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03.08.2020. 

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este în 7 zile de la publicarea în BPI a 

tabelului preliminar. 

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.08.2020. 

8. Adunarea creditorilor: 

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la 10.08.2020, ora.14.00, la sediul adminstratorului 

judiciar din str. Gârnitei nr. 7, bl. 42, sc.2, ap. 65, cu următoarea ordine de zi:  

 prezentarea măsurilor întreprinse de administratorul judiciar; 

 alegerea comitetului creditorilor; 

 confirmarea/desemnarea administratorului judiciar și a onorariului stabilit de către instanță de 2000 lei și a unui 

onorariu de succes de 5% din valorificari și/sau recuperări de bunuri și sau sume. 

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul București pentru 

efectuarea menţiunii. 

Informații suplimentare: 

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal, în format scriptic la 

grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București și în format electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-

mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro) „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 

preliminar” cu respectarea dispoziţiilor 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. 

 Un exemplar al cererii de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi transmis prin poştă pe adresa 

lichidatorului judiciar. 

 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. 

Restricţii pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 

asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă). 

Semnătura: 

Zona Lex IPURL 

 

4. Societatea BERE BAUTURI BUCURESTI SA, cod unic de înregistrare: 413210 

România 

Tribunalul București 

Secţia a VII-a Civila 

Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 

Clădirea B, sector 6 

Dosar 11170/3/2020 

Comunicare încheiere civila  

emisă la: ziua 26 luna 06 anul 2020 

Către, 

BERE BAUTURI BUCURESTI SA cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 157A, sector 5, CUI 413210, 

J40/360/1991 şi sediu ales în comuna Glina, Glina, Intrarea Abatorului, nr. 1. 

Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinţei civile/deciziei civile nr. din data de 03.06.2020 pronunţată în 

dosarul nr 11170/3/2020 de Tribunalul București Secţia a VII-a Civila privind debitorul BERE BAUTURI 

BUCURESTI SA cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 157A, sector 5, CUI 413210, J40/360/1991 şi sediu ales în 

comuna Glina, Glina, Intrarea Abatorului, nr. 1. 

Parafa președintelui instanței,               Grefier, 

* 

Dosar nr. 11170/3/2020 

România 

Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă 

Încheiere 

Camera de consiliu de la 03.06.2020 

Tribunalul constituit din: 

Președinte – Judecător-sindic — Moncea Mariana 

Grefier — Frînculescu Alexandru 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014 formulată 

de debitoarea BERE BAUTURI BUCURESTI SA cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 157A, sector 5, CUI 

413210, J40/360/1991 şi sediu ales în comuna Glina, Glina, Intrarea Abatorului, nr. 1. 

La apelul nominal făcut în camera de consiliu a răspuns debitoarea prin avocat şi prin consilier juridic şi petenta CEC 
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BANK SA prin consilier juridic. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prin serviciul registratură s-au depus 

cereri de intervenţie de către petenţii HEINEKEN România SA şi CEC BANK SA, cereri de deschidere a procedurii de 

către creditorii P.P DISTRIBUTORS-România SRL şi DANA DISTRIBUTION LOGISTIC SRL, după care 

Debitoarea prin avocat depune concluzii scrise şi înscrisuri. Solicită respingerea cererilor de intervenţie ca inadmisibile. 

Arată că nici HEINEKEN România SA şi nici CEC BANK SA nu au creanţe scadente cu întârzieri la plată mai mult de 

60 de zile. Învederează instanţei că cererile de intervenţie nu pot fi calificate ca fiind cereri de deschidere a procedurii, 

întrucât sunt cererile de intervenţie sunt inadmisibile. 

Petenta CEC BANK SA prin consilier juridic arată că a formulat o cerere de intervenţie în interesul debitoarei. Mai 

arată că susţine cererea de deschidere a procedurii formulată de debitoare. Învederează instanţei că cererea de 

intervenţie este admisibilă, iar în cazul în care instanţa dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, 

cererea de intervenţie poate fi calificată ca fiind declaraţie de creanţă. 

Debitoarea prin avocat arată că potrivit art. 45 alin 1 lit d din legea 85/2014, doar creditorul care a formulat o cerere de 

deschidere a procedurii poate solicita desemnarea unui administrator judiciar. 

Instanţa uneşte excepţia inadmisibilităţii cererii de intervenţie cu fondul cauzei şi acordă cuvântul pe fondul cauzei. 

Debitoarea prin avocat depune înscris. Arată că P.P DISTRIBUTORS-România SRL este un creditor care are o creanţă 

sub valoarea prag. Cu privire la creditorul DANA DISTRIBUTION LOGISTIC SRL arată că are o creanţă mare, 

scadentă în luna martie 2020. Învederează instanţei că HEINEKEN România SA a reziliat contractul încheiat cu 

debitoarea, afectând întreaga activitate a debitoarei. Mai arată că debitoarea intenţionează depunerea unui plan de 

reorganizare. Solicită admiterea cererii, deschiderea procedurii insolvenţei şi desemnarea în calitate de administrator 

judiciar a practicianului în insolvenţă S&A INSOLVENCY SPRL. 

Petenta CEC BANK SA prin consilier juridic solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în 

insolvenţă CITR FILIALA BUCURESTI SPRL. 

Instanța reține cauza spre soluționare 

Tribunalul, 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată la data de 22.05.2020 pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secția a VII-a Civilă sub nr. 

11170/3/2020 debitorul SC BERE BAUTURI BUCURESTI SA a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă a 

societăţii debitoare, manifestându-şi intenţia de reorganizare. 

În motivare, în fapt, a arătat că a avut o colaborare cu societatea HEINEKEN România SA încă din anul 2010 fiind 

distribuitorul produselor marca HEINEKEN, în municipiul Bucureşti, judeţul Ilfov, judeţul Constanţa, judeţul Ialomiţa, 

şi judeţul Prahova. 

Precizează creditorul, că pe data de 24.10.2019 a semnat un contract de distribuire cu HEINEKEN România SA în baza 

căruia colaborarea dintre societăţi s-a prelungit pentru o perioadă de 5 ani respective până la data de 02.12.2024. 

Deşi, debitoarea şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale, la data de 18.05.2020 HEINEKEN România SA a notificat 

încetarea colaborării dintre părţi, fără a indica un motiv întemeiat. 

Urmare, a denunţării contractului societatea debitoare a fost nevoită să disponibilizeze peste 460 de angajaţi. 

Precizează debitoarea, că în considerarea contractului încheiat cu HEINEKEN România SA a contractat un credit în 

sumă de 31.400.000 lei şi a realizat investiţii în terenuri, imobile, IT, mobilier auto, etc., în valoare de peste 10.000.000 

euro în punctele de lucru. 

De asemenea a încheiat un contract de închiriere pentru un depozit în suprafaţă de 6000 mp., pentru o perioadă de 5 ani, 

fără posibilitatea rezilierii contractului şi a achiziţionat un soft de distribuţie/ logistică/ contabilitate, care deserveşte în 

proporţie de 80 % relaţia contractuală cu HEINEKEN România SA. 

Mai arătă debitoare, că în prezent are emise scrisori de garanţie bancară de bună execuţie a contractului de distribuţie în 

favoarea HEINEKEN România SA, în valoare de 7.310.000 lei. 

De asemenea, are în derulare 136 de contracte de leasing încheiate cu UNICREDIT LEASING IFN SA, prin care a 

achiziţionat 136 de autoturisme şi camioane necesare pentru transportul agenţilor de vânzări şi a mărfurilor. 

Datorită rezilierii unilaterale a contractului de către HEINEKEN România SA, soldul în valoare de 3.466.000 lei 

înregistrat la clienţii din domeniul HORECA, precum şi soldul în valoare de 785.000 lei înregistrat la clienţii sezonieri 

aflaţi pe litoralul românesc devine nerecuperabil având în vedere, că în prezent aceşti clienţi sunt închişi din cauza 

pandemie SAR-COV2, şi nu au disponibilităţi băneşti pentru achitarea debitelor înregistrate către debitoare. 

Astfel, aceste creanţe nu mai pot fi recuperate de către debitoare de la clienţii săi în perioada următore pe cale amiabilă, 

întrucât un client căruia nu-i mai livrezi mărfurile pe care el le comercializează pentru a putea avea încasări, nu are de 

unde să plătească facturile restante, deoarece nu are lichidităţile necesare. 

Totodată întreruperea bruscă a comercializării produselor marca HEINEKEN către clienţii din domeniul RETAIL va 

conduce la pierderea parţială sau în totalitate a creanţelor înregistrate la acest tip de clienţi, valoarea din prezent a 

acestui sold fiind de 12.032.000 lei . 

Arată debitoarea că încetarea forţată şi bruscă a colaborării cu HEINEKEN România SA va afecta recuperarea din piaţă 

a creanţelor aferente distribuţiei de către societatea debitoare a altor mărfuri şi servicii, faptă care va duce implicit la 

imposibilitatea plăţii contravalorii acestor mărfuri către respectivii furnizori. 

Precizează debitoare, că încetarea relaţiei contractuale cu HEINEKEN România SA afectează întreaga sa activitate, 
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aflându-se în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor 

exigibile. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 66-69 din Legea nr. 85/ 2014. 

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014, debitoarea a solicitat desemnarea unui administrator judiciar ales. 

La data de 29.05.2020 creditorul HEINEKEN România SA a formulat şi depus la dosar cerere de intervenţie principală 

în interes propriu. 

Prin cererea formulată creditorul a solicitat instanţei, ca în ipoteza deschiderii procedurii generale a insolvenţei 

impotriva debitoarei, să desemneze administratorul judiciar propus de creditor. 

A arătat creditorul, în motivarea cererii, că debitoarea are o datorie faţă de HEINEKEN România SA în cuantum de 

11.040.146,39 lei, ce reprezintă contravaloare produse livrate şi neachitate. 

Creditorul a menţionat că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoare, se judecă în procedură 

necontencioasă, în situaţia în care aceasta capătă caracter contencios prin obiecţii ridicate de persoane care intervin, 

instanţa procedând la respingerea cererii potrivit art. 531 C.pr.civ. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 62-66 C.pr.civ., şi art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă. 

La data de 02.06.2020 creditorul CEC BANK SA a formulat şi depus la dosar cerere de intervenţie accesorie. 

A solicitat creditorul instanţei, să stabilească starea de insolenţă a debitoarei, dispunând deschiderea procedurii generale 

a insolvenţe şi să desemneze administratorul judiciar propus de creditor. 

A menţionat creditorul, că a încheiat cu debitoare mai multe contracte de credit, aceste contracte fiind garantate cu 

garanţii reale mobiliare şi imobiliare, deţinând împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 61,63, C.pr.civ., şi art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvenţă. 

La data de 09.06.2020 creditorul P.P DISTRIBUTORS-România SRL a formulat şi depus la dosar cerere de deschidere 

a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei arătând, că deţine faţă de aceasta o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, 

rezultată din relaţiile comerciale desfăşurate între părţi în baza contractului de distribuţie nr. B1206/ 26.07.2012, 

conform căruia creditorul a livrat către debitoare marfa comandată şi a emis facturile fiscale aferente. 

A menţionat creditorul în cuprinsul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, că sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de lege în ce priveşte caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei valoarea prag prevăzută de lege şi starea de 

insolvenţă a debitoarei, aceasta fiind prezumată ca vădită, atunci când debitorul după 60 de zile de la scadenţă nu a 

plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. 

În baza dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvenţă, creditorul a solicitat desemnarea unui administrator judiciar ales. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 5 pct. 20 şi 29 lit. a) din Legea nr. nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenței și de insolvenţă, şi art. 65 alin. 1 rap. la art. 70 alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ. 

La data de 03.06.2020 creditorul DANA DISTRIBUTION LOGISTIC SRL a formulat şi depus la dosar cerere de 

deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei, arătând că SC BERE BĂUTURI BUCUREŞTI SA 

înregistrează un sold scadent conform facturii fiscale emise existând întârzieri la plată mai mari de 60 de zile, suma 

datorată fiind mai mare de 40.000 lei. 

În baza art. 45 alin. (1 ) lit. d) din Legea nr. nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

creditorul a solicitat instanţei desemnarea unui administrator judiciar ales. 

La termenul de judecată din 03.06.2020, debitoarea a învederat instanţei, prin apărător ales, că Heineken Romania SA 

nu are calitatea de creditor al procedurii, deoarece creanţa acestuia nu este ajunsă la scadenţă, în plus părţile având pe 

rol un litigiu de drept comun în referire la contractul ce a fost încheiat între debitoare şi HEINEKEN România SA. 

Cu privire la creditorul P.P DISTRIBUTORS-România SRL, debitoarea a învederat că, după depunerea cererii de 

deschidere a procedurii insolvenţei de către acesta, a fost achitată în parte creanţa datorată, suma rămasă fiind sub 

valoarea prag prevăzută de lege. 

Debitoarea a depus la dosar note scrise solicitând admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, arătând, că 

cererile de intervenţie formulate sunt inadmisibile solicitând respingerea acestora. 

În referire la cererile de intervenţie, debitoarea a arătat că acestea se judecă într-o procedură contencioasă conform art. 

61-63 şi urm. C.pr.civ., cu citarea părţilor, pe când cerea debitorului de deschidere a procedurii insolvenţei se judecă 

într-o procedură necontencioasă, de urgenţă, fără citarea părţilor, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvenţă, cele două proceduri fiind incompatibile. 

A precizat debitoarea, că insistă într-o procedură de reorganizare, avându-se în vedere desemnarea în esenţă a unui 

administrator judiciar care să asigure societăţii o şansă reală la această organizare. 

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele: 

Cu privire la cererile de intervenţie formulate în cauză de creditorii HEINEKEN România SA şi CEC BANK SA 

instanţa reţine aceste cereri ca fiind inadmisibile în procedura de insolvenţă a debitoarei, în raport de dispoziţiile art. 66 

alin. 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă. 

Astfel, conform art. art. 66 alin. 7 din Legea insolvenței ,Dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de 

soluționarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct 

la cererea formulată de debitor. În acest scop, serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, la data 

înregistrării cererilor și va înregistra cererile la dosarul ce are ca obiect cererea formulată de debitor. În această situație, 
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se va proceda la soluționarea în procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile 

creditorilor se vor califica drept declarații de creanță, iar în cazul respingerii sale, se vor soluționa cererile creditorilor, 

potrivit art. 72 și următoarele”. 

Textul de lege precizează aşadar în mod expres, că în cazul înregistrării pe rolul instanţei a unei cereri de deschidere a 

procedurii insolvenţei formulate de debitor, se pot depune ulterior de către creditori ,cereri de deschidere a procedurii 

insolvenţei” acestea înregistrându-se direct la cererea debitorului. 

Cererile de intervenţie depuse în cadrul procedurii necontencioase a cererii debitoarei nu sunt reglementate de 

dispoziţiile legii insolvenţei, în lipsa unui text de lege acestea fiind inadmisibile. 

Legiuitorul a prevăzut expres pentru creditori posibilitatea de a participa în dosarul format la cererea debitoarei, prin 

formularea unor cereri proprii de deschidere a procedurii, textul menţionat mai sus stipulând, că doar „cererile 

creditorilor” capătă caracterul unor declaraţii de creanţă în cazul deschiderii procedurii la cererea debitoarei, sau, în 

cazul respingerii cererii debitoarei, sunt soluţionate în procedura contencioasă. 

Având în vedere obligativitatea impusă de legiuitor, în formularea de către creditor a cererilor de deschidere a 

procedurii, instanţa nu poate interveni, în contra principiului disponibilităţii părţilor, pentru calificarea cererilor de 

intervenţie ca şi cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, creditorii putând formula ei înşişi cerere de deschidere 

conform art. 66 alin. 7 din Legea insolvenţei. 

Mai mult din cuprinsul cererilor de intervenţie formulate, rezultă că intenţia părţilor a fost în mod expres aceea a unei 

intervenţii, iar nu a unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, cererile fiind întemeiate în drept, pe dispoziţiile 

C.pr.civ., iar nu pe legea insolvenţei. 

Pentru aceste motive instanţa va respinge ca inadmisibile cererile de intervenţie formulate. 

Reţine instanţa că în cauză există două cereri de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori, respectiv 

cererea formulată de creditorul P.P DISTRIBUTORS-România SRL şi cererea formulată de creditorul DANA 

DISTRIBUTION LOGISTIC SRL. 

Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea BERE BAUTURI BUCURESTI SA, va fi 

analizată astfel în condiţiile art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a  insolvenței și de 

insolvenţă ţinându-se seama de cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de aceşti creditori. 

Cu privire la creditorul P.P DISTRIBUTORS-România SRL, pentru care creanţa a fost achitată în parte după 

formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, instanţa reţine că această plată este lipsită de relevanţă, în 

condiţiile în care cererea este conexă cererii debitoarei, întrucât ea capătă caracterul unei declaraţii de creanţă în situaţia 

admiterii cererii debitoarei, suma solicitată, sau rămasă de plată, fiind avută în vedere astfel exclusiv pentru înscrierea în 

tabelul de creanţe. La momentul formulării cererii de deschidere a procedurii, creditorul avea calitatea de creditor 

îndreptăţit, deţinând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, ce depăşeşte valoarea prag prevăzută de lege, cererea putând fi 

în aceste condiţii ataşată cererii debitoarei şi avută în vedere în sensul reglementat de art. 66 alin 7 din legea insolvenţei. 

Cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, reţinem următoarele: 

Potrivit art. 66 din Legea 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere 

pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi. 

Potrivit art. 5 alin 1 pct. 29 din Legea 85/2014: 1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se 

caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile: 

Insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă 

de creditor;prezumţia este relativa; 

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; 

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă, acumulând 

datorii cu mult peste de valoarea creanţelor de recuperat. 

Cererea îndeplineşte cerinţele art.66 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

În temeiul art. 71 alin.1 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura generală împotriva debitorului; va da dispoziţie 

tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic 

sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar; va fixa 

termenele limită. 

În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, va califica 

cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii P.P DISTRIBUTORS-România SRL şi DANA 

DISTRIBUTION LOGISTIC SRL ca fiind declaraţii de creanţă. 

Cu privire la desemnarea administratorului judiciar instanţa reţine ca fiind incidente dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. d) 

conform cărora ,În cazul în care atât debitorul, cât și creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator 

judiciar/lichidator judiciar va avea prevalență cererea creditorului. Dacă creditorii solicită a fi desemnați administratori 

judiciari/lichidatori judiciari diferiți, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuși de aceștia. 

Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condițiile legii”. 

Având în vedere că în cauză a fost solicitat administrator judiciar atât de debitoare cât şi de către creditorii care au 

formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, conform textului de lege menţionat are prevalenţă cererea 

creditorului, iar pentru situaţia în care se solicită de către creditori, administratori judiciari diferiţi, judecătorul sindic 

desemnează motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia. 

Raportat la intenţia de reorganizare manifestată şi susţinută de debitoare, instanţa reţine ca fiind corespunzătoare 
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criteriilor prevăzute de art. 57 alin 1 din Legea 85/2014, oferta de preluare a poziţiei de administrator judiciar a 

practicianului în insolvenţă RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCURESTI, acesta îndeplinind condiţiile privitoare 

la o vastă experienţă şi un portofoliu corespunzător în domeniul reorganizării, deţinând logistica necesară, şi având o 

echipă de specialişti, desfăşurând activităţi specifice procedurii de insolvenţă la nivelul întregii ţări, aspecte ce permit, 

alături de o bună cunoaştere a legislaţiei, oferirea de soluţii viabile de redresare a companiilor aflate în insolvenţă. 

Pentru aceste motive, instanţa va desemna în calitate de administrator judiciar al debitoarei practicianul în insolvenţă 

RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCURESTI, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu 

conducerea integrală a activităţii debitorului şi cu o remuneraţie din averea debitorului; va pune în vedere 

administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor 

permanenţi ai săi. 

În temeiul art. 71 alin 2 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 

din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 

debitor în conformitate cu art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului 

societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea 

menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor 

unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din lege. 

Va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la 

desemnare, raportul prevăzut la art. 92 şi 97 din lege. 

Pentru continuarea procedurii va acorda termen . 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 

Respinge ca inadmisibile cererile de intervenţie formulate. 

Admite cererea debitorului BERE BAUTURI BUCURESTI SA cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 157A, sector 

5, CUI 413210, J40/360/1991 şi sediu ales în comuna Glina, Glina, Intrarea Abatorului, nr. 1. 

În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide 

procedura generală împotriva debitorului BERE BAUTURI BUCURESTI SA. 

Califică cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii P.P DISTRIBUTORS-România SRL şi 

DANA DISTRIBUTION LOGISTIC SRL ca fiind declaraţii de creanţă. 

Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de 

deschidere a procedurii-15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile 

de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 

creanţelor asupra averii debitorului – 17.07.2020; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 06.08.2020; d) termenul de definitivare a 

tabelului creanţelor – 31.08.2020; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 11.08.2020. 

Desemnează administrator judiciar provizoriu pe RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCURESTI care va îndeplini 

atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 5000 lei din 

averea debitorului. 

În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile 

art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în 

lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 

caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 

efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 

tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. 

Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a 

declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât în format 

scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de 

maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); 

(ii) exemplarul destinat practicianului în insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta letrica ce va fi indicata de 

acesta prin notificare 

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 

bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 

art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi 

lege. 

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune 

deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 

termen de 2 zile de la notificarea deschiderii 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. 

Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 

formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. 

Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 

85/2014. 

Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 28.10.2020, ora 10.00. 

Executorie. 
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Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi 

depus la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă. 

Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.06.2020 

Preşedinte,                                                                                   Grefier, 

Moncea Mariana                                                           Frînculescu Alexandru 

 

Județul Constanţa 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea MIDALO SISTEM SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 36285251 

Raport activitate 

Nr.:695 Data emiterii:30.06.2020 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 7961/118/2019, Tribunalul Constanţa Secţia a II-a Civilă 

2.Arhiva instanţei: Adresa Strada Traian, nr. 31, Constanţa  

3.Debitor: Midalo Sistem Security SRL, cu sediul în Strada Viilor, nr. 110, Cam. 4, Etaj 1, Localitatea Navodari, 

Județul Constanta, identificată prin J13/1715/06.07.2016, CUI 36285251. 

4. Administrator judiciar: Rusu Mirela – Cabinet Individual de Insolvenţă, Sediul: Aleea Panselei, Nr.4, Bl.C4, Sc.A, 

Ap.16, Constanţa,Atestat nr. 1B 2085/15.12.2007,tel: 0722.170350, E-mail: rusumirela25@yahoo.com 

5. Subscrisa: Rusu Mirela – Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de administrator judiciar al debitorului Midalo 

Sistem Security SRL, conform sentinţei civile nr. 218/19.02.2020 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a 

Civilă în dosarul nr. 7961/118/2019, în temeiul art. 59 din Legea nr.85/2014, comunică: 

Extras raport activitate nr. 1 

6. Actele şi operaţiunile efectuate în perioada 19.02.2020 – 10.06.2020 

In exercitarea atributiilor prevazute de lege și stabilite de catre judecatorul sindic, dupa desemnarea în calitate de 

administrator judiciar, la data de 19.02.2020, au fost efectuate urmatoarele acte și operatiuni: 

- Obtinerea informatiilor inregistrate la Oficiul Registrului Comertului și Ministerul de Finante; 

- Emiterea notificarilor prevazute de legea nr. 85/2014 și efectuarea publicitatii; 

- Notificarea administratorului social; 

- Identificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Prin adresa nr. R-T26476/01.04.2020 Primăria Constanta – S.P.I.T. 

Constanta - a comunicat faptul că societatea Midalo Sistem Security SRL nu figureaza inregistrata în evidentele fiscale 

ale institutiei. 

Prin adresa nr. 14182/12.05.2020 Primăria Localitatii Navodari a comunicat faptul ca societatea Midalo Sistem Security 

SRL nu figureaza inregistrata cu bunuri de natura impozabila și niCI cu debite. 

-Intocmirea tabelului preliminar și a tabelului definitiv al obligatiilor debitoarei.  

7.Analiza operatiunilor de incasari și plati. In perioada 19.02.2020 – 10.06.2020 administratorul judiciar a efectuat plati 

în numele debitoarei în valoare totala de de 36,10 lei. 

Administrator Judiciar, Rusu Mirela – Cabinet Individual de Insolvenţă 

 

Județul Călăraşi 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea TEXTOP SRL, cod unic de înregistrare: 17482702 

Proces-verbal adunare creditori 

Nr.1239/30.06.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 556/87/2016* (fost dosar nr. 22/116/2015) Tribunalul Teleorman 

2.Arhiva/registratura instanţei: 

Adresa: str. Independenţei nr. 22, Alexandria, Jud. Teleorman 

Număr de telefon 0247/311.323; 

3.Debitor: SC TEXTOP SRL- în faliment 

Cod de identificare fiscală 17482702  

Sediul social str. Rocada nr. 104, Calarasi, Jud. Calarasi 

Număr de ordine în registrul comerţului J51/258/2005 

4. Lichidator judiciar: CRIS CONSULT S.P.R.L.  

Cod de identificare fiscală 20745930 sediul social București, Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap.3, sector 3 

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0093 tel./fax 0316208601; E-mail office@crisconsult.ro  

Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Avocat Cristina Dica  

5. Subscrisa CRIS CONSULT S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TEXTOP SRL- în faliment, 

conform Hotararii din 19.03.2018 pronunţată de Tribunalul Teleorman, în dosarul nr. 556/87/2016*, în temeiul art.42 

din Legea nr. 85/2014 comunicam: 

Proces-verbal 

al adunarii creditorilor SC Textop SRL-in faliment 

incheiat astazi, data de 30.06.2020 ora 16.00 

Subscrisa CRIS CONSULT SPRL, cu sediul în București, Aleea Cauzasi nr. 47, Etajul 2, Apartamentul nr. 3, sector 3, 

inregistrata în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. RFO 0093, în calitate de lichidator judiciar al SC 

Administrator
Highlight




