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 6.Subscrisa:LIDER-Lichidare și Reorganizare SPRL, lichidator judiciar al debitorului PAPET COM SRL, conform 
Încheierii de ședință din 12.04.2021 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul 6493/3/2021, 
în temeiul art.64, cu aplicarea prevederilor art. 145 alin.1, raportat la art.71 alin.1 precum și art.100, din Legea 
nr.85/2014 notifică 

7.Deschiderea falimentului prin procedura simplificată împotriva debitorului PAPET COM SRL. 
7.1Creditorii debitorului PAPET COM trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanței insotita de documentele justificative și de dovada platii taxei de timbru și va fi transmisa 
în 2 (doua) exemplare, dupa cum urmeaza:  
 (1) Un exemplar în format scriptic se transmite la grefa Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului București și în format 
electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa de e-mail a Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului București (trb-
insolventa@just.ro) 
 (2) Exemplarul destinat praticianului în insolventa va fi transmis pe adresa din București, str. Gabroveni, nr.61, sc.A, 
et.4, ap.23, sect.3. 
7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței 
In situatia în care detineti un drept de creanta asupra debitoarei PAPET COM SRL, va precizam ca în termen de 10 zile 
de la publicarea prezentei Notificari sa formulati/sa depuneti atat la grefa instantei, cat și la sediul lichidatorului 
judiciar, cererea de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei PAPET COM SRL. 
În temeiul art. 114 alin.1 din Legea nr.85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat 
atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.  
Informații suplimentare: 
 În prezenta procedură se utilizează date cu caracter personal. 
  În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal, în format scriptic la 
grefa Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului București și în format electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa de e-
mail a Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro) „Cererea de înscriere a creanței în tabelul 
preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014. 
  Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
  Un exemplar al cererii de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc va fi transmis prin poștă pe adresa 
administratorului judiciar din București, str. Gabroveni, nr.61, sc.A, et.4, ap.23, sect.3. 
  Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
 Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei, daca legea nu dispune altfel. 
 Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr.85/2014). 

Lichidator judiciar, 
LIDER-Lichidare și Reorganizare SPRL 

Asociat coordonator 
Cornel Ionașcu 

 
4. Societatea ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI SA, cod unic de înregistrare: 335286 
România 
Curtea de Apel București 
Secția a V-a Civila 
Str. Splaiul Independenței, nr. 5,sector 4 
Dosar nr. 18458/3/2015/a43 ( număr în format vechi 2730/2021) 

Comunicare 

sentință civilă nr. 52 

 emisă la: ziua 22 luna 02, anul 2021 

APELANT-ADMINISTRATOR JUDICIAR 
1. NR CONSORȚIUL FORMAT DIN R&I GROUP SPRL ȘI A&A CONSULTANTS SPRL-București, la sediul R&I 
Group SPRL: cu sediul în str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1 
2. NR CONSORȚIUL FORMAT DIN R&I GROUP SPRL ȘI A&A CONSULTANTS SPRL-București, la sediul A&A 
CONSULTANTS SPRL din București, B-dul Carol I nr. 12, et.1, sector 3 
INTIMAT-CREDITOR 
3. NR CREDIT AGRICOLE BANK România SA-București, STR. BERZEI NR. 19, sector 1 
4. NR TEHCON EDILITARE&INFRASTRUCTURA SRL-OTOPENI, CALEA BUCUREȘTILOR NR. 224 E, CLĂD. 
REAB, ET. 1, CAM. 25, Județ ILFOV 
5. NR D.G.R.F.P. BUCUREȘTI-sector 2, București, STR. SPERANȚEI, nr. 40 
6. NR AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE-sector 3, București, B-DUL UNIRII, nr. 61, bl. F 3 
7. NR COMPANIA ROMPREST SERVICE SA-București, Bdul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1 
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 52 din data de 14 ianuarie 2022, pronunțatE în dosarul nr. 
18458/3/2015/a43, de Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă, privind pe debitoarea ANTREPRIZA 
CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI SA, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/2004/1992, CUI 
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RO335286, cu sediul în București, str. Frumoasă, nr.20, parter, sector 1. 
Parafa președintelui instanței,               Grefier, 

* 
Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2022:052.000052 
România 
Curtea de Apel București 
Secția a V-a Civilă 
Dosar nr. 18458/3/2015/a43 (Număr în format vechi 2730/2021) 

Decizia civilă nr. 52 
Ședința publică de la 14 ianuarie 2022 

Completul constituit din: 
Președinte-Ivănescu Gabriel-Florin 

Judecător-Arbănaș Petrică 
Grefier-Vaida Susana 

Pe rol se află soluționarea cererii de suspendare a efectelor încheierii de ședință din data de 28.10.2021 pronunțate de 
Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr.18458/3/2015 și a cererii de apel formulate de apelantul-
administrator judiciar Consorțiul format din R&I GROUP SPRL (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL) și A&A 
CONSULTANTS SPRL și în contradictoriu cu intimatele-creditoare COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE, CREDIT AGRICOLE BANK România SA, 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIEI FISCALE PENTRU 
CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREȘTI, TEHCON EDILITATE&INFRASTRUCTURĂ SRL, împotriva 
încheierii de ședință din data de 28.10.2021 pronunțate de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
nr.18458/3/2015. 
La apelul nominal făcut în ședință publică, în ordinea listei, a răspuns apelantul-administrator judiciar consorțiul format 
din R&I GROUP SPRL (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL) prin reprezentant convențional avocat Stan Tîrnoveanu în 
baza împuternicirii avocațiale nr.6527105 din data de 13.01.2022 pe care o depune la dosar și A&A CONSULTANTS 
SPRL prin reprezentant convențional avocat Radbata Cătălin în baza împuternicirii avocațiale nr.190794 din data de 
10.01.2022 pe care o depune la dosar, lipsind intimatele-creditoare. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de 
ședință care învederează instanței că prin serviciul Registratură, prin fax, la data de 12.01.2022, intimata-creditoare 
Agenția Națională pentru Locuințe a depus note de ședință în 2 exemplare, după care: 
Curtea constată că dosarul este strigat la ordine, iar procedura de citare este legal îndeplinită. Instanța procedează la 
judecarea pricinii în prezența reprezentanților apelantului-administrator judiciar și în lipsa intimaților-creditori legal 
citați. 
La interpelarea Curții, apelantul-administrator judiciar prin avocat arată că nu are chestiuni prealabile de discutat. De 
asemenea, depune la dosar concluzii scrise și jurisprudență pronunțată de Curtea de Apel București. Totodată, 
învederează că nu solicită încuviințarea unor probe noi în apel, altele decât înscrisurile anexate cererii de apel. 
Curtea, deliberând, încuviințează proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă și utilă soluționării 
cauzei. 
Nemaifiind cereri de formulat, excepții de invocat ori probe noi de administrat, Curtea constată cauza în stare de 
judecată și acordă cuvântul pe cererea de apel. 
Apelantul-administrator judiciar prin avocat solicită admiterea apelului, anularea încheierii civile atacate și rejudecarea 
cauzei, în principal, și, în subsidiar, schimbarea în tot a încheierii civile atacate. În ceea ce privește solicitarea de 
rejudecare, având în vedere că judecătorul-sindic nu a admis, cu excepția unui motiv admis în parte, motivele 
creditoarei Agenția Națională pentru Locuințe care a formulat cererea, ci doar invocate din oficiu și care nu au fost puse 
în discuția părților, iar intimata-creditoare în discuție nu a formulat apel incident. În situația în care se va admite cererea 
de rejudecare a cauzei, se pot rejudeca exclusiv motivele invocate din oficiu de către judecătorul-sindic. Susține că a 
fost efectuată o sesizare a creditorilor, cu prealabilă autorizare a Adunării Generale a Creditorilor dar în cadrul 
încheierii, la pag. 13 din Buletinul Procedurilor de Insolvență, așa cum a fost publicată încheierea, judecătorul-sindic 
afirmă că nu este ținut doar de motivele indicate de intimata-creditoare Agenția Națională pentru Locuințe întrucât, 
potrivit Legii nr.85/2014, acesta poate dispune înlocuirea unui practician în insolvență din oficiu, prezentând 6 motive 
pe care și-a întemeiat soluția, unul dintre acestea având legătură cu cele invocate de creditorul Agenția Națională pentru 
Locuințe. Prin urmare, au fost încălcate drepturi fundamentale prevăzute de Constituția României, respectiv dreptul la 
apărare prevăzut de art. 24 din Constituția României și art. 13 Cod procedură civilă, principiul contradictorialității 
prevăzut de art. 14 Cod procedură civilă și dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului. 
Alăturat concluziilor scrise depuse la acest termen de judecată, a atașat 2 decizii pronunțate de Curtea de Apel 
București, Secția a VI-a Civilă în care se analizează aceeași problemă de drept din prezenta cauză, anume dacă sesizarea 
din oficiu a judecătorului-sindic trebuie adusă la cunoștința părților și pusă în discuție, reținând că, în prealabil, 
judecătorul-sindic ar trebui să le pună în discuția părților. De asemenea, se reține că instanța nu poate să-și întemeieze 
soluția pe motive de fapt și drept care nu au fost puse în prealabil discuției în contradictoriu a părților. Singurul motiv 
reținut de judecătorul-sindic și care avea legătură cu susținerile intimatei-creditoare Agenția Națională pentru Locuințe 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3447/24.02.2022 
 

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 

 

23 

se referă la presupusa aplicare în mod nelegal, retroactiv, a onorariului administratorului judiciar. Învederează că pe 
rolul instanțelor de judecată a fost înregistrat dosarul nr.18962/3/2021, litigiu în care a fost respinsă contestația 
debitoarei împotriva modului de calcul al onorariului. Totodată, susține că acest onorariu a fost aprobat inclusiv de către 
creditoarea Agenția Națională pentru Locuințe iar raportul prin care s-a explicat modalitatea în care se aplică acest 
onorariu conform legii nu a fost contestat de creditoarea în discuție. Prin urmare, aceasta nu-și poate invoca propria 
culpă pentru a proteja un drept. 
La interpelarea Curții necontestarea raportului privind distribuirea respectivelor sume de bani înseamnă că au fost 
calculate în mod legal, apelantul-administrator judiciar prin avocat apreciază că nu însă, câtă vreme un creditor nu a 
uzitat de calea legală deschisă, este culpa acesteia că nu a formulat contestație. Învederează, totodată, că există 
posibilitatea de a contesta măsura dispusă de către practicianul în insolvență însă în termenul legal. În situația în care nu 
se contestă măsura în termen de 5 zile, intervine decăderea astfel cum prevede legea insolvenței. În ce privește 
netemeinicia încheierii atacate, susține că dacă s-ar reține că se poate dispune o sancțiune fără a i se aduce la cunoștință 
care sunt faptele culpabile, a depus probe pertinente și concludente din care rezultă că nu este în culpă comisivă sau 
omisivă. Din anexa 2 rezultă că a făcut demersuri pentru a fi trecute creanțele contestate în tabelul provizoriu. Mai mult, 
decizia nu aparține practicianului în insolvență. Singura situația în care se poate scurta perioada de observație este ca să 
ia o decizie în sensul trecerii în mod provizoriu a anumitor creanțe, urmând ca după administrarea probelor să se 
clarifice situația. Prelungirea perioadei de observație nu este cauzată de practicianul în insolvență ci de multitudinea de 
dispute existente între participanți, unul dintre acesta fiind creditoarea Agenția Națională pentru Locuințe. Mai mult, 
într-unul dintre aceste litigii a fost solicitat un termen de judecată prin care se solicită concilierea părților în sensul 
încheierii unei tranzacții. Din concluziile scrise depuse de creditoarea Agenția Națională pentru Locuințe rezultă că ar fi 
culpa practicianului în insolvență care nu s-a opus unei astfel de cereri. De asemenea, mai învederează că și judecătorul-
sindic reține că este culpa administratorului judiciar în acest sens. 
În ce privește faptul că nu a fost ridicat dreptul de administrare de către practicianul în insolvență, învederează că acesta 
are posibilitatea de a formula o astfel de cerere însă prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr.85/2014 stabilesc cine poate 
dispune ridicarea dreptului de administrare, respectiv judecătorul-sindic, orice creditor, comitetul creditorilor și în 
ultimul rând administratorul judiciar. De asemenea, administratorul judiciar a prezentat toate elementele de activitate, 
inclusiv că există pierderi în activitatea curentă însă creditorul care are legitimitate, pentru că averea acestuia urmează a 
fi distribuită, nu a făcut niciun demers în acest sens. În concluzie, nu se poate reține o culpă a practicianului în 
insolvență câtă vreme a informat corect și complet creditorii, precum și stabilirea măsurii adecvate, respectiv trecerea 
creditorilor într-un tabel definitiv pentru a se lua o decizie în sensul că debitoarea se poate reorganiza sau urmează să 
intre în faliment. 
În ce privește maniera de calcul a onorariului administratorului judiciar, acesta a fost aprobat de către creditoarea 
Agenția Națională pentru Locuințe, aspect care rezultă din procesul-verbal, respectiv că onorariul se datorează în 
perioada de insolvență și de reorganizare. În doctrină se reține că raportul juridic între practicianul în insolvență și 
creditori este mandat remunerat. Dacă de această manieră precizează hotărârea, respectiv pe perioada de insolvență și 
reorganizare, practicianul în insolvență a stabilit care ar fi sumele aferente, sume ce nu au fost încasate. În al doilea 
rând, suma a fost stabilită astfel încât calculul să poată fi contestat. În ce privește valorificarea bunurilor, susține că 
toate aceste demersuri au fost făcute cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la competența Adunării Creditorilor. 
În concluzie, apreciază că nu poate fi reținută o culpă comisivă sau omisivă a administratorului judiciar. 
Curtea pune în discuție cererea de suspendare a efectelor încheierii de ședință din data de 28.11.2021. 
Apelantul-administrator judiciar prin avocat solicită respingerea acesteia ca fiind lipsită de obiect sau de interes. 
Curtea reține cauza în pronunțare. 

Curtea, 

Deliberând asupra apelului de față: 
Prin cererea înregistrată la data de 02.08.2021 pe rolul Tribunalului București în cadrul dosarului de insolvență cu nr. 
18458/3/2015 referitor la debitoarea ACM nr.4 București reclamanta-creditoare Agenția Națională pentru Locuințe SA, 
în calitate de creditor majoritar al debitoarei Antrepriză Construcții Montaj nr. 4 București SA, a solicitat înlocuirea 
administratorului judiciar format din consorțiul A&A Consultants SPRL și R&I Grup SPRL și numirea ca administrator 
judiciar a Casei de Insolvență Moldova SPRL, conform hotărârilor adoptate de Adunarea Creditorilor în data de 
20.07.2021. 
În motivare, a susținut că a convocat Adunarea creditorilor pentru data din 20.07.2021 în vederea înlocuirii 
administratorului judiciar. A arătat că cererea se întemeiază pe faptul că actualul administrator judiciar derulează o serie 
de activități ce vin în contradicție cu dispozițiile art.2 teza a II-a din Legea nr.85/2014, împiedicând redresarea societății 
debitoare, acționând în dauna creditorilor, iar activitatea consorțiului este concentrată pentru ca debitoarea să intre în 
faliment. A învederat instanței că administratorul judiciar nu aprobă achiziția de autorizații necesare continuării 
activității debitoarei conform obiectului de activitate, solicită la plată onorarii anterioare aprobării acestora, precum și 
onorarii ce nu i se cuvin, din vânzarea capitalului de lucru. Totodată a susținut că administratorul judiciar a fost numit 
prin dol, că nu a realizat nicio activitate în vederea elaborării planului de reorganizare a activității debitorului, nu a 
convocat și nu s-a îngrijit de ținerea Adunării Generale ordinare a acționarilor debitoarei, în vederea aprobării situațiilor 
financiare pentru exercițiul financiar 2020, nu s-a preocupat și nu a susținut debitoarea în procedurile și acțiunile 
referitoare la încasarea creanțelor, nu a urmărit încasarea creanțelor referitoare la bunurile din averea debitoarei sau la 
sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii, nu a formulat și nu a susținut acțiunile în 
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pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, nu a realizat procedurile și nu a prezentat nici un raport privind 
inventarierea anuală a patrimoniului debitoarei sau a stadiului efectuării inventarierii, nu a prezentat în rapoartele lunare 
descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a 
altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, nu a prezentat și nu a menționat onorariile 
încasate, cu precizarea modalității de calcul al acestora. În drept, a indicat art. 57 alin. 4, art. 45 alin. 1 lit. f și art. 49 
alin. 3 din Legea 85/2014. 
La data de 22.09.2021, administratorul judiciar a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat suspendarea judecării 
cauzei până la soluționarea definitivă a dosarelor nr. 22154/3/2021 și 21984/3/2021, iar pe fond respingerea cererii 
formulate de ANL. A susținut că nu există motive temeinice pentru înlocuire, că ANL nu a formulat nicio contestație la 
măsurile luate de consorțiu, nu a existat nicio atenționare sau sancțiune aplicată administratorului judiciar de către 
judecătorul sindic, nefiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute de art.57 alin. 5 din Legea 85/2014. A dezvoltat în 
cuprinsul întâmpinării motivele de oportunitate care au condus la constituirea celor două depozite, unul de 100.000 lei și 
unul de 1.293.285 lei, că a calculat în mod corect onorariul, în conformitate cu cele stabilite prin hotărârea Adunării 
creditorilor din 02.12.2020. Cât privește desemnarea sa prin dol, a învederat că toate faptele invocate sunt anterioare 
datei desemnării consorțiului de administratori judiciari. Referitor la nerealizarea niciunei activități în vederea elaborării 
planului de reorganizare, a menționat că îi revine debitoarei sarcina elaborării planului. De asemenea, a precizat că 
administratorul judiciar are obligația să avizeze operațiunile juridice din litigiile în care debitorul este implicat, iar nu să 
le efectueze în locul acestuia, câtă vreme nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. A mai învederat că debitoarea prin 
administrator special are obligația efectuării procedurilor de inventariere anuală. 
Prin încheierea din 28.10.2021 Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a administratorului judiciar și a dispus 
înlocuirea administratorului judiciar format din consorțiul A&A Consultants SPRL și R&I Grup SPRL cu 
administratorul judiciar Casa de Insolvență Moldova SPRL. Pentru a pronunța această hotărâre judecătorul sindic a 
reținut următoarele: 
„…În primul rând, judecătorul sindic observă că a fost în mod legal învestit cu cererea de înlocuire ca urmare a 
adoptării de către Adunarea Creditorilor a hotărârii din 20.07.2021, conform procesului-verbal publicat în BPI nr. 
12740/22.07.2021 (f. 22, vol. 49), prin care s-a votat înlocuirea administratorului judiciar format din consorțiul A&A 
Consultants SPRL și R&I Grup SPRL cu administratorul judiciar Casa de Insolvență Moldova SPRL. Pe lângă 
necesitatea existenței unei hotărâri a adunării creditorilor cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanțelor cu 
drept de vot, în sensul înlocuirii, condiție îndeplinită în cauză, se mai impune și ca motivele care stau la baza cererii de 
înlocuire a administratorului judiciar să fie temeinice. Instanța reține că, prin Încheierea din 04.06.2015, pronunțată în 
dosarul nr. 18458/3/2015, s-a deschis procedura generală de insolvență împotriva debitoarei Antrepriză Construcții 
Montaj nr. 4 București SA, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu Best Insolvency SPRL. 
Ulterior, prin Încheierea de ședință din 28.04.2016, în temeiul art. 57 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, instanța a luat act 
de decizia creditorului majoritar COMPANIA ROMPREST SERVICE SA din data de 15.04.2016, publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 111398/18.04.2016 și a numit în calitate de administrator judiciar al debitoarei 
ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI SA, consorțiul format din ZRP INSOLVENCY SPRL 
și A&A CONSULTANTS SPRL. În prealabil, față de susținerea administratorului judiciar în sensul că nu s-ar putea 
dispune înlocuirea sa întrucât nu a existat nicio atenționare sau sancțiune aplicată administratorului judiciar de către 
judecătorul sindic, instanța arată că textul de lege nu condiționează înlocuirea unui practician în insolvență de existența 
prealabilă a unor sancțiuni aplicate acestuia, astfel că va înlătura această susținere. Instanța observă că motivele 
invocate de către petentă se circumscriu ipotezei de nerespectare de către administratorul judiciar a scopului Legii 
85/2014, astfel cum acesta este prevăzut de art. 2 din lege (instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea 
pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia), în sensul că, 
prin acțiunile sale, administratorul judiciar minimizează șansele debitoarei de redresare. Astfel, procedând la analizarea 
celor învederate de către petentă și având ca punct de pornire aspectele sesizate de către creditoarea ANL, instanța 
apreciază că nu este limitată la motivele invocate prin această cerere, ci poate reține chiar din oficiu și existența altor 
motive temeinice de înlocuire a administratorului judiciar, dat fiind că textul de lege îi permite judecătorului sindic să se 
sesizeze și din oficiu cu privire la înlocuire. Verificarea modului în care administratorul judiciar și-a desfășurat 
activitatea în prezentul dosar pornește de la atribuțiile stabilite de Legea 85/2014 în sarcina sa. … Desigur, modul 
concret în care administratorul judiciar a înțeles să își îndeplinească aceste atribuții trebuie să demonstreze și 
respectarea principiilor instituite de Legea 85/2014 la art. 4 („ 1. maximizarea gradului de valorificare a activelor și de 
recuperare a creanțelor; 2. acordarea unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin 
intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de reorganizare judiciară; etc.) Pentru început, 
instanța constată că administratorul judiciar a fost desemnat în anul 2016, iar în prezent societatea debitoare se află în 
continuare în perioada de observație, fiind depășit cu mult termenul de 12 luni prevăzut de art. 112 alin. 3 din Legea 
85/2014. Administratorul judiciar nu a făcut niciun demers în vederea respectării acestui text de lege, deși, față de 
durata soluționării unora dintre contestațiile la tabelul preliminar, avea posibilitatea să se prevaleze de dispozițiile art. 
111 alin. 6 din Legea 85/2014 privind instituția înscrierii provizorii a creanței. Dat fiind stadiul procedurii și faptul că 
debitorul și-a păstrat dreptul de administrare, administratorul judiciar avea sarcina de a exercita supravegherea activității 
debitoarei, astfel cum ea este definită de art. 5 pct. 66 din lege, supraveghere care ar fi trebuit să se reflecte detaliat în 
cuprinsul rapoartelor de activitate întocmite în conformitate cu art. 59 din lege. Potrivit art. 45 alin. 2 din Legea 
85/2014, „atribuțiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar 
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și/sau al lichidatorului judiciar și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței. Atribuțiile 
manageriale aparțin administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, în mod excepțional, debitorului, dacă 
acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-și administra averea. Deciziile manageriale ale administratorului judiciar, 
lichidatorului judiciar sau debitorului care și-a păstrat dreptul de administrare pot fi controlate sub aspectul oportunității 
de către creditori, prin organele acestora.” Controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar are în vedere 
nu numai acțiunile întreprinse de practicianul în insolvență, ci și inacțiunile acestuia de natură a afecta scopul Legii 
85/2014. În condițiile în care deciziile manageriale ale administratorului special, precum și lipsa răspunsului acestuia la 
diversele solicitări ale administratorului judiciar (cu titlu de exemplu, necomunicarea informațiilor legate de contractele 
în derulare, aspect ce se regăsește la pct. III.7 din Raportul publicat în BPI nr. 11112/23.06.2021) afectează modul de 
desfășurare a procedurii insolvenței debitoarei, împiedicând practicianul în insolvență să își exercite în mod temeinic 
atribuțiile și provocând pierderi în activitatea debitoarei (a se vedea mențiunea potrivit căreia „societatea înregistrează 
permanent pierdere operațională” – f. 163, vol. 49), administratorul judiciar nu a uzitat de pârghiile oferite de lege 
pentru ridicarea dreptului de administrare a debitoarei. Totodată, judecătorul-sindic observă că sunt întemeiate criticile 
petentei legate de maniera în care administratorul judiciar a înțeles să calculeze onorariul. Astfel, în raportul de 
activitate publicat în BPI nr. 11112/23.06.2021 (f. 159-171, vol. 49), este explicat modul în care a fost calculat și 
facturat onorariul variabil, constatându-se o aplicare retroactivă a unei hotărâri a Adunării creditorilor din 02.12.2020 în 
cadrul căreia a fost aprobat onorariului variabil al administratorului judiciar, pornind de la oferta financiară de 5% + 
TVA din sumele obținute din valorificarea de active, recuperare de creanțe și din sumele distribuite creditorilor, 
obținute din activitatea curentă, pe perioada de insolvență și reorganizare. Aspectele învederate de petentă în legătură cu 
blocarea valorificării „camerei de incendiu” reprezintă o altă dovadă a incapacității administratorului judiciar de a-și 
exercita eficient supravegherea asupra activității debitoarei, aceasta ajungând până în punctul în care să încaseze o parte 
din prețul unui imobil neevaluat, în condițiile în care nu a fost aprobată vânzarea acestuia. Judecătorul-sindic mai 
constată o tendință de valorificare a bunurilor debitoarei în perioada de observație (atât bunuri imobile importante, 
precum imobilul situat în Azuga, imobilul situat în București, str. Iuliu Barasch, dar și bunuri mobile-20 autovehicule – 
a se vedea Raportul de activitate publicat în BPI nr. 9984/07.06.2021), sub pretextul maximizării averii debitoarei, 
administratorul judiciar dând dovadă de o atitudine permisivă și părând să neglijeze condiția specială a debitoarei de 
persoană juridică supusă procedurii insolvenței, a cărei libertate de gestionare a patrimoniului este îngrădită de 
dispozițiile Legii 85/2014. Constatând că o parte din criticile aduse de petentă sunt întemeiate, sesizând și din oficiu că 
administratorul judiciar are dificultăți în exercitarea atribuției de supraveghere a activității debitoarei, ceea ce conduce 
la punerea judecătorului-sindic în imposibilitatea realizării unui control efectiv asupra modului de gestionare a 
procedurii insolvenței debitoarei Antrepriză Construcții Montaj nr. 4 București SA, a cărei complexitate este vădită, 
instanța, în temeiul art. 57 alin. 4 din Legea 85/2014, va dispune înlocuirea administratorului judiciar format din 
consorțiul A&A Consultants SPRL și R&I Grup SPRL cu administratorul judiciar Casa de Insolvență Moldova SPRL, 
care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 57 alin. 1 și 8 din Legea 85/2014.” 
Împotriva acestei încheieri la data de 29.10.2021 a declarat apel administratorul judiciar, apelul fiind înregistrat pe rolul 
Curții de Apel București la data de 08.11.2021. 
În motivarea apelului s-au susținut în esență următoarele: a formulat apărări în fața judecătorului sindic prin prisma 
cererii de înlocuire, nu i-au fost comunicate motivele de înlocuire sesizate din oficiu de către judecătorul sindic, prin 
dispozitiv s-a admis cererea ANL, dar în baza motivelor sesizate din oficiu de către judecătorul sindic, motive 
necunoscute și față de care nu s-a putut apăra, cu privire la motivul de înlocuire constând în facturarea remunerației și 
pentru operațiuni anterioare hotărârii adunării creditorilor din 02.12.2020 a arătat că a fost respinsă ca neîntemeiată 
contestația debitorului, a efectuat demersuri pentru respectarea termenului de observație, prelungirea termenului se 
datorează și contestațiilor formulate inclusiv de ANL, termenelor de judecată acordate, ridicarea dreptului de 
administrare al debitoarei se face și la solicitarea creditorilor și nu reprezintă o obligație a administratorului judiciar, 
comitetul creditorilor și adunarea creditorilor au aprobat vânzările (inclusiv ANL), vânzarea bunurilor debitoarei 
reprezintă o chestiune de oportunitate. 
Analizând actele și lucrările dosarului instanța de apel reține următoarele: 
Cu privire la legalitatea măsurii dispuse de către judecătorul sindic prin încheierea apelată: 
Înlocuirea administratorului judiciar (confirmat) poate fi realizată într-o procedură de insolvență în conformitate cu 
prevederile art.57 alin.4 din Legea nr.85/2014. Din această normă legală se desprinde că înlocuirea poate fi dispusă 
pentru motive temeinice, la cererea creditorilor (a oricărui creditor)-dacă există o hotărâre a creditorilor adoptată în 
acest sens cu votul a peste 50% din masa credală-sau din oficiu. Indiferent de modul de sesizare (din oficiu sau la 
cererea creditorilor) măsura trebuie dispusă cu citarea administratorului judiciar. Din necesitatea citării 
administratorului judiciar rezultă că rațiunea legii în cadrul acestei instituții este aceea ca administratorul judiciar să își 
prezinte punctul de vedere cu privire la existența sau inexistența faptelor ce constituie motivele temeinice de înlocuire 
cu care a fost sesizat sau s-a sesizat din oficiu judecătorul sindic. Prin urmare motivele de înlocuire sesizate din oficiu 
trebuie puse în discuție și astfel aduse la cunoștința administratorului judiciar (iar cele sesizate de creditori, evident în 
scris, comunicate administratorului judiciar). În cauză se observă că unele din motivele de înlocuire găsite întemeiate 
sunt sesizate din oficiu (lipsa demersurilor pentru respectarea termenului de observație, cele pentru ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei), dar nepuse în discuție (așa cum rezultă din cuprinsul, practicaua, încheierii apelate). 
Așadar, o astfel de întemeiere a înlocuirii administratorului judiciar apare ca nerespectând (în parte) regula de procedură 
arătată și explicată mai sus (deci nelegală). Încălcarea acestei reguli de procedură nu are prevăzută expres o sancțiune 
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procedurală, deci sancțiunea ce intervine este nulitatea conform art.174 alin.1 NCPC, mai precis este vorba de o nulitate 
virtuală condiționată de existența unei vătămări conform art.175 NCPC. În cauză vătămarea este evidentă, constă în 
lipsirea administratorului judiciar de posibilitatea de a se apăra. Dat fiind că vătămarea aceasta, pentru a fi înlăturată, 
presupune ca administratorul judiciar să își poată formula apărarea înainte de a fi înlocuit, rezultă că singura posibilitate 
pentru a asigura aceasta constă în anularea măsurii înlocuirii și reanalizarea motivelor de înlocuire (prin efectele 
judecății din apel, inclusiv cel prevăzut de art.481 NCPC, rejudecarea în apel va privi doar temeiurile de înlocuire 
reținute de către judecătorul sindic). Se impune o nulitate (totală) a măsurii chiar dacă unele din motivele acceptate au 
fost sesizate și de creditor(i) pentru că, pe de o parte, judecătorul sindic nu a realizat prin încheierea apelată vreo 
gradualitate a gravității motivelor, implicit a nivelului de suficiență pentru înlocuire, iar, pe de altă parte, aprecierea 
asupra înlocuirii este prezumtiv una globală, prin referire la toate motivele în discuție ce pot fi găsite întemeiate. De 
asemenea natura juridică a acestei măsuri nu permite o nulitate parțială. 
Cu privire la motivele de înlocuire: 
Există anumite aspecte generale pentru cauza de față ce este necesar a fi menționate prin raportare la anumite aserțiuni 
din apel. Astfel trebuie arătat că vinovăția unora din participanții la procedura insolvenței pentru existența unor situații 
contrare legii (în literă și spirit), alții decât administratorul judiciar, nu înseamnă automat lipsa vinovăției 
administratorului judiciar pentru apariția acelor situații deoarece există posibilitatea unor vinovății concurente; nu este 
necesară o vinovăție exclusivă a administratorului judiciar pentru înlocuirea acestuia pentru că legea nu impune aceasta 
(de fapt nu este necesară nici măcar reținerea unei vinovății a administratorului judiciar, putându-se imagina situații 
obiective aflate într-un raport cauzal cu actele administratorului judiciar care să justifice totuși, în anumite împrejurări, 
măsura înlocuirii); nu are relevanță pentru aplicarea acestei măsuri dacă administratorul judiciar a fost sancționat 
anterior (fie și cu un simplu avertisment) pentru respectivele situații considerate a fi motive temeinice de înlocuire sau 
pentru unele similare (cu atât mai puțin potențiala lipsă a rolului activ al judecătorului sindic în anumite situații); pot 
constitui motive temeinice de înlocuire situații ilicite aflate într-un raport cauzal cu acte ale administratorului judiciar, 
chiar nedeclarate/nesancționate ca atare prin vreo procedură specifică insolvenței din cauza pasivității participanților. 
Instanța de apel consideră că prin încheierea apelată s-au reținut următoarele motive de înlocuire: lipsa demersurilor 
pentru respectarea termenului de observație, cele pentru ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, modul de 
calcul al onorariului administratorului judiciar. Lipsa demersurilor pentru respectarea termenului de observație a fost 
fundamentată pe lipsa solicitării înscrierii provizorii în tabelul definitiv de creanțe. Lipsa demersurilor pentru ridicarea 
dreptului de administrare al debitoarei a fost fundamentată pe ne-formularea unei solicitări în acest sens în condițiile în 
care supravegherea activității debitoarei nu se putea realiza eficient (dat fiind încasarea unei părți din prețul „camerei de 
incendiu” fără aprobarea vânzării, tendința de valorificare a bunurilor debitoarei). 
Nerespectarea termenului legal maximal al perioadei de observație în procedura de insolvență de față nu poate fi pusă 
într-o manieră decisivă pe seama lipsei demersurilor administratorului judiciar. Multitudinea de contestații, 
complexitatea situației economice a debitoarei (prin raportare la dimensiunea economică a debitoarei, la complexitatea 
raporturilor juridice în care se află implicată debitoare ca agent economic) apare elementul determinant. Finalul 
perioadei de observație este fie falimentul debitoarei, fie confirmarea unui plan de reorganizare. În condițiile în care se 
apreciază că reorganizarea este posibilă (aceasta pare să fie și aprehensiunea creditorilor după cum rezultă din cererea 
ANL, deci momentan nu apare că ar exista un interes pentru faliment), discuțiile asupra masei credale sunt esențiale 
pentru că doar creditorii din tabelul definitiv pot vota planul de reorganizare (sau chiar și propune un plan), acesta fiind 
înțelesul art.132 ș.u. din Legea nr.85/2014. Deci depășirea termenului de observație din necesitatea stabilirii masei 
credale nu conduce automat la înlocuirea administratorului judiciar. Desigur că creditorii din tabelul definitiv sunt cei 
prevăzuți de art.5 pct. 67 din Legea nr.85/2014 (deci și titularii creanțelor admise provizoriu de către judecătorul 
sindic). Însă înscrierea provizorie a creanțelor în tabelul definitiv are următoarele ipoteze: creanțe fiscale contestate 
(art.102 alin.81 din Legea n.85/2014), creanțe din tabelul preliminar contestate (art.111 alin.6) sau creanțe din tabelul 
definitiv contestate (art.113 alin.4). Se observă că art.111 alin.6 are ca ipoteză situația multitudinii de contestații (cum și 
apare a fi situația în cauza de față). Această normă legală se referă la o singură soluționare a tuturor contestațiilor și 
înscrierea provizorie a creanțelor pentru a căror existență este necesar un probatoriu de mai lungă durată. Deci legea se 
referă la situația când se soluționează împreună contestațiile la tabelul preliminar. Or dacă în dosarul de insolvență de 
față se acceptă imposibilitatea soluționării împreună a tuturor contestațiilor la creanțele din tabelul preliminar din varii 
motive (și indiferent de probatoriul specific fiecăreia), atunci se acceptă și că înscrierea/neînscrierea provizorie a 
creanțelor este o consecință importantă (și) a acestei imposibilități. De asemenea textul menționat nu impune 
administratorului judiciar să formuleze p astfel de cerere, mai mult, nici măcar nu prevede expres un astfel de drept (de 
care oricum nu poate fi privat creditorul contestator). Pe cale de consecință, într-o atare situație, lipsa înscrierii 
provizorii în tabelul definitiv a creanțelor (din tabelul preliminar) contestate (privită ca o cauză determinantă a depășirii 
duratei perioadei de observație) nu poate determina înlocuirea administratorului judiciar. 
Ridicarea dreptului de administrare al debitoarei reprezintă o instituție juridică a cărei însemnătate pentru dispunerea 
înlocuirii administratorului judiciar nu poate fi limitată la sesizarea/nesesizarea judecătorului sindic cu o astfel de 
cerere. Pe baza celor decelate de către judecătorul sindic pe acest aspect și pe baza actelor de la dosarul de față nu se 
poate considera că procedura insolvenței de față a suferit pentru că administratorul judiciar nu a solicitat ridicarea 
dreptului de administrare a debitoarei. Astfel unul din motivele de înlocuire prezentate de ANL a constat în aceea că 
administratorul judiciar nu a ajutat debitoarea în recuperarea creanțelor, eforturile aparținând doar acesteia (or 
debitoarea trebuie că a acționat prin administratorul special – n.n.), deci pare contrar ideii că se impunea ridicarea 
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dreptului de administrare (desigur, acest motiv de înlocuire nu a fost primit de către judecătorul sindic, însă situația de 
fapt pe care o descrie are exact relevanța arătată mai sus). De asemenea complexitatea situației economice a debitoarei 
la care s-a făcut referire mai sus lasă să se prezume simplu că este favorabilă o co-participare a debitoarei la eforturile 
de reorganizare, iar o astfel de co-participare apare și ea contrară necesității ridicării dreptului de administrare. 
Coroborând toate acestea cu lipsa unei sesizări din partea creditorilor în sensul ridicării dreptului de administrare al 
debitoarei (chiar și cu imaginea realizată de ANL a unor eforturi ale debitoarei pentru recuperarea de creanțe, etc.) apare 
că problema dreptului de administrare al debitoarei nu este presantă la acest moment în această procedură (deci nu poate 
fi motiv temeinic de înlocuire a administratorului judiciar faptul că el nu a solicitat o astfel de măsură judecătorului 
sindic). 
Valorificarea bunurilor debitoarei în perioada de observație implică și aspecte de legalitate și aspecte de oportunitate. 
Prin urmare simpla existență a unei tendințe de valorificare este un aspect prea vag pentru a constitui motiv de înlocuire 
a administratorului judiciar (deoarece nu poate fi încadrată automat la o nelegalitate mai ales în lipsa unor admiteri ale 
unor contestații/acțiuni în anulare unor vânzări). Privită singular, efectuarea unei vânzări fără aprobare prealabilă 
(pretinsa situație pentru camera de incendiu) nu este un fapt al administratorului judiciar. Privită ca un aspect al 
tendinței generale de valorificare, respectiva vânzare nu apare exemplificativă din moment ce restul vânzărilor nici 
măcar nu au fost reclamate a nu fi avut aprobarea creditorilor (s-au depus chiar înscrisuri pentru a se dovedi contrariul). 
Modul de calcul al onorariului administratorului judiciar (descris în încheierea apelată) nu poate face parte din vreun 
ansamblu justificativ al înlocuirii, cât timp, el a fost (în conținutul său) stabilit de către creditori prin hotărârea de 
confirmare a administratorului judiciar și apoi, în executarea sa, a făcut obiectul judecății în fața judecătorului sindic 
prin contestația depusă de către debitoare (f.21 verso, dosar apel unde se observă că chestiunea aplicării „retroactive” a 
hotărârii creditorilor de aprobare a onorariului administratorului judiciar, după terminologia utilizată chiar de către 
judecătorul sindic în această cauză, a fost unul din motivele de contestare a măsurilor din raportul de activitate publicat 
în BPI în 23.06.2021), contestație respinsă ca neîntemeiată (f.30). 
Față de toate cele de mai sus rezultă că apelul va fi admis, iar hotărârea apelată va fi anulată. În rejudecarea motivelor 
invocate de creditorul ANL (în limitele arătate mai sus!) cererea ANL de înlocuire a administratorului-judiciar va fi 
respinsă ca neîntemeiată. Sesizarea din oficiu (motivele sesizate din oficiu de către judecătorul sindic) nu are a primi în 
mod formal o soluție de respingere tipică, din moment ce nu există „o cerere” în acest sens. Însă, pentru considerentele 
expuse, instanța de apel, în rejudecarea acestora, găsindu-le neîntemeiate, nu le va reține și prin urmare nu va dispune în 
baza acestora măsura înlocuirii. 
Dat fiind soluționarea apelului, cerere de suspendare a hotărârii apelate până la soluționarea apelului a rămas fără obiect 
și va fi respinsă ca atare. 

Pentru aceste motive, în numele legii, decide: 

Admite apelul formulat de apelantul-administrator judiciar Consorțiul format din R&I GROUP SPRL (fostă ZRP 
INSOLVENCY SPRL) înregistrată la UNPIR sub nr.RFO II-0571, CUI 29440085, cu sediul în București, str. 
Clopotarii Vechi, nr.27, sector 1, prin reprezentant legal Elena Cosma, și A&A CONSULTANTS SPRL, înregistrată la 
UNPIR sub nr. 2A0042, CUI 20877869, cu sediul în București, B-dul Carol I, nr.12, et.1, sector 3, prin reprezentant 
legal Anastasescu Marieta, în contradictoriu cu intimatele-creditoare COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, 
înregistrată în registrul comerțului sub nr.J40/3673/2011, CUI RO13788556, cu sediul în București, Bulevardul 
Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, sector 1, prin reprezentant legal Director Adimi Marian Bogdan, ADMINISTRAȚIA 
NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE, CUI 11795581, cu sediul în sector 3, București, Bd. Unirii, nr.61, bl.F3, prin 
reprezentant legal Director General Adrian Chiștescu, CREDIT AGRICOLE BANK România SA, înregistrată în 
registrul comerțului sub nr. J40/3797/1996, CUI 8490099, cu sediul în București, sector 1, str. Berzei, nr.19,prin 
Sucursala Vasile Lascăr, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/8754/2008, CUI 23910994, cu sediul în 
București, str. Vasile Lascăr, nr.40-40bis, sector 2, ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ-DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI ÎN 
REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREȘTI, CUI 
4193117, cu sediul în sector 2, București, str. prof. dr. Dimitrie Gerota, nr.13 și cu sediul procesual ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în București, sector 2, str. Speranței, nr.40, TEHCON 
EDILITATE&INFRASTRUCTURĂ SRL, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J23/2730/2008, CUI 24410946, 
Otopeni, Calea Bucureștilor, nr.224E, et.1, ap. Camera 25, Județ Ilfov, prin reprezentant legal administrator special 
Braun Harald Erich și administrator judiciar Casa de Insolvență Moldova, împotriva încheierii de ședință din data de 
28.10.2021 pronunțate de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr.18458/3/2015. 
Anulează sentința. 
În rejudecare: 
Respinge cererea de înlocuire a administratorului-judiciar ca neîntemeiată. 
Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a efectelor încheierii de ședință din data de 28.10.2021 pronunțate 
de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 18458/3/2015 formulată de apelantul-administrator judiciar 
Consorțiul format din R&I GROUP SPRL (fostă ZRP INSOLVENCY SPRL) și A&A CONSULTANTS SPRL. 
Definitivă. 
Pronunțată în ședință publică, azi, 14.01.2022. 
Președinte          Judecător             Grefier 
Ivănescu Gabriel-Florin                                                Arbănaș Petrică                                                           Vaida Susana 
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Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GRAL-DIALYSE S.R.L., cod unic de înregistrare: 35038407 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedură generală de insolvență 

Nr. 1575/22.02.2022 
1. Date privind dosarul: nr. 2014/100/2020, Tribunalul Maramureș, Secția a II – a Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal. 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa – Palatul Justiției, Bd. Republicii nr.2A, camera 3, demisol, Mun. Baia Mare; tel. 
0262-218235, fax- 0262-218209, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro; programul arhivei - în zilele lucrătoare între orele 
9:00 - 12:00.  
3.1. Debitor: SC Gral-Dialyse SRL, în insolvență / în insolvency / en procedure collective, CUI 35038407, cu sediul în 
Sighetu Marmației, Strada Valea Cufundoasă, nr. 35, jud. Maramureș, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului 
J24/937/2015  
3.2. Administrator special: Muțiu Ana Dorina. 
4.Creditori: conform Tabel Preliminar nr. 1311/29.01.2021. 
5.Administrator judiciar: Insolvența SM SPRL, CIF RO26020710, cu sediul social în loc. Satu Mare, str. Crișan, nr. 5, 
ap. 2, jud. Satu Mare, având numărul RFO II – 0405 la înscrierea în Tabloul practicienilor în insolvență, nr. de tel. 0745 
245.844, fax 0261.770.086, e-mail: office@insolventasm.ro, reprezentată legal prin domnul Ion Dohotar - practician în 
insolvență coordonator. 
Subscrisa Insolvența SM SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei, SC Gral-Dialyse SRL, conform 
Încheierii civile nr. 1327/2020 din 27.11.2020, pronunțată de Tribunal Maramureș, Secția a II – a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în Dosarul nr. 2014/100/2020, în temeiul art.5 pct. 28 și art. 58 și 59 din Legea 85/2014, 
comunică: 

Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor în cadrul procedurii de 

insolvență a SC Gral-Dialyse SRL 

I. Mențiuni cu privire la raportul de activitate anterior întocmit în temeiul art. 58 alin (1) din Legea nr. 85/2014 
În dosarul nr. 2014/100/2020, privind procedura insolvenței societății Gral Dialyse SRL, prin Raportul nostru nr. 
1282/27.01.2022, am informat în mod detaliat despre modul de îndeplinire a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor 
în perioada 15.12.2021 - 27.01.2022. Raportul nr. 1282/27.01.2022 a fost atașat la dosarul de insolvență al debitoarei și 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1628/28.01.2022. Împotriva măsurilor prezentate în raport nu au fost 
înregistrate contestații. 
II. Termen de judecată în dosar nr. 2014/100/2020: 
Termenul acordat de instanță pentru continuarea procedurii a fost fixat la data de 17.03.2022. 
III. Informații sintetice în perioada de raportare 
1. persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61: nu a fost cazul. 
2. acte de dispoziție asupra averii debitoarei și documente încheiate în acest sens: nu a fost cazul.  
3. măsuri privind contractele în care debitoarea este parte: nu a fost cazul. 
4. situația cheltuielilor cu procedura efectuate de administratorul judiciar pentru cheltuieli cu procedura de insolvență:  

Nr. 

crt. 

Denumire 

cheltuială 

Suma (lei) Cota 

TVA 

Factura și data Furnizor 

TVA inclus 

1 deplasare 120.32 19% bf. 229/11.01.2022 Lukoil Romania SRL 
  Total 120.32       

5. acțiuni promovate în temeiul art. 117-122 sau la art. 169 din Legea 85/2014: nu au fost formulate asemenea acțiuni.  
6. măsuri de protecție corespunzătoare creditorilor cu drepturi de preferință: 
nu este cazul.  
7. stadiul efectuării inventarierii: finalizat. 
8. onorariul încasat de administratorul judiciar (și modul de calcul):  

Tip document 

Număr și dată 

Valoare 

(lei) 

Natura cheltuială Mod de calcul Document de 

plată 

Tip, număr și 

data document 

     
TOTAL  0,00 

IV. Activități întreprinse de practicianul în insolvență în cadrul procedurii de insolvență 
Prin prezentul raport informăm cu privire la activitățile pe care în calitate de administrator judiciar desemnat în cauză, 
le-am efectuat după data de 27.01.2022 până în prezent, în exercitarea atribuțiilor stabilite de lege și de judecătorul 
sindic în sarcina noastră. 
1) Activitățile comerciale desfășurate de către debitoare sub supravegherea administratorului judiciar 


