BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19077/11.10.2018
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL, cod unic de înregistrare: 30163220
Dosar nr. 6133/99/2018
Debitor: ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL
 în insolvență   în insolvency   en procédure collective 
Nr. de înreg. O.R.C. J22/777/2012
C.U.I. RO 30163220
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei
Romanian Metal Components SRL
Nr. de înreg.18476 /10.10.2018
1. Date privind dosarul: nr. ds.: 6133/99/2018, Tribunalul Iași, Judecător sindic: Pipernea Oana;
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: Strada Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iași, programul registraturii instanţei: lunivineri, orele 09:00-13:00;
3.1. Debitor: ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL, cu sediul în mun. Iași, Calea Chișinăului, nr. 22, hala 5, jud.
Iași, C.U.I. RO 30163220, nr. de înreg. Registrul Comerțului J22/777/2012;
3.2. Administrator special: Nu este desemnat;
4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,
jud. Iaşi, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale: RFO II 0120, tel/fax: 0232-243.864, 0232-212.231,
nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu;
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului
ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL, cu sediul în mun. Iași, Calea Chișinăului, nr. 22, hala 5, jud. Iași, C.U.I.
RO 30163220, nr. de înreg. Registrul Comerțului J22/777/2012, numit potrivit Încheierii de ședință nr. 135 din data de
05.10.2018, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 6133/99/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr.
85/2014, coroborate cu prevederile art. 74 şi art. 67 alin. (1) și (2) din acelaşi act normativ, notifică
6.0. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL,
prin Încheierea de ședință nr. 135 din data de 05.10.2018, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 6133/99/2018.
6.1. Debitorul ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL are obligaţia să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
6.2. Creditorii debitorului ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.11.2018. În
temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.12.2018.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului
preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul limită pentru definitivarea tabelului creanțelor este 08.01.2019.
7. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi pentru
efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1. 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 nr. 85/2014 privind procedura
insolvenţei.
2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul,
suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă şi va fi însoţită de
documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferință.
3. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original
despre prezentarea acestora.
4. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei – Tribunalul Iasi, situat în mun. Iasi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iași, 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. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii
taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei în conformitate cu prevederile art. 14 ale Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
5. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
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
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7. Orice notificare ulterioară prezentei se va efectua în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr.
85/2014, în Buletinul insolvenţei, cu excepţiile prevăzute de norma juridică menţionată. Înregistrarea cererii de admitere
a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunoştinţă de termenele prevăzute de art. 100, de art. 146 sau art. 147
din lege.
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 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 desfiinţării hotărârii de deschidere a
procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În
cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată 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 (art. 75 din Legea nr. 85/2014).
Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.,
2. Societatea TERRAMOLD CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 21374679
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr.: 3826, data emiterii: 10.10.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 10308/99/2011 (format vechi: 457/2011) Anul 2011 Tribunal Iaşi Secţia II Civilă
-Faliment Judecător sindic: d-na. Roxana Barbir
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa:IAŞI, str. E Doamna, nr. 1A Număr de telefon: 0232215160 programul arhivei/
registraturii instanţei: 9-13
3.1. Debitor: TERRAMOLD CONSTRUCT” SRL Cod de identificare fiscală: 21374679 sediul social:str. Săulescu nr.
13, et. 4, cam. 2, jud. Iasi, Număr de ordine în registrul comerţului: J22/788/2007.
3.2. Administrator special: Surdu Dumitru – Gabriel
4.Creditori: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a jud. Iaşi - str. Anastasie
Panu nr. 26, SC SüdLeasing GmbH cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat Ioana Haţegan - Timişoara, str. Ady
Endre, nr. 11, ap. 1, cod 300175, E.ON Energie Romania SA - Suceava, str. Ştefan cel Mare nr.24, SC GENCO 93 SA Bdul Bucureştii Noi nr. 121, sector 1, Bucureşti, SC TERRAMOLD PROTECT SRL - str. Săulescu nr. 13, et. 3, jud.
Iaşi, SC BUILD CORP PREFABRICATE SRL - Şos. Iaşi – Tomeşti nr. 2, Construcţia C13, Pavilion Administrativ,
Iaşi, SC NEW ELECTRIC GRUP SRL Iaşi., calea Chişinăului nr. 57, jud. Iaşi, SC APAVITAL SA- str. Mihai
Costăchescu, nr. 6, Iaşi, SC RSL LEASING IFN SA (fosta SC Romstal Leasing IFN SA Bucureşti, str. Matei Basarab
nr. 20, sector 3, SC AGREGATE EST SRL prin administrator judiciar CAPITAL INSOL SPRL - filiala Iaşi - Iaşi, str.
Sfântul Petru Movilă, nr. 52, et. 1, jud. Iaşi, SC CEMINTER INTERNATIONAL SRL - Incintă Port, Dana 47 – 50,
Constanţa, SC TERRAMOLD INVEST SRL Iaşi, str. Săulescu nr. 13, etj. 4, cam. 1, jud. Iaşi, SC ROMPETROL
DOWNSTREAM SRL Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Northerrn Tower Building, et.2,sect.1, SC
FLORALINE SRL prin lichidator judiciar CAPITAL INSOL SPRL - Iaşi,str. Sfântul Petru Movilă nr.52 et.1, Surdu
Viorica, Surdu Dumitru Gabriel, Surdu Victor – Cristian, Macovei – Surdu Amelia – Elena, Surdu Gabriel Mihai.
5.Lichidator judiciar: „EuroBusiness LRJ”SPRL Cod de identificare fiscală: RO 16605670 sediul social: Iaşi, str.
Zorilor nr. 11 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II- 0022/2006 Tel/Fax: 0232/22.07.77 Email: office.is@lrj.ro nume ºi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică EDUARD PASCAL
6.Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului:TERRAMOLD CONSTRUCT
SRL reprezentată legal prin EDUARD PASCAL
În temeiul: art. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei comunică: Raportul lunar privind descrierea
modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu derularea procedurii
7. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în cadrul procedurii
falimentului privind pe debitorul Terramold Construct SRL
Număr dosar: 10308/99/2011 (format vechi: 457/2011) Anul 2011 Tribunal Iaşi Secţia II Civilă -Faliment Judecător
sindic: d-na. Roxana Barbir
Temei juridic: art. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: EuroBusiness LRJ” SPRL
Debitor: TERRAMOLD CONSTRUCT SRL
Conform Sentinţei civile nr. 214 din data de 14.02.2012, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei
împotriva debitorului S.C.” TERRAMOLD CONSTRUCT” S.R.L, cu sediul în Iaşi, str. Săulescu nr. 13, et. 4, cam. 2,
jud. Iasi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iaşi sub nr. J-22-788/2007, Cod de
Inregistrare Fiscală 21374679, în calitate de administrator judiciar fiind desemnată Societatea Civila Profesională
EuroBusiness LRJ” SPRL.
Conform Sentinţei Civile nr. 992/04.06.2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva
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
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