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5. Societatea STANDPOINT INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 17320166 
Plan de distribuire intre creditori 

Standpoint Invest SRL 
Numar: 2358/18.03.2019 

TRIBUNALUL BUCURESTI 
SECTIA A VII – A CIVILA 
DOSAR NR. 8041/3/2012 
DEBITOR 
STANDPOINT INVEST SRL, în faliment, în banckruptcy, en fallite, cu sediul în Bucureşti, Aleea Fruntas Constantin 
Tudor,nr. 14B, etaj 2, ap. 6, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4277/2005, CUI 17320166. 
LICHIDATOR JUDICIAR 
SIERRA QUADRANT S.P.R.L. Filiala Bucureşti, cu sediul social în Bucureşti, str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, sc.3 
et.1, ap.1,2,3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, mobil 0722.647.063, e-mail: 
office.bucuresti@sierraquadrant.ro, desemnat prin incheierea din data de 11.06.2012 pronuntata de Tribunalul Bucureşti 
Sectia a VII-a Civila. 

Nr. 
Crt. 

Creditor Creanta 
recunoscuta (lei) 

Suma 
distribuita 
deja(lei) 

Suma de 
distribuit 

Lei) 

Creanta dupa 
efectuarea 

distribuirii lei) 

Observatii 

1 A1 CARPI 
FINANCE 
SA 

24.221.830,52 2.075.013,93 366.618,61 21.780.197,98 Creanta 
garantata 
conform 

dispozitiilor 
art. 121 alin. 1 

pct. 2 din 
Legea nr. 
85/2006 

Lichidator judiciar, Sierra Quadrant Filiala București S.P.R.L. 
ing. Ovidiu Neacsu 

 
Secţiunea III - Asociaţii 
1.   ASOCIATIA PRO RAPID, cod unic de înregistrare: 9681780 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 3521/3/2019, Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII-a Civila 
2.Arhiva instanţei: Splaiul Independenţei nr. 319 l, Clădirea B - Sema Parc, sector 6, Bucureşti, Telefon: 021.408.36.00, 
Program arhiva/registratura: luni –vineri, orele 9:30 – 14:00, e-mail: trb-insolventa@just.ro 
3.Debitor: ASOCIATIA PRO RAPID, CUI: 9681780; Sediu social: Bucureşti, sector 1, B-dul Bucureştii Noi nr. 170, 
nr. inreg. în Registrul National ONG: 1596/A/2000. 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa CANTARAGIU CARMEN-ELEONORA-OANA, cu sediul în 
Bucureşti, str. Ramnicu Valcea nr. 18, Bl. 33, sc.2, et. 1, ap. 61, sector 3, CIF: 26248850, numãr de inscriere în tabloul 
practicienilor în insolventa: 1B-4333, Tel: 0753.311.023, E-mail: ciicantaragiu@yahoo.com, nume ºi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoana juridica: Cantaragiu Carmen-Eleonora-Oana. 
5. Subscrisa, Cabinet Individual de Insolventa CANTARAGIU CARMEN-ELEONORA-OANA, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului ASOCIATIA PRO RAPID, conform Sentintei Civile nr. 1363 pronuntata în sedinta 
publica din data de 14.03.2019, de Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 3521/3/2019, în temeiul 
art. 145 coroborat cu art. 100 şi 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, notifica: 
6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitorului ASOCIATIA PRO RAPID, conform 
Sentintei Civile nr. 1363 pronuntata în sedinta publica din data de 14.03.2019, de Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII-a 
Civila, în dosarul nr. 3521/3/2019. 
6.1. Ridicarea dreptului de administrare al debitoare. 
6.2. Debitorul ASOCIATIA PRO RAPID are obligatia ca, în termen de 10 zile de la prezenta notificare, sa depuna la 
dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014. 
6.3. Creditorii debitorului ASOCIATIA PRO RAPID trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: 
6.3.1. Termenul de depunere a cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 22.04.2019.  
In temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul 
mentionat atrage decaderea din drepturi privind creantele pe care le detineti impotriva debitorului. 
La formularea cererii, va rugam sa aveti în vedere dispozitiile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în sensul ca, cu 
exceptia situatiilor prevazute la art. 103, accesoriile vor fi calculate pana la data deschiderii procedurii insolvenţei 
(14.03.2019). 
6.3.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii : 
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creantelor este 
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03.05.2019.  
Termenul limita pentru formularea eventualelor contestatii este 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar.  
Termenul pentru intocmirea şi afisarea tabelului definitiv al creantelor este 29.05.2019. 
7. Adunarea creditorilor: Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
str. B. P. Hasdeu nr. 12, sector 5, la data de 09.05.2019, ora 13:00, avand ca ordine de zi:  
“1. Prezentarea stadiului procedurii; 
 2. Desemnarea Comitetului Creditorilor; 
 3. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei.” 
8.Deschiderea procedurii falimentului se notificã: Judecatoriei sector 1 Bucureşti – Biroul Persoane juridice. 
Informatii suplimentare: 
� In vederea inscrierii la masa credala, este necesar sa se inregistreze la tribunal „Cererea de inscriere a creantei în 
tabelul preliminar”, cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
� Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei şi actele 
care atesta constituirea de cauze de preferinta, în copii certificate. 
� Cererea de inscriere a creantei şi documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta, pe 
adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a ramane la dosar, 
cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta sau e-mail. 
� Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti – Sectia a VII-a Civila. 
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei. 
Restrictii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii, se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare 
sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului (art. 75 din Legea nr. 85/2014). 

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolventa Cantaragiu Carmen-Eleonora-Oana 
 

Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CASTING SRL, cod unic de înregistrare: 17568006 

Depunere raport activitate 
Nr.:868/18.03.2019 

1.Date privind dosarul: număr:9177/118/2012; Tribunalul Constanţa - Secţia Comercială; Judecător sindic: Iulia Casian. 
2.Arhiva instanţei:Constanţa, str. Traian, nr.31, judeţul Constanţa tel.0241-551345, Luni - Vineri:0830-1230; 
3.Debitor:S.C. Casting SRL, Cod de identificare fiscală 17568006; sediul social: Constanţa, str. Alexandru Cel Bun, 
nr.50, jud.Constanţa;Număr de ordine în registrul comerţului: J13/1523/2005; 
4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, str. I.G.Duca, nr.18, judeţul Constanţa; 
5.Lichidator judiciar:Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraş Ovidiu, str. Amurgului, nr.43, bl.AM4, sc.B, 
ap.29, judeţul Constanţa, CUI 23238096. 
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, lichidator judiciar al debitorului SC Casting SRL, 
conform sentinţei civile nr.3023/11.11.2013, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul 9177/118/2012, în temeiul 
art.21 din Legea nr.85/2006, publică: 

Raportului de activitate  
(nr.21 –faliment) 

Nr. 868/18.03.2019  
Referitor la respectarea dispoziţiilor art.21 din Legea nr.85/2006: Raportul de activitate nr.148/17.01.2019 (nr.20-
faliment) comunicat la dosarul cauze cu poșta electronică din data de 20.01.2019 a fost publicat în 
B.P.I.nr.1250/21.01.2019, astfel cum rezultă din dovada privind îndeplinirea procedurii de publicare 
nr.17957/21.01.2019, pe care o anexăm în xerocopie la prezentul raport de activitate; 
Referitor la bunurile din averea debitoarei: am continuat să organizăm sesiuni săptămânale de licitație. Până la data 
întocmirii prezentului raport de activitate, la ședințele de licitație astfel organizate, nu s-a prezentat niCI un ofertant și 
niCI nu a fost primită vreo ofertă care să nu respecte condițiile impuse de creditori. Având în vedere faptul că bunurile 
nu au fost valorificate în ședințele de licitații organizate, am convocat creditorii în ședință la data de 25.03.2019 având 
ca ordine de zi schimbarea strategiei de valorificare în sensul reducerii prețului de pornire a licitațiilor și organizarea 
ședințelor săptămânale de licitații în serii de câte 5 ședințe având ca preț de pornire prețul redus cu 50%, 45%, 40% 
respectiv 35% din prețul de pornire; 
Solicităm respectuos judecătorului sindic, acordarea unui termen în continuarea procedurii, în vederea ținerii adunării 
generale a creditorilor convocată pentru data de 25.03.2019 în vederea schimbării strategiei de valorificare a bunurilor, 
continuării ședințelor de licitație pentru valorificarea bunurilor potrivit noii strategii ce urmează a fi aprobată și reluării 
procedurii administrative de soluţionare a contestaţiei de către Agenţia Natională de Administrare Fiscală-Direcţia 
Generală de Soluţionare a Contestațiilor.  

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana 
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