
 

 
București,  

  Nr. 434/10.08.2022 

 

 

RAPORT  

ASUPRA FONDURILOR  

OBŢINUTE DIN LICHIDARE ŞI DIN ÎNCASAREA CREANŢELOR 

ȘI PLAN DE DISTRIBUIRE NR. 1 

CU PRIVIRE LA DEBITORUL DACS SRL 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4075/30/2020, Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, 

Judecător-sindic: Loredana Neamțu; 

2. Arhiva/registratura instanței: Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300055,  

Număr de telefon Registratură 0256.221.990, programul Registraturii instanței Luni-Vineri 09:00-11:00 

(Etaj I, camera 156 - ghișeu), Arhiva de sindic: Marți-Vineri 09:00-11:00 (Etaj I, camera 177); E-mail 

Registratură: tr-timis-reg@just.ro; 

3. Debitor: DACS SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Periam, str. 

Pieței nr. 902, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub J35/1593/1992, CUI 2511214;  

4. Administrator special – Oprea Simona Alina 

5.  Creditori: Toate persoanele fizice și juridice care dețin o creanță împotriva averii 

debitorului, conform ultimului tabel de creanțe publicat în BPI; 

6. Lichidator 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, prin reprezentant permanent: Asociat Coordonator Alexandru Rusu; 

7. Subscrisa, FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului DACS 

SRL, conform hotărârii civile din data de 17.06.2021, pronunțată în dosarul 4075/30/2020 de Tribunalul 

Timiș, Secția a II-a civila, 

6. Conform articolului 160 al Legii 85/2014, înaintează prezentul 

RAPORT DE FONDURI ȘI PLAN DE DISTRIBUIRE NR. 1 

I. Mențiuni privind fondurile obținute din încasarea de creanțe și valorificarea activelor 

(bunuri imobile și mobile). 

La data de 31.07.2022, debitoarea DACS SRL deținea disponibilități în cuantum de 1.883.778,24 Lei 

reprezentând sumă existentă în contul unic de insolvență constituit pe numele debitoarei. 

Precizăm faptul că până la data prezentului raport, fondurile existente în conturile debitoarei s-au obținut 

din vânzarea de active (respectiv bunuri mobile și imobilul situat în Timișoara, Str. Demetriade nr. 15, 

asupra căruia este instituită ipotecă în favoarea creditorului BRD)  și recuperare de creanțe (din care un 
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număr de 3 (trei) creanțe sunt garantate în favoarea BRD), ca urmare a demersurilor lichidatorului judiciar, 

după cum urmează:  

Explicații Sumă încasată Pro rata în raport de valoarea de 

evaluare a bunurilor debitoarei (Lei) 

Transfer credit din contul deschis pe numele debitoarei la BT 9,340.00   

Încasare dobândă cont curent 0.71   

Încasare dobândă cont curent 0.77   

Încasare dobândă cont curent 0.70   

Încasare creanță CSM SOPON SRL 1,052.32   

Încasare dobândă cont curent 0.60   

Încasare dobândă cont curent 0.78   

Încasare creanță LAMCRIST SRL 623.80   

Încasare creanță RAVOVANPAS 447.00   

Încasare creanță LEAH COMPANY(creanță garantată în favoarea 

BRD) 4,527.05   

Încasare creanță LORANDA 378.65   

Încasare creanță BRATU GRUP SRL 188.99   

Încasare creanță FAMIZA SRL (creanță garantată în favoarea BRD) 337.96   

Încasare creanță CD MARYCIP 809.99   

Încasare creanță SEDAN SRL 134.98   

Încasare creanță PGF EUROALIM 134.71   

Încasare creanță POP CĂTĂLIN GABRIEL 155.00   

Încasare creanță FLORIALI 2001 435.00   

Încasare creanță CATALIN ȘI CASANDRA SRL 351.00   

Încasare creanță FI AMBRA CONSTURCT SRL 210.00   

Încasare creanță GAVRIN DEIAN 238.97   

Încasare creanță ALEMA MA SRL 189.01   

Încasare creanță SOCIETATE COOPERATIVĂ 305.59   

Încasare dobândă cont curent 1.40   

Încasare creanță ADRIATAR 2001 SRL 283.93   

Încasare dobândă cont curent 1.39   

Încasare creanță PICADILI TIM(creanță garantată în favoarea BRD) 656.39   

Încasare dobândă cont curent 1.46   

Încasare dobândă cont curent 1.45   

Încasare dobândă cont curent 1.33   

Încasare creanță CIOABLA M ARIANA II 176.00   

Încasare dobândă cont curent 1.47   

Încasare dobândă cont curent 1.42   

Încasare dobândă cont curent 5.14   

Încasare dobândă cont curent 160.35   

Încasare taxă participare la licitația din 06.07.2022 119.00   

Încasare preț adjudecare bunuri mobile la licitația din 06.07.2022 1,127.00   
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Încasare taxă de înscriere la licitație pentru  imobilul situat în Strada 

Demetriade nr. 15, Timișoara, aflat în garanția BRD 1,785.00   

Încasare vânzare imobil situat În Strada Demetriade nr. 15, 

Timișoara, aflat în garanția creditorului BRD (fără TVA, având în 

vedere că s-a aplicat taxarea inversă) 1,893,341.35   

Încasare dobândă cont curent 96.48   

Încasare sumă din valorificare la fier vechi 548.80   

Total încasări dobânzi 275.45   

Total sume transferate din contul deschis la BT 9,340.00   

Total încasări creanțe 11,796.69   

Total încasări creanțe garantate în favoarea BRD 5,521.40   

Total încasări creanțe din vânzări bunuri 1,894,468.35   

Total încasări taxă participare la licitație 1,904.00   

Total încasări 1,918,333.29   

Total sume încasate din bunuri și creanțe garantate în favoare BRD 1,900,647.75   

Total valoare bunuri evaluate (EuroLei)   3,177,917.86 

Total garanții în favoarea BRD(Euro)   2,978,269.28 

PRO RATA   94% 

 

II. Mențiuni privind plata cheltuielilor prevăzute de art. 159 alin.1 pct. 1 și art. 161 pct.1 din 

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

Precizăm că în cursul procedurii au fost efectuate cheltuieli ce se încadrează în prevederile art. 159 alin. 1 

pct. 1 și art. 161 pct.1 din legea 85/2014, care sunt structurate după cum urmează: 

1. Plăți efectuate în perioada 01.04.2021-31.07.2022, din fondurile debitoarei și din contul unic 

de insolvență al debitoarei, deschis la BRD SA. 

Explicații plăți efectuate din fondurile debitoarei (01.04.2021-

31.07.2022) 
Sume plătite din fondurile debitoarei 

Comision operațiune 1.50 

Comision de administrare cont 5.00 

Comision de administrare cont 5.00 

Comision bancar lunar Multix 45.00 

Comision bancar 3.01 

Comision de gestiune cont 5.00 

Comision bancar lunar Multix 45.00 

Comision de administrare cont 5.00 

Comision 3.01 

Comision bancar lunar Multix 45.00 

Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 
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Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 

Comision administrare cont 5.00 

Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 

Comision operațiune 1.50 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision operațiune 1.50 

Comision administrare cont 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision operațiune 1.50 

Comision administrare cont 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision administrare cont 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision administrare cont 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision administrare cont 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision administrare cont 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision administrare cont 5.00 

Comision administrare cont 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Comision tranzacție 3.01 

Comision tranzacție 1.50 

Comision administrare 5.00 

Comision lunar Multix 45.00 

Rețineri comisioane luna iunie 2021 353.37 

Total comisioane bancare (01.04.2021-31.07.2022) 1,044.90 

Avans evaluare 3,000.00 

Taxă buget verificare furnizare informații 1.00 

Transport și debarasare imobil din str. Demetriade 29,800.00 

Total plăți din contul unic 33,845.90 

Plată parțială onorariu 548.8 

Total plăți efectuate din fondurile debitoarei 34,394.70 
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2. Plați efectuate în cursul procedurii cu titlu de cheltuieli de procedură, avansate de către 

lichidatorul  judiciar din fonduri proprii și nerecuperate până la data prezentului Raport. 

 

2.1. Mențiuni cu privire la plata retribuției lichidatorului judiciar. 

În data de 19.01.2021, în conformitate cu Procesul Verbal al Adunării creditorilor debitorului DACS SRL nr. 

43/19.01.2021 publicat în BPI nr. 3285/22.02.2021 și conform ofertei administratorului judiciar, onorariul 

lunar fix cuvenit administratorului judiciar a fost stabilit la 2.500 Lei /lunar pentru perioada de observație, 

dar nu mai mult de 12 luni  și onorariu de succes de 3,9%+TVA aplicat pe sumele distribuite creditorilor.  

Prin Încheierea din data de 04.03.2021, Fractal Insolvență SPRL a fost confirmat în calitate de administrator 

judiciar provizoriu. 

Precizăm că onorariul fix al administratorului judiciar (pentru perioada de observație 04.03.2021-

16.06.2021) precum și cheltuielile de procedură aferente perioadei de observație nu au fost achitate pe 

parcursul procedurii, însă, acestea urmează a fi achitate în perioada imediat următoare, conform art. 39 

din Legea 85/2014, cu mențiunea că cheltuielile și plățile reprezentând onorariul și cheltuielile de procedură 

sunt prezentate și în Rapoartele de activitate depuse la Instanță și publicate în BPI. 

La data de 17.06.2021, prin Sentința civilă nr. 694/17.06.2021 pronunțată de Instanța Tribunalului Timiș 

în dosarul 4075/30/2020, Instanța a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei DACS 

SRL și confirmarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului Fractal Insolvență SPRL. În data de 

29.07.2021, în conformitate cu Procesul Verbal al Adunării Creditorilor debitoarei DACS SRL înregistrat cu 

nr. 507/29.07.2021, publicat de două ori (din eroarea BPI) atât în BPI 13064/30.07.2021 cât și și în BPI 

nr. 3042/29.07.2021 așa cum a fost corectat prin erata nr. 523/02.08.2021 publicată în BPI nr. 

13172/03.08.2021, onorariul lunar fix cuvenit lichidatorului judiciar a fost stabilit la 2.500 Lei + TVA/lunar 

pe perioada de faliment dar nu mai mult de 18 luni și onorariul de succes a fost stabilit la 3,9%  +TVA 

aplicat la sumele distribuite creditorilor. 

Precizăm că onorariul fix cuvenit pentru perioada de observație și pentru lichidatorului judiciar precum și 

cheltuielile de procedură inclusiv cheltuielile cu arhivarea documentelor debitoarei până la data prezentului 

raport nu au fost achitate pe parcursul procedurii, însă, acestea urmează a fi achitate integral din averea 

debitoarei, în perioada imediat următoare publicării prezentului Raport, conform art. 39 din Legea 85/2014, 

toate cheltuielile și plățile reprezentând onorariul și cheltuielile de procedură fiind prezentate în Rapoartele 

de activitate depuse la Instanță și publicate în BPI. 

Astfel precizăm că valoarea totală a onorariilor fixe și cheltuielilor de procedură cuvenite lichidatorului 

judiciar de la data desemnării până la 31.07.2022 sunt în cuantum total de 77,063.31 Lei, după cum 

urmează: 

- 9,757.60 Lei - cheltuieli refacturate in procedura, total inclusiv TVA, în sold/neîncasate; 

- 50,287.09 Lei - onorarii profesionale procedura de insolventa/faliment, total inclusiv TVA, în 

sold/neîncasate; 

- 17,018.62 Lei– cheltuieli de procedură de decontare; 

De asemenea, valoarea totală a onorariilor fixe și cheltuielilor de procedură cuvenite lichidatorului judiciar 

de la data desemnării până la 12.07.2022, avansate de lichidatorul judiciar și nerecuperate de la debitor 

sunt în cuantum total de 76,514.51 Lei așa cum vom detalia în cele ce urmează, lichidatorul încasând de 

la debitor suma de 548.8 Lei cu titlu de onorariu fix. 

- 9,757.60 Lei - cheltuieli refacturate in procedura, total inclusiv TVA, în sold/neîncasate; 
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- 49,738.29 Lei - onorarii profesionale procedura de insolventa/faliment, total inclusiv TVA, în 

sold/neîncasate; 

- 17,018.62 Lei– cheltuieli de procedură de decontare; 

În ceea ce privește onorariul variabil, având în vedere suma distribuită creditorilor conform prezentului 

raport, onorariul de succes cuvenit lichidatorului judiciar este de 57,681.00 Lei la care se adaugă TVA în 

valoare de 10,959.39 Lei, total onorariu de succes 68,640.39 Lei. 

Precizăm că onorariu de succes pentru lichidatorul judiciar reprezintă 3,9 % din sumele distribuite 

creditorilor + TVA-ul aferent, iar în speță, suma distribuită creditorilor este de 1.479.000 LEI. 

3. Mențiuni privind contribuția la fondul de lichidare UNPIR ce urmează a fi achitată prin 

prezentul Raport și Plan de distribuire. 

În conformitate cu prevederile art. 39 al. (7) lit. b) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, contribuția la fondul de lichidare este de 2% din sumele recuperate în cadrul 

procedurii. 

Menționăm că până la acest moment, nu am achitat nicio sumă de bani cu titlu de contribuție la fondul de 

lichidare către UNPIR, dar aceasta urmează a fi achitată în perioada imediat următoare, după publicarea 

prezentului raport și plan de distribuire. 

În perioada 01.04.2021 – 31.07.2022, în contul unic de insolvență al debitoarei DACS  SRL s-au 

încasat următoarele sume: 

(i) Sume provenite din dobânzi în cuantum total de 275,45 Lei, după cum urmează: 

Explicații Valoare încasată 

Încasare dobândă cont curent 0.71 

Încasare dobândă cont curent 0.77 

Încasare dobândă cont curent 0.70 

Încasare dobândă cont curent 0.60 

Încasare dobândă cont curent 0.78 

Încasare dobândă cont curent 1.40 

Încasare dobândă cont curent 1.39 

Încasare dobândă cont curent 1.46 

Încasare dobândă cont curent 1.45 

Încasare dobândă cont curent 1.33 

Încasare dobândă cont curent 1.47 

Încasare dobândă cont curent 1.42 

Încasare dobândă cont curent 5.14 

Încasare dobândă cont curent 160.35 

Încasare dobândă cont curent 96.48 

Total încasări dobânzi 275.45 

Total cotă 2% datorată către UNPIR 5.51 
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Astfel, contribuția de 2% din fondurile obținute din încasare de dobânzi, datorată către UNPIR este de 5,51 

Lei. 

(ii) Sumele provenite din recuperări de creanțe sunt în cuantum total de  11,636.34 Lei, după 

cum urmează: 

Explicații Valoare încasată 

Încasare creanță CSM SOPON SRL 1,052.32 

Încasare creanță LAMCRIST SRL 623.80 

Încasare creanță RAVOVANPAS 447.00 

Încasare creanță LEAH COMPANY(creanță garantată în favoarea 

BRD) 4,527.05 

Încasare creanță LORANDA 378.65 

Încasare creanță BRATU GRUP SRL 188.99 

Încasare creanță FAMIZA SRL (creanță garantată în favoarea BRD) 337.96 

Încasare creanță CD MARYCIP 809.99 

Încasare creanță SEDAN SRL 134.98 

Încasare creanță PGF EUROALIM 134.71 

Încasare creanță POP CĂTĂLIN GABRIEL 155.00 

Încasare creanță FLORIALI 2001 435.00 

Încasare creanță CATALIN ȘI CASANDRA SRL 351.00 

Încasare creanță FI AMBRA CONSTURCT SRL 210.00 

Încasare creanță GAVRIN DEIAN 238.97 

Încasare creanță ALEMA MA SRL 189.01 

Încasare creanță SOCIETATE COOPERATIVĂ 305.59 

Încasare creanță ADRIATAR 2001 SRL 283.93 

Încasare creanță PICADILI TIM(creanță garantată în favoarea BRD) 656.39 

Încasare creanță CIOABLA M ARIANA II 176.00 

Total încasări creanțe 11,636.34 

Total cotă 2% datorată către UNPIR 232,73 

 

Astfel, contribuția de 2% din fondurile obținute din recuperarea creanțelor datorată către UNPIR, este de 

232,73 Lei. 

(iii) Sume provenite din vânzarea bunurilor mobile prin licitație publică, în cuantum total de 

1.246,00 Lei inclusiv TVA, după cum urmează: 

Explicații sume încasate Valoare încasată 

Încasare taxă participare la licitația din 06.07.2022 119.00 

Încasare preț adjudecare bunuri mobile la licitația din 06.07.2022 1,127.00 

Total sumă încasată 1.246,00 

Total TVA aferent bunurilor mobile valorificate (pentru care nu se 

aplică 2%) 179,95 
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Total sumă la care se aplică cota de 2%  1.066.05 

Total cotă de 2% datorată către UNPIR 21,32 

 

Astfel, contribuția de 2% din fondurile obținute din vânzarea bunurilor mobile și taxa de înscriere la licitație 

pentru bunurile mobile, este de 21,32 Lei. 

(iv) Sume provenite din casarea bunurilor prin valorificare la fier vechi, în cuantum total de 

548,8 Lei inclusiv TVA, după cum urmează: 

Explicații sume încasate Valoare încasată 

Încasare sume din valorificare la fier vechi 548,8 

Total cotă de 2% datorată către UNPIR 10,98 lei 

 

Astfel, contribuția de 2% din fondurile obținute din casarea bunurilor mobile, este de 10,98 Lei. 

(v) Sume provenite din vânzarea imobilului debitoarei situat în Timișoara str. Demetriade 

nr. 15, garantat în favoarea creditorului BRD, după cum urmează:  

Explicații Valoare încasată 

Încasare taxă de înscriere la licitație pentru  imobilul situat în Strada Demetriada nr. 15, Timișoara, 

aflat în garanția BRD 1,785.00 

Încasare vânzare imobil situat în Strada Demetriade nr. 15, Timișoara, aflat în garanția creditorului 

BRD (fără TVA, având în vedere că s-a aplicat taxarea inversă) 1,893,341.35 

Total încasări  1.895.126,35 

Total cotă de 2% datorată UNPIR 37.902,53 

 

Facem precizarea că imobilul situat în Strada Demetriade nr. 15, Timișoara, asupra căruia este instituită 

ipotecă în favoarea creditorului BRD, a fost valorificat prin aplicarea taxării inverse conform art. 292 alin. 

(2) lit. f) coroborat cu art. 331 alin. (2) lit. g) Cod fiscal, prin urmare prețul fără TVA, încasat ca urmare a 

valorificării acestui imobil este în cuantum total de 1.895.126,35 Lei exclusiv TVA. 

Astfel, contribuția de 2% din fondurile obținute din vânzarea imobilului debitoarei situat în Timișoara str. 

Demetriade nr. 15, garantat în favoarea creditorului BRD este de 37.902,53 Lei.  

Valoarea totală a cotei de 2% ce se datorează UNPIR, pentru încasările provenite din dobânzi, recuperarea 

creanțelor și vânzarea de active (mobile și imobile) este de  38,173.06 lei. 

Referitor la contribuția la fondul de lichidare de 2% indicată mai sus (în cuantum total de 38,173.06 Lei) 

aferentă creanțelor recuperate în cadrul procedurii de insolvență, a sumelor obținute din dobânzi și a celor 

rezultate din vânzări de active (mobile și imobile), precizăm că aceasta nu a fost achitată până la acest 

moment, însă urmează a fi achitată în perioada imediat următoare publicării prezentului Raport de fonduri 

și plan de distribuire. 
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4. Mențiuni privind cheltuielile totale prevăzute de art. 159 alin. 1, pct.1 și art. 161 pct. 1 din 

Legea 85/2014 generate în procedura debitoarei până la data de 31.07.2022. 

Explicații cheltuieli generate de procedură până la 31.07.2022 Sume 

Total comisioane bancare (01.04.2021-31.07.2022) 1,044.90 

Total cheltuieli evaluare  15,000.00 

Taxă buget verificare furnizare informații 1.00 

Cheltuieli de procedură refacturate de lichidator până la 31.07.2022 (anunțuri vânzare, taxe 

poștale, etc) 9,757.60 

Cheltuieli de decontare efectuate de lichidator (taxe poștale, deplasări, închiriere utilaje și 

containere pentru eliberare imobil Timișoara, costuri combustibil, etc) (31.07.2022)  17,018.62 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din vânzarea imobilului (cota de 2%) 37,866.83 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din încasarea creanțelor (cota de 2%) 232.73 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din încasarea creanțelor garantate în favoarea 

BRD (cota de 2%) 110.43 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din dobânzi (cota de 2%) 5.51 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din taxa de înscriere la licitație imobil (cota de 

2%) 35.70 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din taxa de înscriere la licitație mobile (cota de 

2%) 2.38 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din vânzarea mobilelor negarantate  (cota de 2% 

se aplică la suma încasată fără TVA, respectiv la suma de 947.05) 18.94 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din valorificarea la fier vechi 10.98 

Total fond de lichidare 38,173.06 

Total fond de lichidare aferent bunurilor garantate în favoarea BRD 37,902.53 

Total fond de lichidare aferent creanțelor garantate în favoarea BRD 110.43 

Total fond în favoarea BRD  38,012.96 

Onorariu fix administrator și lichidator judiciar pentru perioada (2500 LEI + Tva)/lunar  50,287.09 

Onorariu variabil lichidator judiciar (3.9% +TVA din sumele distribuite creditorilor) 68,640.39 

Transport și debarasare imobil din str. Demetriade și relocare bunuri 29,800.00 

Onorariu și cheltuieli cuvenite administratorului judiciar provizoriu AD PRO MANAGEMENT SRL 
5,950.00 

TOTAL CHELTUIELI 235,672.66 

 

5. Mențiuni privind cheltuielile prevăzute de art. 159 alin. 1, pct.1 și art. 161 pct. 1 din Legea 

85/2014 ce urmează a fi achitate prin prezentul Raport și Plan de distribuire. 

La data efectuării prezentului Raport, în contul unic de insolvență se află suma de 1.883.778,24 Lei. 

Astfel, având în vedere că din totalul cheltuielilor în cuantum de 235,672.66 Lei generate de derularea 

procedurii de insolvență a debitoarei până la data de 31.07.2022, au fost achitate din fondurile debitoarei 

cheltuieli în sumă de 34,389.70 Lei (detaliate la capitolul II -pct. 1 de mai sus), rezultă că sumele care 

urmează a fi achitate cu titlu de cheltuieli de procedură ca urmare a întocmirii prezentului Raport sunt 

următoarele: 
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Explicații cheltuieli până la 31.07.2022 conform art. 159 alin.1 pct. 1 și art. 161 pct. 1 din Legea 

85/2014 ce urmează a fi achitate prin prezentul Raport 
Sume 

Rest de plată evaluare bunuri 12,000.00 

Cheltuieli de procedură refacturate de lichidator până la 31.07.2022 (anunțuri vânzare, taxe poștale, 

etc) 9,757.60 

Cheltuieli de decontare efectuate de lichidator (taxe poștale, deplasări, închiriere utilaje și 

containere pentru eliberare imobil Timișoara, costuri combustibil, etc) (31.07.2022)  17,018.62 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din vânzarea imobilului (cota de 2%) 37,866.83 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din încasarea creanțelor (cota de 2%) 232.73 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din încasarea creanțelor garantate în favoarea BRD (cota 

de 2%) 110.43 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din dobânzi (cota de 2%) 5.51 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din taxa de înscriere la licitație imobil (cota de 2%) 
35.70 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din taxa de înscriere la licitație mobile (cota de 2%) 
2.38 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din vânzarea mobilelor negarantate  (cota de 2% se 

aplică la suma încasată fără TVA, respectiv la suma de 947.05) 18.94 

Fond de lichidare aferent încasărilor provenite din valorificarea la fier vechi 10.98 

Total fond de lichidare 38,173.06 

Total fond de lichidare aferent bunurilor garantate în favoarea BRD 37,902.53 

Total fond de lichidare aferent creanțelor garantate în favoarea BRD 110.43 

Total fond în favoarea BRD  38,012.96 

Onorariu fix administrator și lichidator judiciar pentru perioada 04.03.2021-31.07.2022 (2500 LEI + 

Tva)/lunar  49,738.29 

Onorariu variabil lichidator judiciar (3.9% +TVA din sumele distribuite creditorilor) 68,640.39 

Onorariu și cheltuieli cuvenite administratorului judiciar provizoriu AD PRO MANAGEMENT SRL 5,950.00 

TOTAL cheltuieli ce urmează a fi a fi plătite prin prezentul Raport de fonduri și plan de distribuire 201,277,96 

 

III. Calculul sumei cuvenite creditorilor prin prezentul Raport. 

În vederea distribuirii sumelor obținute din vânzarea bunului, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea 

cheltuielilor de procedură asupra bunurilor valorificate, având în vedere destinația cheltuielilor, iar în cazul 

în care nu a fost posibilă o identificare exactă a destinației cheltuielilor, a fost utilizată pro rata (94% din 

valoarea cheltuielilor fiind suportată de către creditorul garantat BRD conform art. 159 alin. 1 pct. 1 din 

Legea 85/2014) astfel: 

Explicații Cheltuieli totale ( cele achitate deja 

din contul unic + cheltuielile ce 

urmează a fi plătite prin prezentul 

Raport 

Cheltuieli 

aferente 

bunurilor 

garantate 

Cheltuieli aferente 

bunurilor 

negarantate 

Anunțuri de vânzare 7,298.36 6,839.85 458.51 
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Comisioane bancare  1,044.90 979.26 65.64 

Taxa buget 1.00 0.00 1.00 

Evaluare bunuri 15,000.00 14,057.64 942.36 

Cheltuieli de procedură avansate de lichidator 

(taxe poștale, curier, deplasări, combustibil, 

închiriere utilaje debarasare imobil Timișoara, 

etc) 19,477.86 18,254.19 1,223.67 

Fond de lichidare 38,173.06 38,012.96 160.10 

Onorariu fix lichidator judiciar 50,287.09 47,127.87 3,159.22 

Onorariul variabil lichidator judiciar (3,9% + TVA 

din sumele distribuite creditorilor, respectiv din 

suma de 1495.000 distribuită creditorului BRD 68,640.39 68,640.39 

0.00 

Onorariu și cheltuieli cuvenite administratorului 

judiciar provizoriu AD PRO MANAGEMENT SRL 5,950.00 5,576.20 
373.80 

Servicii debarasare imobil situat în Timișoara, Str. 

Demetriade, transport și relocare bunuri și 

documente la sediul din Periam. 29,800.00 27,927.85 1,872.15 

Total 235,672.66 227,416.2 8,256.46 

 

Pentru a determina cuantum sumei de distribuit către creditori, s-au scăzut din sumele încasate din 

vânzarea imobilului și bunurilor mobile, din recuperarea creanțe și din dobânzi, cheltuielile de procedură 

aferente acestora, inclusiv onorariile lichidatorului judiciar și provizionul de cheltuieli astfel: 

Explicații Sume 

reținute cu 

titlu de 

provizioane 

Suportate de 

garantați 

(creditorul 

BRD) 

Suportate 

de 

negarantați 

Total sume reținute cu titlu 

de provizion ce urmează a fi 

reținute din sumele încasate 

ca urmare a valorificării 

activelor asupra cărora 

creditorul BRD are instituite 

garanții 

Observații 

Cheltuieli arhivare 

120,000.00 112,461.16 7,538.84 112,461.16 

Având în vedere faptul 

că marea majoritate a 

sumelor încasate în 

contul unic de 

insolvență provin din 

vânzarea bunurilor 

asupra cărora sunt 

instituite garanții în 

favoarea BRD, fondurile 

debitoarei asupra 

cărora nu sunt instituite 

sarcini nefiind 

suficiente la acest 

moment pentru 

Onorariu 

lichidator până la 

data de 

17.12.2022 13,532.00 12,681.87 850.13 12,681.87 
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Cheltuieli 

estimate pentru 

distrugere bunuri 

expirate 

50,000.00 46,858.81 3,141.19 46,858.81 achitarea cheltuielilor, 

diferența calculată PRO 

RATA ce ar trebui 

suportată din sumele 

încasate asupra cărora 

nu sunt instituite 

garanții (respectiv suma 

de 3223,23 Lei), 

urmează a fi reținută 

integral din sumele ce 

revin creditorului BRD, 

urmând ca acestea să 

fie avute în vedere la 

următoarele distribuiri. 
Alte cheltuieli 

(anunțuri , 

deplasări 

comisioane 

bancare, taxe 

corespondență) 

până la 

31.12.2022 (un 

procent fix de 1% 

din valoarea 

încasată asupra 

căreia există 

instituite garanții) 19,006.48 19,006.48   19,006.48 

 Total 202,538.48 191,008.32 11,530.16 191,008.32 

 

Notă: 

Lichidatorul judiciar face precizarea că în situația în care sumele constituite cu titlu de provizioane necesare 

cheltuielilor estimate pentru arhivarea documentelor debitoarei (respectiv 120.000 Lei) și pentru 

distrugerea bunurilor expirate (respectiv suma de 50.000 lei) excedează sumelor ce urmează a fi achitate 

efectiv cu arhivarea și distrugerea bunurilor, sumele rămase, dacă va fi cazul, vor face obiectul unei noi 

distribui ulterioare, urmând să se dispună distribuiri către creditorul BRD cu respectarea dispozițiilor Legii 

85/2014 și a principiului PRO RATA. 

 

 

Explicații 
Bunuri garantate în favoarea 

BRD 
Bunuri negarantate Total 

Încasări 1,900,647.75 17,525.19 1,918,172.94 

Cheltuieli de procedură totale 227,416.20 8,256.46 235,672.66 

Provizion cheltuieli de procedură 191,008.32 11,530.16 202,538.48 

Sumă reținută suplimentar din sumele încasate 

din vânzarea bunurilor și încasarea creanțelor 

asupra cărora sunt instituite garanții în 

favoarea BRD , având în vedere faptul că 

fondurile debitoarei asupra cărora nu sunt 

3,223.23 
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instituite sarcini nu sunt suficiente la acest 

moment pentru achitarea cheltuielilor. 

Sume de distribuit 

1,479,000.00 

19,786.62 (diferența 

de 2,261.43 Lei se 

suportă din cei 

3.223,23 Lei reținuți 

de la BRD) 

1,917,211.14 

Sumă rămasă nedistribuită     961.8 Lei 

 

Diferența de 961,8 Lei va rămâne nedistribuită și se va reține în contul debitoarei, pentru distribuiri viitoare. 

Precizăm că până la acest moment, din fondurile debitoarei au fost efectuate plăți în cuantum de 34,389.70 

Lei.  

La data de 31.07.2022, în contul unic de insolvență se află suma de 1.883.778,24 Lei. 

Prin urmare, având în vedere că din valoarea totală a cheltuielilor de procedură efectuate până la 

31.07.2022 în cuantum de 235,672.66 Lei au fost achitate din fondurile debitoarei cheltuieli în cuantum de 

34.389,70 Lei, au rămas de achitat cheltuieli în cuantum total de 201,277.96 Lei. 

Astfel, sumele care urmează a fi achitate cu titlu de cheltuieli de procedură ca urmare a 

întocmirii prezentului Raport sunt următoarele: 

Explicații Total 

Total disponibil în contul debitoarei la data de 31.07.2022 1,883,778.24 

Cheltuieli totale de procedură (inclusiv suma de 34.389,70 deja achitată din fondurile debitoarei) 235,672.66 

Cheltuieli de procedură deja achitate din fondurile debitoarei 34,394.70 

Total cheltuieli de procedură cheltuieli de urmează a fi achitate conform Prezentului Raport și Plan  201,277.96 

Provizion cheltuieli de procedură 202,538.48 

Rest sume rămase de distribuit către creditorul BRD 1,479,000.00 

Total plăți din contul unic ce urmează a fi efectuate conform prezentului Raport de fonduri și Plan 1,882,816.44 

Rest sume rămase nedistribuite 961.8 Lei 

 

Diferența de 961,8 Lei va rămâne nedistribuită și se va reține în contul debitoarei, pentru distribuiri viitoare. 

Prezentul Raport de fonduri respectiv prezentul Plan de distribuire, au în vedere distribuirea sumelor 

conform dispozițiilor Legii 85/2014. 

 

 

IV. Plan de distribuire din sumele încasate. 

Sumele colectate în contul de lichidare al debitoarei DACS SRL, încasările și plățile efectuate în cadrul 

procedurii de faliment sunt explicate în Raportul asupra fondurilor obținute, raport  prezentat mai sus, ce 

însoțește prezentul Plan de distribuire. 
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Suma de distribuit în cuantum de 1.479.000,00 Lei, existentă în contul de lichidare al societății debitoare, 

va fi repartizată creditorilor prin prezentul plan, în conformitate  cu prevederile art. 159 alin. 1 pct. 3 din 

Legea 85/2006 cu următoarele mențiuni: 

- referitor la ajustările aduse tabelului definitiv de creanțe: precizăm că până la acest moment 

nu au fost efectuate ajustări ca urmare a eventualelor distribuiri, prezentul Plan de distribuire fiind 

primul plan de distribuire întocmit în procedură; 

- sumele distribuite deja până la acest moment: precizăm că până la acest moment nu au fost 

efectuate distribuiri către creditori, prezentul Plan de distribuire fiind primul plan de distribuire 

întocmit în procedură; 

- sumele rămase după ajustarea tabelului definitiv şi distribuirile efectuate deja: nu s-au 

efectuat distribuiri până la acest moment; 

- sumele ce fac obiectul distribuirii: 1.479.000,00 Lei;  

- sume rămase de plată după efectuarea distribuirii: având în vedere că acesta este primul plan 

de distribuire, sumele rămase de plată după efectuarea distribuirii prezentată mai jos, se vor 

reflecta în tabelul de mai jos, iar după rămânerea definitivă a prezentului Plan de distribuire sumele 

rămase de plată vor fi ajustate în tabelul definitiv consolidat de creanțe actualizat.  

Lichidatorul judiciar propune distribuirea sumei de 1.479.000,00 Lei către creditorii înscriși la ordinea de 

preferință prevăzută de art. 159 alin.1 pct. 3, creanțele prevăzute în această categorie fiind astfel achitate 

parțial, după cum urmează: 

Plan de distribuire către creditori din sumele încasate 

Nr. 

crt 

Denumire creditor Creanță Verificată și 

Admisă (actualizată cf 

Tabel publicat în BPI nr. 

10315/15.06.2022) 

(în Lei sau Echivalentul 

în Lei al Creanței în 

Valută) 

Creanță distribuită 

în procedură până 

la acest moment 

Creanță 

distribuită prin 

prezentul Plan 

de distribuire 

Creanță rămasă 

după distribuirea 

propusă prin 

prezentul Plan 

Creanțe garantate (cf. art. 159 alin 1 pct. 3 din Lg. 85/2014) 

 B.R.D.-Groupe Societe Generale SA 2,538,724.43 0.00 1.479.000,00 1.059.724,43 

 

 

 

V. Creanțe rămase în tabelul definitiv consolidat de creanțe după distribuirea efectuată 

conform prezentului Raport de fonduri și Plan de distribuire. 

Așa cum rezultă din prezentul Raport de fonduri și Plan de distribuire, singurele distribuiri au fost propuse 

a fi efectuate către creditorul garantat B.R.D.-Groupe Societe Generale SA. 

Prin urmare, creanțele celorlalți creditori înscriși creditorilor înscriși în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 

publicat în BPI nr. 10315/15.06.2022 vor rămâne înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe 

actualizat la valorile înscrise deja în Tabelul definitiv consolidat actualizat publicat în BPI nr. 

10315/15.06.2022, având în vedere că la acest moment nu se propun sume de distribuit către acești 

creditori. 
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Precizăm că după distribuirea sumelor propuse prin prezentul Plan către creditorul garantat B.R.D.-Groupe 

Societe Generale SA., înscris la ordinea de preferință prevăzută de art. 159 alin. 1 pct. 3  din Legea 85/2014 

în Tabelul definitiv consolidat actualizat publicat în BPI nr. 9647 din 06.06.2022, modificările aferente 

acestei distribuiri se vor reflecta în următorul Tabel definitiv consolidat de creanțe actualizat, la momentul 

întocmirii acestuia. 

Creanțe rămase în tabelul definitiv consolidat de creanțe după distribuirea propusă conform prezentului 

Raport de fonduri și Plan de distribuire sunt următoarele: 

Nr. Denumire Creditor 

Creanță Verificată și 

Admisă (actualizată cf 

Tabel publicat în BPI 

nr. 

10315/15.06.2022) 

(în Lei sau 

Echivalentul în Lei al 

Creanței în Valută) 

Creanță 

distribuită în 

procedură 

până la acest 

moment 

Creanță distribuită prin 

prezentul Plan de 

distribuire 

Rest de achitat 

Creanţe garantate (cf. art. 159 alin 1 pct 3 din Lg. 85/2014) 

1 B.R.D.-Groupe Societe Generale SA 2,538,724.43 0.00 1.479.000,00 1.059.724,43 

2 Direcția Generala Regionala a 

Finanțelor Publice Timișoara 

65,075.00 0.00 0.00 65,075.00 

Creanţe rezultate din continuarea activităii (cf. art. 161, pct. 4 din Lg. 85/2014 ) 

3 Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Timișoara 

160,335.00 0.00 0.00 160,335.00 

4 Directia Fiscală a Municipiului 

Timișoara 

13,296.00 0.00 0.00 13,296.00 

5 Comuna Periam 8,892.00 0.00 0.00 8,892.00 

6 Enel Energie SA 1,938.35 0.00 0.00 1,938.35 

Creanțe bugetare conform art. 161 alin. 1 pct. 5 din Legea 85/2014 

7 Directia Generala Regionala a 

Finantelor Publice Timisoara 

569,905.00 0.00 0.00 569,905.00 

8 Directia Fiscala a Municipiului 

Timisoara 

18,321.00 0.00 0.00 18,321.00 

9 Comuna Periam 64,095.00 0.00 0.00 64,095.00 

Creanțe chirografare conform art. 161 alin. 1 pc.t 8 din legea 85/2014 

10 AROBS Transilvania Software S.A, 2,298.97 0.00 0.00 2,298.97 

11 B.R.D.-Groupe Societe Generale SA 517,380.98 0.00 0.00 517,380.98 

78,260.78 0.00 0.00 78,260.78 

12 COCA-COLA HBC ROMANIA SRL 46,662.02 0.00 0.00 46,662.02 

13 DI & SI PANIF SRL 430,000.00 0.00 0.00 430,000.00 

14 DROMF SRL 6,300.47 0.00 0.00 6,300.47 
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15 FATIME IMPEX SRL 21,992.78 0.00 0.00 21,992.78 

16 F.N.G.C.I.M.M SA - IFN 450,136.57 0.00 0.00 450,136.57 

4863.43 (sub condiție) 0.00 0.00 0 

17 PHOENIX Y SRL 14,069.94 0.00 0.00 14,069.94 

18 ROLEM SRL 38,985.03 0.00 0.00 38,985.03 

19 SADI 2007 SRL 26,112.74 0.00 0.00 26,112.74 

20 TRAIN GHEORGHE 2,848,781.10 0.00 0.00 2,848,781.10 

21 URSUS BREWERIES SA 858,764.90 0.00 0.00 858,764.90 

  TOTAL 8,780,328.06 0.00 1.479.000,00 7,301,328.06 

 

VI. Solicitări adresate judecătorului sindic 

Solicităm, în mod respectuos, îndeplinirea formalităților de publicitate privind raportul asupra fondurilor și 

planul de distribuire, în conformitate cu articolul 160 din Legea 85/2014, cu mențiunea că prezentul Raport 

și Plan de distribuire urmează a fi transmis spre publicare în BPI, de către lichidatorul judiciar. 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


