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2. Societatea REALITATEA GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 14260400 
România 
Tribunalul Hunedoara,  
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
Dosar nr. 900/97/2010  
Termen: 28.11.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 06, luna 11, anul 2018 

AAAS, cu sediul procesual ales în București, str. Promoroaca, nr. 9-11, sector 1, cod de identificare fiscală 11795573,  
DGRFP Timişoara - Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 30, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643 
Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Hunedoara, cu sediul în Deva, Aleea Muncii, nr. 2, jud. Hunedoara, cod 
de identificare fiscală 12311639,  
Primăria municipiului Hunedoara, cu sediul în Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 17, jud. Hunedoara, cod de identificare 
fiscală 2127028,  
Lupu Nicoleta Alina, cu domiciliul în Hunedoara, str. Sarmizegetusa, nr. 41, jud. Hunedoara,  
Sunt chemaţi la această instanţă, cam. 119, complet C 13-2, în ziua de 28, luna 11, anul 2018, ora 10, în calitate de 
creditori, în proces cu debitoarea SC Realitatea Grup SRL, cu sediul în Hunedoara, str. Chizid, nr. 127, jud. Hunedoara, 
cod de identificare fiscală 14260400, număr de ordine în registrul comerţului J20/752/2001, prin lichidator judiciar –
Voicu & Voicu Liquidators IPURL, cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 14, cam 4, jud. Hunedoara, cod de 
identificare fiscală 25653803, număr de ordine în registrul societăţilor profesionale de insolventă RSP 0318, pentru 
Legea 85/2006.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ROMANIAN METAL COMPONENTS SRL, cod unic de înregistrare: 30163220 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 6133/99/2018 (Număr în format vechi 329/2018)  
Termen 16.01.2019 

Comunicare 
încheiere nr.135/05.10.2018  

Către,  
Creditor 
1. Telekom Romania Communications SA Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.3-5, sector 1, clădirea City Gane, Turnul de 
Nord, etajele 7-18 
2. SC Vigra Marketing & Services SRL Bucureşti, cu sediul ales în str. Stefan Negulescu, nr.34, et.3, cp 011654, sector 
1, Bucuresti 
Debitor 
3. SC Romanian Metal Components SRL Iași, Calea Chişinăului, nr.22, bl. hala 5, judeţ Iași 
Lichidator 
4. Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL Iași, Al. Nicolina nr.82, judeţ Iași 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.135/05.10.2018, pronunţată în dosarul nr.6133/99/2018 (număr în format vechi 
329/2018), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitoarea SC Romanian Metal Components SRL, cu 
sediul în Iași, Calea Chișinăului nr.22, hala 5, jud.Iași, nr.de înregistrare la O.R.C. J22/777/2012, CUI 30163220. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Dosar nr.6133/99/2018 (Număr în format vechi 329/2018) 
România, Tribunalul Iași, Județul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Încheierea nr.135 
Şedinţa din camera de consiliu din data de 05.10.2018  

Completul constituit din: 
Preşedinte: Oana Pipernea 

Grefier: Andra Maria Petrescu 
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de debitoarea SC Romanian Metal Components SRL, având ca obiect 
“deschiderea procedurii generale de insolvenţă”. La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, debitoarea 
nu s-a prezentat. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, Instanţa constată că 
debitoarea a depus la dosar înscrisurile solicitate şi dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. În 
temeiul art.41 din Legea 85/2014, instanţa constată că este competentă să judece prezenta cauză. Instanţa rămâne în 
pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă, formulată de debitoare.  

Administrator
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Instanţa, 
Deliberând, constată că: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.09.2018 sub nr.6133/99/2018, 
debitoarea SC Romanian Metal Components SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii generale a insolventei, 
solicitând desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvență Management Reorganizare 
Lichidare Iași SPRL. În motivare a arătat că se află în situația de a nu-și mai putea achita datoriile ajunse la scadență 
față de diverși creditori. Datoriile sunt mai mari de 40.000 lei, iar scadența acestora este depășită cu mai mult de 60 zile. 
Nu are alte resurse pentru acoperirea datoriilor scadente/iminent scadente. În drept, a invocat disp. 66 alin.1 din Legea 
85/2014. Cererea a fost legal timbrată. Atașat cererii, debitoarea a depus înscrisurile prevăzute de art.67 alin.1 din 
Legea 85/2014. Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul-sindic reţine următoarele: Potrivit art.5 pct. 29 lit. a) 
și b) din Legea nr.85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile; insolvenţa se prezumă atunci când 
debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; insolvenţa este 
iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile 
băneşti disponibile la data scadenţei. Totodată, art.5 pct. 72 al aceluiaşi act normativ stipulează că valoarea prag, ce 
reprezintă cuantumul minim al creanţei necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei, este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de 
lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990, republicată, pentru creanţe de altă natură 
decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Potrivit art.5 pct. 20 din Legea 
nr.85/2014, creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra 
patrimoniului debitorului este certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul prezentei 
legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau și din alte acte, chiar neautentice, 
emanate de la creditor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în 
cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută 
la pct.72. Se constată, faţă de înscrisurile de la dosar, depuse conform art.67 din Legea nr.85/2014 că debitoarea 
înregistrează datorii de peste 60 de zile, pentru plata cărora nu există fonduri băneşti suficiente. De asemenea, 
cuantumul creanţelor invocate de debitoare depăşeşte valoarea-prag impusă de lege, de 40.000 lei. Aceste creanţe sunt 
certe, lichide și exigibile. Ca atare, faţă de cele expuse mai sus, şi având în vedere disp. 38 alin.1 din Legea nr.85/2014, 
judecătorul-sindic va admite cererea debitoarei şi va dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva 
debitoarei, cu toate consecinţele care decurg de aici. În temeiul art.73 rap.la art.45 din Legea 85/2006, va fi desemnat în 
calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, 
având în vedere solicitarea debitoarei. În lipsa unei convenții încheiate cu creditorii, administratorul judiciar va fi 
remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic, iar la prima adunare a creditorilor se va pune în discuție 
confirmarea administratorului judiciar și a onorariului acestuia. Prin urmare, se vor dispune măsurile imediate stipulate 
de lege, respectiv efectuarea notificărilor prevăzute de art.99 din Legea nr.85/2014, stabilirea termenelor conform 
art.100 din acelaşi act legislativ şi impunerea unor interdicţii şi obligaţii prevăzute expres de lege. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:: 
Admite cererea formulată de către debitoarea SC Romanian Metal Components SRL, cu sediul în Iași, Calea 
Chișinăului nr.22, hala 5, jud.Iași, nr.de înregistrare la O.R.C. J22/777/2012, CUI 30163220, având ca obiect 
„deschiderea procedurii generale a insolvenţei”. În temeiul art.71 rap.la art.38 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei 
SC Romanian Metal Components SRL, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului nr.22, hala 5, jud.Iași, nr.de înregistrare la 
O.R.C. J22/777/2012, CUI 30163220. În temeiul art.73 rap.la art.45 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă 
Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL, cu sediul în Iași, Al. Nicolina nr.82, jud. Iași, care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. În lipsa unei convenții încheiate cu creditorii, administratorul judiciar va fi 
remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În lipsa disponibilităților în contul debitorului, se va 
utiliza fondul de lichidare, plățile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activității 
practicienilor în insolvență, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării în conformitate 
cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. Stabileşte în sarcina debitoarei 
obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele și informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014, în termen 
de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia 
administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea și averea debitoarei, precum și 
lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale 
efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de 
la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo 
unde este cazul, a formalităților de publicitate prevăzute de art.101 alin.2 din Legea nr.85/2014. Stabileşte în sarcina 
administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 
14.11.2018. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să propună 
fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura 
generală, până la data de 25.10.2018. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 19.11.2018. Fixează 
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termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
14.12.2018. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la 08.01.2019. Fixează şedinţa adunării 
creditorilor la data de 19.12.2018, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în discuţie 
confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel puțin 10 
zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a notificărilor arătate 
mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art.76 din Legea 
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere 
a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul 
comerţului, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014, 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune trimiterea de către administratorul judiciar, 
potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, 
creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, 
precum și publicarea acesteia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și într-un ziar de largă circulație. Pune în vedere 
administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată și dispune menţionarea la registrul 
comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în 
registrul special de evidenţă. În temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de 
insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii, în termen de două zile de la Notificare privind deschiderea procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, 
contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont 
special de depozit bancar. În temeiul art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
și de insolvenţă, Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de 
îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea 
cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat și a modalității de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a 
procedurii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 16.01.2019, ora 9:00 CS2 fal. Executorie. Cu drept de 
opoziţie pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către administratorul judiciar. Cu 
apel în 7 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Iași. 
Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.10.2018. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Oana Pipernea                      Andra Maria Petrescu 
 
2. Societatea TRUST TOP LIFE SRL-D, cod unic de înregistrare: 29734641 

Adunarea creditorilor debitorului S.C. Trust Top Life S.R.L.-D 
Numar: 1771/486 06.11.2018 

1. Date privind dosarul:  Dosar număr 1771/99/2014 (nr vechi 109/2014), Tribunalul Iaşi – Secţia II Civilă – Faliment. 
2. Creditori: Listă anexă 
3.1. Debitor: SC TRUST TOP LIFE SRL - D, cod de identificare fiscală 29734641 sediul social în Iaşi, str. Vasile 
Alexandri, nr. 4, bl. D, sc. B, et. 1, ap. 5, Judeţul Iaşi, Număr de ordine în registrul comerţului  J22/238/2012 
3.2. Administrator special: Nu este numit. 
4. Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL Filiala Iaşi, cod de identificare fiscală 26378612, sediul social Iaşi, Str. 
Sf. Petru Movilă,  nr. 52, et. 1, jud. Iaşi, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0420 tel. 
0232/411277, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Moraru Gheorghe, număr matricol 
1C 3174, 
5. Subscrisa: Capital Insol SPRL Filiala Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TRUST TOP LIFE SRL-
D, astfel desemnaţi prin Sentinţa Civilă nr. 1514/2016 din data de 19.10.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia a 
II-a Civilă-Faliment, în dosar nr. 1771/99/2014 (nr.vechi  109/2014), convoacă: adunarea creditorilor debitorului S.C. 
TRUST TOP LIFE S.R.L.-D 
Şedinţa Adunării Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Petru Movilă, nr. 52, et.1, jud. 
Iaşi. Data: 19 noiembrie 2018 Ora: 1400. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură 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 exprimă 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 înregistrată la lichidatorul judiciar, până la data şi ora stabilite. 
ORDINEA DE ZI: 
2. 1. Prezentarea Raportului privind propunerea de închidere procedura de faliment conform cu prevederile art. 131 
alin.1 din Legea 85/2006 declanşată împotriva debitoarei S.C. TRUST TOP LIFE S.R.L-D inregistrat sub nr. 1771/454 
din data de 11.10.2018 si aprobarea propunerii de inchidere a procedurii insolventei. 
3. 2.  Sau avansarea sumelor corespunzătoare continuarii procedurii de insolventa. 
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