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4. Societatea WOLF PROJECT MANAGEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 32708669 
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei 

Nr.896, data emiterii: 18.02.2019 
1. Date privind dosarul: Tribunalul Bucureşti, Sectia VII Civila, în dosarul nr3667/3/2019 
Judecator sindic: MONCEA MARIANA 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sect 6; 
Arhiva: email: trb-insolventa@just.ro, Fax – 021.313.28.02; Programul arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri: 
09:30 - 14:00 
3.1. Debitor: WOLF PROJECT MANAGEMENT SRL (în insolventă, în insolvency, en procédure collective), CUI 
32708669, nr. ONRC J40/841/2014, cu sediu social în Bucureşti Sectorul 1, str. Pictor CONSTANTIN DANIEL 
ROSENTHAL, nr. 36, Etaj 2, ap. 2, camera 7. 
3.2. Administrator special: nu este desemnat încă. 
4.Creditor: toate persoanele fizice şi juridice care dețin o creanță împotriva averii WOLF PROJECT MANAGEMENT 
SRL conform dispozitiilor Legii 85/2014. 
5.Administrator judiciar: ROVIGO S.P.R.L. Cod de identificare fiscală: 20715409. sediul social: Intr. Maresal Josef 
Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucureşti. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II - 0008. 
Tel/Fax: 210.16.67.E-mail: office@rovigo.ro. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică 
Aura Deleanu. 
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): ROVIGO S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al WOLF PROJECT 
MANAGEMENT SRL conform Incheierii de sedinta din data de 13.02.2019, pronuntată de Tribunalului Bucureşti, 
Sectia VII Civila, în dosarul nr. 3667/3/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 
67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului WOLF PROJECT MANAGEMENT SRL prin 
Incheierea de sedinta din data de 13.02.2019, pronuntată de Tribunalului Bucureşti, Sectia VII Civila, în dosarul nr. 
3667/3/2019. 
7.1. Debitorul WOLF PROJECT MANAGEMENT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. In cazul în care debitorul nu va depune actele şi informatiile aratate devin aplicabile 
dispozitiile art. 82 alin. 2 şi art.169 alin 1 lit.d din Legea nr. 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului WOLF PROJECT MANAGEMENT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.03.2019. 
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
18.04.2019. 
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea 
tabelului preliminar în BPI. 
Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.05.2019. 
Termenul pentru prima Adunare a creditorilor: 23.04.2019. 
Termneul pentru continuarea procedurii: 12.06.2019. 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Bucureşti „Cererea 
de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 coroborat cu art. 104 alin (1) din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, 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. 
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 de 
13.02.2019, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei . 
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Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege (art.75 
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

ROVIGO SPRL 
Administrator judiciar al 

Wolf Project Management SRL 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TERRA MED SRL, cod unic de înregistrare: 15578437 
Tribunalul Specializat Cluj 
Dosar insolventa nr. 822/1285/2013 
Debitor: SC TERRA MED SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 

Proces verbal 
adunarea creditorilor 

din data de 18.02.2019, ora 10.00 
Ordine de zi: 
1. confirmarea lichidatorului judiciar LICHIDARE PATRIMONIU SPRL și stabilirea unui onorariu lunar de 500 de lei 
+ TVA şi un procent de 3% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor sau recuperarea eventualelor creante; 
2. selectarea unei societati în vederea intocmirii şi depunerii declaratiilor contabile, în baza ofertelor primite: oferta SC 
ASISTENTA CONT SRL pentru suma de 300 lei fara TVA, oferta Birou Exp. Contabil Albu Dorin pentru suma de 400 
lei, oferta PFA Miron Cristina Ramona pentru suma de 450 lei; 
3. diverse. 
La şedinţă participă: 
- SC TERRA ASTER SRL – 95,56% din creantele aflate în sold conform art. 15 alin. (2) lit. c). din Legea nr. 85/2006, 
prin adresa nr. 74/14.02.2019 
- SC SAN LUCA SRL – 4,44% din creantele aflate în sold conform art. 15 alin. (2) lit. c). din Legea nr. 85/2006, prin 
adresa nr. 12/15.02.2019 
Adunarea generală a creditorilor este statutară, 100% din creanţele inscrise la masa credala (conform art. 15 alin. (2) lit. 
c). din Legea nr. 85/2006) - procent mai mare de 30% din creanţe, procent stabilit conform art. 15 alin. (1) din Legea 
85/2006. 
In urma discutiilor privind ordinea de zi: 
- Creditorii prezenti confirma lichidatorul judiciar LICHIDARE PATRIMONIU SPRL cu un onorariu lunar de 500 de 
lei + TVA şi un procent de 3% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor sau recuperarea eventualelor creante. 
- Creditorii prezenti agreaza oferta depusa de catre ASISTENTA CONT SRL în vederea intocmirii şi depunerii 
dclaratiilor contabile. 
- Creditorul TERRA ASTER SRL propune şi sustine continuarea activitatii debitoarei TERRA MED SRL pana la data 
de 31.03.2019 cand se va finaliza contractul cu CAS Cluj, conform adresei nr. 425/07.12.2018 depusa la sediul 
lichidatorului judiciar, conform careia creditorul solicita mentinerea în activitate a laboratorului de analize medicale şi 
activitatile conexe ale acestuia fara a sigila bunurile, din urmatoarele motive: 
o Activitatea debitoarei TERRA MED SRL este o activitate complexa prin specificul serviciilor medicale oferite, 
debitoarea fiind în relatie contractuala cu CAS Cluj de peste 17 ani, actualmente fiind în derulare contractul cu nr. 
61/2018 prelungit prin acte aditionale pana la 31.03.2019 conform Ordinului MS/CNAS 1545/1560/2018. 
o Pentru intrarea în relatie contractuala cu CAS a implicat o procedura laborioasa şi costisitoare anual: 
 Mentinerea autorizatiei de functionare care implica respectarea circuitelor în laboratorului de analize medicale (chirie 
pentru o suprafata de cel putin 100 mp); 
 Aparatura medicala pentru care exista deja contracte de mentenanta/service care implica plata unor sume indiferent 
daca interventiile au loc sau nu; 
 Mentinerea Certificatului de Acreditare RENAR care demonstreaza indeplinirea standardului de calitate necesar 
efectuarii analizelor de laborator pentru asigurati; 
 Participarea la schemele de control extern de calitate cu organismele agreate CNAS; 
 Asigurarile de malpraxis cu valabilitate anuala atat pentru societate cat şi pentru salariati, cat şi un numar mare de salariati 
impus prin Ordin de Ministru şi CNAS, chiar daca volumul de activitate nu justifica numarul de persoane angajate; 
 Evaluarea furnizorului de catre Comisia Specializata a CAS finalizata prin emiterea „deciziei de evaluare” valabila 
pentru o perioada de doi ani. 
o Continuarea relatiei contractuale cu CAS-Cluj pana la data de 31.03.2019 ar permite asigurarea resurselor financiare 
pentru mentinerea functionalitatii laboratorului de analize medicale, respectiv plata chiriei spatiului în care se 
desfasoaraactivitatea şi implicit conservarea în integrum a bunurilor societatii. 
- Creditorul SAN LUCA SRL este de acord cu continuarea activitatii debitoarei pana la data de 31.03.2019, perioada 
pentru care s-a prelungit relatia contractuala cu CAS Cluj. 
In urma discutiilor privind ordinea de zi, Adunarea generala a creditorilor hotaraste: 
1. confirmarea lichidatorului judiciar LICHIDARE PATRIMONIU SPRL cu un onorariu lunar de 500 de lei + TVA şi 
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