
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2880/11.02.2019 
 

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 

 

13 

3. alegerea comitetului creditorilor 
- în scris, ANAF- MFP- DGRFP Cluj Napoca prin AJFP Satu Mare – își exprimă votul în sensul de a face parte din 
comitetul creditorilor. 
- prezent, Buricea Ioan Sorinel, nu dorește să facă parte din comitetul creditorilor. 
Lichidatorul judiciar constată neîndeplinirea condițiilor pentru a se putea constitui comitetul creditorilor. 
4. confirmarea administratorului / lichidatorului judiciar 
- în scris, ANAF- MFP- DGRFP Cluj Napoca prin AJFP Satu Mare – nu confirmă în calitatea de lichidator judiciar pe 
Admin Insolv SPRL, întrucât în temeiul art. 18 alin.3, din Ordinul nr. 2442/2016, privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, a desemnat Decizia nr. 15957/30.01.2019 în calitate de lichidator judiciar, 
practicianul în insolvență, Global Money Recovery SPRL. 
- prezent, Buricea Ioan Sorinel, confirmă ca lichidator judiciar societatea de practicieni în insolvență, Admin Insolv 
SPRL, cu sediul în Satu Mare, str. Avram Iancu, nr. 49. 
Lichidatorul judiciar, ia act de voturile creditorilor, iar conform votului majoritar, lichidator judiciar în prezenta cauză 
constată s-a votat societatea de practicieni în insolvență Admin Insolv SPRL, cu sediul în Satu Mare, str. Avram Iancu, 
nr. 49, județ Satu Mare. 
5. stabilirea indemnizației. 
- în scris, ANAF- MFP- DGRFP Cluj Napoca prin AJFP Satu Mare – în baza prevederilor Ordinului nr. 2442/2016, 
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, Direcția prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, a desemnat oferta câștigătoare a 
practicianului în insolvență, Global Money Recovery SPRL, cu onorariul de 150 lei și onorariu de succes de 0,1 %. 
- prezent, Buricea Ioan Sorinel confirmă onorariul lichidatorului judiciar Admin Insolv SPRL, în cuantum de 1.500,00 
de lei + TVA și 5% + TVA, din total creanțe recuperate. 
Lichidatorul judiciar, ia act de voturile creditorilor, iar conform voturilor majoritare, onorariul lichidatorului judiciar 
Admin Insolv SPRL, este de în cuantum de 1.500,00 de lei + TVA și 5% + TVA, din total creanțe recuperate. 

Lichidator Judiciar -în scris, ANAF-MFP 
Admin Insolv SPRL prin AJFP Satu Mare 

prin c. jr. Racolța Cristian - prezent, Buricea Ioan Sorinel 
Cons. Jur. Paul E. Andrea 

 
Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MANDRA SA, cod unic de înregistrare: 2807873 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr. 641 data: 11.02.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 151/89/2019 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui – Secția Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 54, jud. Vaslui, Birou Arhivă - Registratură: parter; 
Program cu publicul arhivă/registratură: luni - vineri: orele 08.30-12.30; Telefon: 0235 311 582; E-mail: tr-
vaslui@just.ro . 
3.Debitor: MÂNDRA SA cu sediul în Municipiul Bârlad str. Mihai Viteazu nr. 37, jud. Vaslui, având C.U.I 2807873, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului nr. J37/210/2002. 
4.Creditor: Creditorii societății MÂNDRA SA  
5.Administrator judiciar: CITR Filiala Bucureşti S.P.R.L., cu sediul procesual ales din București, str. Maior Gheorghe 
Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO0401/12.08.2009 şi în tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0401/12.08.2009, având CIF 26171764.  
6.Subscrisa CITR Filiala Bucureşti S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar desemnat prin Încheierea civilă nr. 1/F 
pronunțată la data de 05.02.2019 în dosarul nr. 151/89/2019, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui – Secția Civilă, notifică 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului MÂNDRA SA  
8. Debitorul MÂNDRA SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună documentele 
conform art. 74 din Legea nr. 85/2014. 
9. Creditorii debitorului MÂNDRA SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
9.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 02.03.2019, data 
poștei. În temeiul 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.  
9.2. Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale: 
 Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea notificării de 
deschidere a procedurii, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.  
 Termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanţe este 03.04.2019. 
 Termenul limită pentru depunerea contestațiilor cu privire la creanțele și drepturile de preferință trecute sau, după 
caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
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de Insolvență a tabelului preliminar, cu respectarea condițiilor speciale prevăzute de art. 111 din Legea nr. 85/2014. 
 Termenul pentru definitivarea tabelului creanțelor și pentru soluționarea contestațiilor care vor fi promovate 
împotriva tabelului preliminar de creanțe este 02.05.2019. 
10. Adunarea creditorilor: 
Prin prezenta se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al administratorului 
judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1, la data de 10.04.2019, ora 13:00, cu următoarea 
ordine de zi: 
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului;  
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3. Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia; 
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
5. Confirmarea administratorului judiciar CITR Filiala București S.P.R.L; 
6. Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar; 
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 
incorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice 
mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar  
Informaţii suplimentare veţi putea obţine de la administratorul judiciar la următoarele adrese de e-mail: 
adina.frintu@citr.ro; bucurești@citr.ro iar materialele de discutat în cadrul adunării creditorilor vor fi transmise 
creditorilor interesaţi.  
Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Vaslui – Secția 
Civilă Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014;  
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. 
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
(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.” 
2. Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare, un exemplar, în original, 
urmând a fi depus la Tribunalul Vaslui – Secția Civilă la dosar nr. 151/89/2019 împreună cu taxa judiciară de timbru, 
iar cel de-al doilea exemplar va fi comunicat administratorului judiciar la următoarea adresa: București, str. Maior 
Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. Pe exemplarul administratorului judiciar va fi trecută şi o adresă de email pentru 
corespondenţă. 
Actele cu caracter litigios – contestații, obiecțiuni, se impun a fi comunicate și în format electronic, împreună cu încă un 
exemplar în format scriptic – în vederea realizării procedurii de comunicare prin Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
3. Conform art. 102 alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de 
administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma 
verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii. 
4. În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va 
depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data 
deschiderii procedurii.  
5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, sub sancțiunea anulării cererii. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).  
Cu deosebită considerație,  
București 
11.02.2019 
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 şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, 
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conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu 
legea, instrucţiunile instanţei şi în măsura necesităţii. 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 sau 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  

CITR Filiala București SPRL 
Partner 

Andra Buțiu 
CC/AF 
 
Județul Vâlcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA SRL, cod unic de înregistrare: 6624968 
Administrator judiciar al TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA SRL 
 (in insolventa, în insolvency, en procedure collective) 
 Dosar nr. 1011/90/2018 – Tribunalul Vâlcea. 
Catre, 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr. 72/11.02.2019  

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1011/90, Anul 2018, Tribunalul Vâlcea, Secţia a-II-a civila, Judecător 
sindic:Bonciu Viorica; 
2. Debitor: SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA SRL, Cod de identificare fiscală 6624968, număr de 
ordine în registrul comerţului: J38/1646/1994 cu sediul social în Rm. Valcea, str. Timis, nr. 6, jud. Vâlcea.  
3. Administrator judiciar: Activ Insolv SPRL cu sediul social: str. Ferdinand, nr. 34, bloc CPL, sc. A, parter, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea, tel/fax 0350414880, email activinsolv@yahoo.com, cod de identificare fiscală: 21007931, număr 
de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II - 0282; Practicieni:Arsenescu Florian şi Cirjan Luciana. 
4. Subscrisa, Activ Insolv SPRL în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC TOTAL 
DISTRIBUTION GROUP VALCEA SRL, conform sentinţei nr. 739/19.04.2018 pronunţată de Tribunalul Vâlcea secţia 
a-II-a civila, în dosarul 1011/90/2018, în temeiul art. 47, 48 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei,  
convoacă adunarea creditorilor debitorului: Total Distribution Group Valcea SRL 
 Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar provizoriu situat în Rm Valcea, str. Ferdinand, nr. 
34, bloc CPL, sc. A, parter, jud. Valcea, în data de 11.03.2019, orele 14,30. 
 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, 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 administratorul special judiciar pana la data fixată 
pentru exprimarea votului. 
 Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de 
data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 
 1.Exprimarea votului asupra Planului de reorganizare al TOTAL DISTRIBUTION GROUP VALCEA SRL propus de 
debitoare în colaborare cu adminiostratorul judiciar. 
 Planul de reorganizare propus, impreuna cu anexele, a fost comunicat creditorilor. 
 Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar. 

Administrator judiciar  
Activ Insolv SPRL 

Partener coordonator 
Arsenescu Florian 
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