela Dominte, în calitate de administrator 
judiciar al societăţii Ro Grup Glass SRL, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Nufărului, FN, jud. Neamţ, înregistrată în 
registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ sub nr. J27/324/2004, Cod unic de înregistrare 16201981, în dosarul 
nr. 4591/103/2017, potrivit Sentinţei civile nr. 559/F din 05.12.2017, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, convoacă adunarea 
creditorilor debitorului Ro Grup Glass SRL pentru data de 04.10.2018, ora 10:00 la sediul administratorului judiciar din 
Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 12, bl. B5, sc. C, ap. 44, jud. Neamţ cu următoarea ordine de zi: Aprobarea 
rapoartelor evaluare a bunurilor din averea debitorului Ro Grup Glass SRL, întocmite de către expert evaluator 
Manolache Petruţ. În temeiul art. 48, alin. (3) şi (4) din Legea nr. 85/2014, creditorii pot fi reprezentaţi prin 
împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu 
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delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă 
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura 
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru 
exprimarea votului, administratorului judiciar. 

Administrator judiciar provizoriu, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela 
* 

Anunţ depunere rapoarte de evaluare bunuri din averea debitorului Ro Grup Glass SRL 
Nr. 430/CII/25.09.2018 

1. Date privind dosarul: nr. dosar: 4591/103/2017, Tribunalul Neamţ, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Complet F 1, procedură deschisă la cererea debitorului. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Mun. Piatra Neamţ, b-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, telefon: 0233212294, 
fax 0233235655, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele: 08.00-12.00,  
3.1. Debitor: Ro Grup Glass SRL, C.U.I. 16201981, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Nufărului, FN., jud. Neamţ, nr. 
înregistrare în registrul comerţului J27/324/2004,  
3.2. Administrator special: Rotaru Mihai-Sebastian;  
4. Administrator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, CUI 28027243, cu sediul 
în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 12, bl. B5, sc. C, ap. 44, jud. Neamţ, nr. înregistrare RFO13179; Nr. matricol: 
1B3179, tel.: 0757346201, tel/fax: 0233273001, e-mail: office.avdd@gmail.com, nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar: Ana-Daniela Dominte.  
5. Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, în calitate de administrator judiciar provizoriu al 
debitorului RO Grup Glass SRL, conform Sentinţei civile nr. 559/F din data de 05.12.2017, pronunţată de Tribunalul 
Neamţ, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4591/103/2017, în temeiul dispoziţiilor 
art. 58 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă anunţă  
1. Raport de evaluare bunuri mobile de natura - Utilaje şi echipamente pentru profilarea şi prelucrarea sticlei 
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a mijloacelor fixe în vederea fundamentării 
planului de reorganizare în cadrul procedurii de insolvenţă conform Legii nr. 85/2014. Având în vedere scopul 
evaluării, prezenta lucrare s-a întocmit respectând recomandările Standardelor de evaluare a bunurilor 2018: SEV 100 - 
Cadrul general; SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării; SEV 102 - Implementare; SEV 103 - Raportare; SEV 220 
- Maşini, echipamente şi instalaţii; GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, 
instalaţiilor şi stocurilor. Inspecţia în teren a avut loc pe data de 28.08.2018 şi 01.11.2046. Mijloacele fixe şi stocurile au 
fost identificate la punctul de lucru al societăţii. Data de referinţă pentru care sunt valabile toate calculele, analizele şi 
estimările este 10.09.2018. În evaluarea mijloacelor fixe şi stocurilor s-a aplicat abordarea prin cost iar pentru 
motostivuitor abordarea prin piaţă. Pe baza faptelor din analiza de piaţă, a ipotezelor şi condiţiilor limitative, a 
calculelor prezentate, valoarea estimată de piaţă respectiv valoarea de lichidare fără TVA este de: 451.856 lei echivalent 
a 97.360 euro. 
2. Raport de evaluare bunuri mobile. 
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a mijloacelor fixe în vederea fundamentării 
planului de reorganizare în cadrul procedurii de insolvenţă conform Legii nr. 85/2014. Cadrul general; SEV 101 - 
Termenii de referință ai evaluării; SEV 102 - Implementare; SEV 103 - Raportare; SEV 220 - Maşini, echipamente şi 
instalaţii; GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor şi stocurilor. 
Inspecţia în teren a avut loc pe data de 28.08.2018 şi 05.09.2018. Mijloacele fixe şi stocurile au fost identificate la 
punctul de lucru al societăţii. Data de referinţă pentru care sunt valabile toate calculele, analizele şi estimările este 
10.09.2018. Obiectul evaluării îl constituie următoarele bunuri mobile aflate în proprietatea societăţii Ro Gup Glass 
SRL: Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter cu număr de înmatriculare NT 12 RGG; Autoutilitara Dacia Pick-up cu 
număr de înmatriculare NT-52-RAI; Autoutilitara Ford Transit cu număr de înmatriculare NT-09-RGG; Autoutilitară 
Ford Transit cu număr de înmatriculare NT-10-RGG; Autoturism Volkswagen Passat 4Motion cu număr de 
înmatriculare NT-08-RGG; Autoturism Peugeot 206 CC cu număr de înmatriculare NT-97-WTX; Autoturism Skoda 
Fabia cu număr de înmatriculare NT-82-CLI; Autoturism Audi A6 cu număr de înmatriculare NT-28-RGG. Valoarea de 
piaţă a bunurilor evaluate ţinând seama exclusiv de prevederile prezentului raport este 24.070 Euro echivalent a 
111.708. Valoarea nu include TVA. Curs de schimb valutar la data evaluării = 4,6410 lei/Eur. 
3. Raport de evaluare bunuri mobile de natura obiecte de inventar - birotică 
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a mijloacelor fixe în vederea fundamentării 
planului de reorganizare în cadrul procedurii de insolvenţă conform Legii nr. 85/2014. Obiectul evaluării îl constituie 
bunurile mobile de natură - obiecte de inventar şi birotică. Bunurile au fost inspectate la data de 28.08.2018. Data de 
referinţă pentru care sunt valabile toate calculele, analizele şi estimările este 10.09.2018. În evaluarea mijloacelor fixe s-
a aplicat abordarea prin cost. Valoarea estimată respectiv valoarea de lichidare (în vederea fundamentării planului de 
reorganizare) fără TVA este de 96.347,25 lei. Valorile nu includ TVA. Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, 
recomandărilor şi metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din 
România). 
- Consultarea rapoartelor de evaluare a bunurilor din patrimoniul debitorului Ro Grup Glass SRL se va face la sediul 
administratorului judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, pe cheltuiala solicitantului.  
- Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.  
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- O copie după raportul de evaluare a fost depusă la grefa Tribunalului Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal 

Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela 
 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FILDUM EXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 18872991 
S.C. Fildum Expert SRL  
Societate În Administrare Judiciara  
Dosar Nr.: 2357/30/2018  
Tribunalul Timiș  
Procedura Declanșata  
La Data De 28.06.2018 

Tabelul definitiv  
al creanţelor debitoarei S.C. Fildum Expert SRL aflată sub incidenţa legii nr.85/2014 

Nr. 1297 / 21.09.2018 

Nr 
Crt 

Creditor 
Data depunerii 
declaraţiei de 

creanţă 

Suma pretinsă 
prin 

declaraţie de 
creanţă 
(LEI) 

Suma admisă 
de 

administrato
rul judiciar 

(LEI) 

Suma 
respinsă 

(LEI) 

 
Felul 

creantei 

 
Ordinea de 
prioritate 

Procent 
grupa 

% 

 
Procent total 

Creanțe 
% 
 

Obs 

1 DGRFP Timisoara-AJFP 
Timiș, str. Ghe. Lazar, nr. 
9B, jud. Timiș,  

08.08.2018 109.950 109.950 -  
Neg. 

 
161.5 

95,70  
33,02 

 

2 Primăria Comuna 
Dumbrăvița, str. Petofi 
Sandor, nr. 31, jud Timis 
CUI:4663480, 
primdumb@yahoo.com 

07.09.2018 4.938 4.938 -  
Neg. 

 
161.5 

4,30  
1,48 

 

Total creanțe rang. 161.5   114.888 114.888 -   100  
34,5 

 

3 Tonescu Finance S.a.R.L. 
București, str Calea 
Floreasca, Cladirea de 
birouri Skytower, nr. 
246C, et. 11, sect. 1,  

28.06.2018 218.087 218.087 -  
Neg. 

 
161.8 

100  
 

65,50 

 

Total creanțe rang 161.8  218.087 218.087 -   100 65,50  
Total general   332.975 332.975     100  

Termen depunere: 21.09.2018 
Administrator judiciar, 

SCP Miriana Mircov Relicons SPRL 
c.j. Miriana Mircov 

 
2. Societatea SACCO W.G. DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 25445411 

Convocare adunarea creditorilor 
Număr: 155 din data de 25.09.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 11462/30/2013, Tribunal Timiş, Secţia II-a Civilă, judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2.Arhiva instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256-448044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei 9.00-12.00  
3.1. Debitor: SC Sacco W.G. Design SRL cu sediul social în Timişoara, str. spl. Tudor Vladimirescu nr. 9, camera 3, ap. 
3, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/891/2009, cod de identificare fiscală 25445411.  
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat; 
4.Creditor: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş cu sediul în Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 9B, jud. Timiş. 
5.Lichidator judiciar: Insolv Group SPRL cu sediul în Timişoara, str. Brânduşei, nr. 6, sc. A, ap. 14, jud. Timiş, Număr 
de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0244. tel./fax 0356 179 523 - 0720 002 476; 
6.Subscrisa: Insolv Group SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Sacco W.G. Design SRL, conform 
Sentinţei civile nr. 877 din data de 07.09.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul 11462/30/2013, în temeiul art. 
14 şi următoarele din Legea nr. 86/2006, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Sacco W.G. Design SRL.  
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din Timişoara, str. Brânduşei, nr. 6, sc. A, etaj 3, 
ap.14, jud. Timiş, în data de 05.10.2018, la ora 10.00.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procura 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 exprima 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 
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