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4 Retribuție lichidator judiciar  2.763,16   2.774,90   5.538,06  
Total Plăţi   2.795,46   2.909,41   5.714,27  

Solicitări adresate judecătorului sindic 
� Încuviințarea prezentului raport și acordarea unui nou termen în procedură în vederea continuării demersurilor de 
valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei. 
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. 
22.11.2018  

CITR Filiala Prahova SPRL, PRIN Asociat Coordonator Andra Buțiu 
 
2. Societatea TEHNIC-ASIST SRL, cod unic de înregistrare: 9871750 
Dosar nr. 2467/40/2018 
Debitor: SC Tehnic-Asist SRL Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu 
<< în insolvenţă >> <<in insolvency>> << en procedure collective>> 
Nr. de înreg. O.R.C. J07/342/1997, C.U.I. RO 9871750 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței SC Tehnic-Asist SRL  
Nr. 22339/22.11.2018 

1. Date privind dosarul: nr. dosar. 2467/40/2018, Tribunalul Botoșani, Judecător sindic: Aiftincă Costel; 
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8, jud. Botoșani, programul 
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09:00-13:00, 
3.1. Debitor: SC Tehnic-Asist SRL, cu sediul în sat Cătămăreşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, nr. 532, jud. Botoşani, 
C.U.I. RO 9871750, nr. de înreg. Registrul Comerțului J07/342/1997, 
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: Corneliu Mititelu; 
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
Tehnic-Asist SRL, numit potrivit Încheierii de ședință din data de 20.11.2018 pronunţată de Tribunalul Botoșani, în 
dosarul nr. 2467/40/2018, 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 debitoarei SC Tehnic-Asist SRL prin Încheierea de ședință 
din data de 20.11.2018, pronunţată de Tribunalul Botoșani, în dosarul nr. 2467/40/2018. 
6.1. Debitorul SC Tehnic-Asist 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 SC Tehnic-Asist 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 07.01.2019. 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: 
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Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.01.2019.  
Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Termenul limită pentru afișarea și comunicarea tabelului definitiv la 21.02.2019. 
7. Comitetul creditorilor: nu este desemnat, 
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoșani 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 Botoșani, situat în mun. Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 8, jud. Botoșani, 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.Creditorii debitorului pot formula opoziție la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la notificarea acestora de 
către administratorul judiciar. 
6. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
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. 
Manager de caz, practician în insolvență Lucian Andronic 

 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LUFIN CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 15163057 
Tribunalul București 
Dosar nr. 1595/3/2012 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 85/2006  
Debitoare: SC LUFIN CONSTRUCT SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite) 
Lichidator judiciar: CITR Filiala Prahova SPRL 
Termen: 10.12.2018 

Raport asupra fondurilor nr. V 
SC Lufin Construct SRL 

Număr: 3022, data emiterii: 22.11.2018 
Subscrisa, CITR Filiala Prahova SPRL (societate beneficiară în urma divizării parțiale a patrimoniului de afectațiune al 
CITR Filiala București SPRL), societate civilă de practicieni în insolvenţă, cu sediul social în Filipeştii de Pădure, str. 
Gării nr. 711, jud. Prahova și sediul ales în București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1, înregistrată în 
registrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul RFO II - 0882 din data de 
24.02.2017, având cod de identificare fiscală RO37193458, desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
LUFIN CONSTRUCT SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în București, str. Episcopul Chesarie nr. 
15, bloc TRONSON F, etaj P, biroul 1, sector 4, având CUI RO 15163057 şi Număr de Înregistrare în Registrul 
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