
 

București, 

Nr. 49/03.02.2022 

CONVOCAREA  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI  

THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1582/111/2018, Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, 

Complet C7 Fond Falimente 

2. Arhiva / Registratura instanței: Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor, Cod Poștal 410033. 

Telefon - + 40 – 0259414896, 0359432753, fax:+40-0359432750, email: tr-bihor-reg@just.ro. 

Program cu publicul: de luni până vineri între orele 08.30 – 12.30. 

3. Debitor: THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL, persoană juridică română în 

insolvență, in insolvency, en procedure collective, având sediul în Județul Bihor, Comuna Oșorhei, Sat 

Oșorhei nr. 356 G 2, Cod Poștal 417360, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub numărul de 

ordine J05/1841/2005, Cod Unic de Înregistrare 17910205, Atribut Fiscal RO. 

4. Administrator Judiciar: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, Sectorul 

2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare 

sub nr. RFO II - 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031 226 14 00, 

fax 031 226 14 01, email office@fractal.eu. 

5. Administrator special: Maria Camelia Weisenburger 

6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului 

THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL conform Încheierii nr. 86 din data de 

09.04.2019 a Tribunalului Bihor, Secția a II- Civilă,  

7. Conform articolului 47 alineatul (1) și următoarele din Legea 85/2014, 

Preambul: 

Având în vedere 

- faptul că administratorul special al debitoarei a solicitat administratorului judiciar casarea și 

totodată demararea procedurile în vederea casării prin valorificare la fier vechi a următoarelor 

bunuri mobile:  

o Mașină ciment Kolbenpumpe(inv.no.101); 

o Mașină de debitat metal (inv.no.5); 

o Aplicator laminat pe fibra(inv.no.214); 

o Mașină de frezat Versycnc (inv.no. 215); 

o Mașină de găurit și scobit pe orizontala(inv. no 68); 

o 2 mașini de tencuit Ritmo XL(inv.no.124); 

- faptul că bunurile mobile mai sus prezentate, a căror casare a fost solicitată de către 

administratorul special, au fost de asemenea propuse pentru casare de expertul–evaluator, 

prin intermediul Raportului de evaluare întocmit de acesta și omologat de către judecătorul 
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sindic la termenul din data de 18.01.2022, 

CONVOACĂ  

ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI 

THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL 

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, în București, Sectorul 2, 

Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, în data de 11.02.2022, la ora 10.00. 

ORDINEA DE ZI 

este următoarea: 

1. Prezentarea situației bunurilor proprietatea THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL, 

propuse spre casare prin valorificare la fier vechi, de către administratorul special. 

Precizăm faptul că potrivit Raportului de evaluare a bunurilor mobile întocmit de către expertul – 

evaluator Droj Laurențiu și omologat de către judecătorul sindic la termenul din data de 18.01.2022, 

următoarele bunuri au fost propuse spre casare: 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri propuse 

spre casare 

Observații cu privire la garanțiile 

instituite asupra bunurilor 

Valoare bun estimată în 

raportul de evaluare 

omologat (Lei) 

1. Mașină ciment Kolbenpumpe 

(nr. inv. 101) 

Nu există 195,00 

2. Mașină de debitat meta cu 

banda MBS210S (nr. inv. 5) 

Nu există 598,00 

3. Aplicator laminat pe fibra (nr. 

inv. 214) 

Nu există 65,00 

4. Mașină de frezat Versycnc 

M3020 (nr. inv. 215) 

Ipotecă mobiliară instituită în 

favoarea creditorului BCR 

2.080,00 

5. Mașină de găurit și scobit pe 

orizontala (nr. inv. 68) 

Nu există 338.00 

6. 2 mașini de tencuit Ritmo XL FU 

230/400V (nr. inv.124) 

Nu există 325,00 

 

Menționăm că potrivit Raportului de evaluare omologat de instanță la 18.01.2022, bunurile 

menționate în tabelul de mai sus sunt defecte/nefuncționale și nu mai pot fi reparate și vândute pe 

piața second-hand.  

Pentru acest motiv, expertul-evaluator a estimat o valoarea de casare/recuperare a bunurilor, 

valoarea de recuperare per Kg fiind estimată de evaluator la 1,3 lei/kg fier și 1 leu deșeu IT. 

2. Aprobarea casării prin valorificare la fier vechi a următoarelor bunuri, proprietatea debitoarei 

Theming And Animatronics Industries SRL:  

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri Observații cu privire la garanțiile instituite 

asupra bunurilor 

1. Mașină ciment Kolbenpumpe (nr. inv. 101) Nu există 
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2. Mașină de debitat meta cu banda MBS210S (nr. 

inv. 5) 

Nu există 

3. Aplicator laminat pe fibra (nr. inv. 214) Nu există 

4. Mașină de frezat Versycnc M3020 (nr. inv. 215) Ipotecă mobiliară instituită în favoarea creditorului 

BCR 

5. Mașină de găurit și scobit pe orizontala (nr. inv. 68) Nu există 

6. 2 mașini de tencuit Ritmo XL FU 230/400V (nr. 

inv.124) 

Nu există 

 

Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. 

Creditorii vor putea vota şi prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de 

creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura 

electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace 

administratorului judiciar, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului. 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


