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București 

Nr. 459/26.08.2022 

RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ  

ÎN PERIOADA 01.03.2022 – 25.08.2022 

CU PRIVRE LA DEBITORUL  

GROENLAND POULTRY SRL 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6375/3/2017, Anul 2017, Tribunalul București - Secția a 

VII-a Civilă, Completul C14, Judecător Mariana Moncea. 

2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: București, Sectorul 6, Splaiul Independenţei nr. 

319L, Clădirea B - Sema Parc, Cod Poștal 060044; Telefon: 021 408 36 00; Fax: 021 313 28 02; 

Email: tribunalul-bucuresti@just.ro; tr-bucuresti@just.ro 

3. Debitor: GROENLAND POULTRY SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, 

en faillite, având sediul în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, 

înregistrată la Registrul Comerţului București sub numărul de ordine J40/10391/2014, Cod Unic de 

Înregistrare 33559930, Atribut Fiscal RO, Cont Unic de Insolvență RO96BREL0002001433060100, 

deschis la Libra Internet Bank SA, Cod SWIFT BREL RO BU 

4. 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 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, Cont nr. 

RO80BREL0002000999250101, deschis la Libra Internet Bank SA, Cod SWIFT BREL RO BU, Telefon: 

031 226 14 00; Fax: 031 226 14 01; Email: office@fractal.eu; 

Reprezentant Lichidator Judiciar: practician coordonator Alexandru Rusu. 

5. Administrator Special: Dl. Talal Ounsi; 

6. Subscrisa, FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de Lichidator Judiciar al debitorului 

GROENLAND POULTRY SRL, conform Încheierii din 01.03.2017, publicate în BPI 5308/16.03.2017, 

pronunţată de Tribunalul BUCUREȘTI - Secția a VII-a Civilă, Completul C14, în dosarul 6375/3/2017,  

Conform articolului 59 al Legii 85/2014, înaintează prezentul 

RAPORT DE ACTIVITATE 

I.  Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit de 

atribuțiile. 

1. Lichidatorul judiciar a publicat în BPI nr. 4891 din 18.03.2022, Raportul privind activitatea 

desfășurată în perioada 01.11.2021 – 28.02.2022 cu privire la debitorul Groenland Poultry. De 

asemenea, Raportul a fost transmis la grefa Instanței Tribunalului București prin curier. 
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Anexăm extras din BPI nr. 4891 din 18.03.2022. (anexa 1) 

2. La data de 09.05.2022, Grefa Curții de Justiție a Uniunii Europene ne-a comunicat Notificarea 

trimiterii preliminare în cauza C-169/2022 ce are ca obiect sesizarea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene cu întrebările preliminare dispuse din oficiu de către Curtea de Apel București în dosarul 

17616/3/2018. (anexa 2) 

Prin urmare, în data de 30.06.2022 am transmis prin poștă cu confirmare de primire, către Grefa 

Curții de Justiție a Uniunii Europene, Observații în dosarul C-169/2022. (anexa 3) Așteptăm 

soluționarea cauzei C-169/2022 pentru a se putea repune de rol și pentru a se judeca dosarul 

17616/3/2018 aflat pe rolul Curții de Apel București. 

II. Contracte în vigoare la data de 31.05.2021. 

În vederea desfășurării activităților de lichidare, la data de 28.02.2022 sunt în derulare următoarele 

contracte: 

− Contract de prestări servicii arhivare nr. 7779/01.09.2016 (așa cum a fost modificat prin 

actul adițional nr. 1 din 11.11.2019) încheiat cu ARCHIVIT SRL, pentru arhivare și păstrare 

documente debitoare conform Legii 16/1996 republicată; 

III.  Litigii în care este parte debitoarea. 

Precizăm că lichidatorul judiciar a continuat demersurile de recuperare a creanțelor. Litigiile în care 

este parte debitoarea fac obiectul următoarelor dosare: 

A.  Litigii ce au ca obiect  

Contestații împotriva Actelor Administrative emise de autoritățile române 

1. Dosarul nr. 17616/3/2018 

Instanța: Curtea de Apel București 

Stadiu: Recurs  

Obiect: Contestație împotriva Deciziilor de soluționare a Contestației administrative împotriva 

Proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 

3067/21.04.2017, nr. 3068/21.04.2017, nr. 3069/21.04.2017 și 3070/21.04.2017 emise de APIA 

Părți: 

Reclamant: Groenland Poultry SRL prin Lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL 

Pârât: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - CENTRUL JUDEŢEAN 

DÂMBOVIŢA 

Pe rolul Tribunalului București, s-a format dosarul 17616/3/2018. În acest dosar, la 26.10.2018, 

Instanța de fond a respins cererea ca neîntemeiată.  

Subscrisa a formulat recurs împotriva Sentinței pronunțată de instanța de fond. Dosarul de recurs 

este înregistrat pe rolul Curții de Apel București. 

Termen: 19.11.2020 -  În temeiul articolului 267 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii    

Europene sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu următoarele întrebări 

preliminare:  
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1) Dacă art.47 alin.1 din Regulamentul (CE) NR. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) trebuie interpretat în sensul că prin „cazuri de forță majoră sau de împrejurări 

excepționale” se înțelege şi situația în care beneficiarul ajutorului pierde dreptul de folosință 

asupra activelor închiriate în urma încetării contractului de închiriere datorită intrării în insolvență 

a proprietarului activelor închiriate (locatorului);  

2) Dacă, având în vedere principiul proporționalității, articolul 44 alin.2 lit. a din Regulamentul 

(CE) NR. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală 

acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) trebuie interpretat în 

sensul că, în situația în care, în cursul perioadei de îndeplinire a unui angajament luat ca o 

condiție de acordare a unui sprijin, exploatația unui beneficiar este transferată, în totalitate sau 

parțial, unei alte persoane, iar acest al doilea beneficiar, deși a onorat o parte importantă din 

angajament, îți încetează activitățile agricole, iar preluarea angajamentului de către un succesor 

se dovedește a nu fi fezabilă, cel de-al doilea beneficiar al angajamentului trebuie să ramburseze 

ajutorul pe care l-a încasat (aferent perioadei în care a fost beneficiarul ajutorului) sau dacă ar 

trebui să restituie şi ajutorul care a fost încasat de primul beneficiar al ajutorului;  

3) Care sunt condițiile pe care instanța națională ar trebui să le aibă în vedere, în interpretarea 

articolul 44 alin.2 lit. a din Regulamentul (CE) NR. 1974/2006 al COMISIEI din 15 decembrie 

2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală (FEADR) pentru a aprecia că „preluarea angajamentului de către un succesor se dovedește 

a nu fi fezabilă”? Dispune suspendarea judecății cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare 

de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării 

cauzei. Recursul se depune la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a.  

Totodată, la termenul din data de 19.11.2020, Instanța Curții de Apel București a dispus 

suspendarea acestui dosar până la pronunțarea hotărârii preliminare de către CJUE cu privire la 

cele 3 (trei) întrebări preliminare menționate mai sus cu care a fost sesizată din oficiu de Curtea 

de Apel București. 

Precizăm că pe rolul CJUE s-a înregistrat cauza nr. C-169/2022 ce are ca obiect sesizarea Curții 

de Justiție a Uniunii Europene cu întrebările preliminare mai sus menționate, dispusă din oficiu de 

către Curtea de Apel București în dosarul 17616/3/2018. 

La data de  însă până la acest moment nu a fost soluționată. Anexăm extras 

https://curia.europa.eu. (anexa 4) 

Dosarul 17616/3/2018 este în continuare suspendat. Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 5) 

B. Litigii pentru recuperarea creanțelor 

2. Dosarul 17771/281/2018 

Instanța: Judecătoria Ploiești 

Stadiu: Fond 

Obiect: Acțiune în pretenții (31.073, 18 lei) 

Părți: 

https://curia.europa.eu/
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Reclamant: Groenland Poultry SRL prin Lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL  

Pârât: AGRO SHOPS SRL 

Termen: 15.02.2019 – Instanța a admis cererea și a obligat pârâta la plata către reclamanta a 

sumei de 31.073,18 lei, reprezentând contravaloare produse livrate, precum şi a dobânzii legale 

penalizatoare, calculată de la data scadenței fiecărei facturi fiscale până la data achitării 

integrale. 

Precizăm că la data de 06.04.2019 am primit o Adresă din partea Agro Shops SRL prin care ne-a 

propus achitarea debitului în cuantum de 31.073, 18 lei, în 12 rate lunare pe o perioadă de un 

an, începând cu luna mai 2019.  

Precizăm că până la acest moment debitorul AGRO SHOPS SRL a achitat subscrisei 

suma de 27.367,10 lei din valoarea debitului restant. 

C. Litigii ce au ca obiect  

Cereri de înscriere la masa credală formulate de Groenland în calitate de creditor 

3. Dosarul nr. 2070/122/2016 

Instanța: Tribunalul Giurgiu 

Stadiu: Fond- faliment 

Obiect: Declarație de creanță 

Părți: 

Debitor: Abator Avicola Mihăilești SRL 

Creditor: Groenland Poultry SRL prin Lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL 

Sumă solicitată și admisă la masa credală: 1.279.887,62 de lei 

Termen: 02.05.2022 -  

Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 6) 

4. Dosarul nr. 554/120/2014 

Instanța: Tribunalul Dâmbovița 

Stadiu: Fond- faliment 

Obiect: Cerere de înscriere a creanței în Tabelul suplimentar de creanță  

Părți: 

Debitor: Agroli Group SRL 

Creditor: Groenland Poultry SRL prin Lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL 

Sumă solicitată: 43.573.802, 31 de lei 

Sumă admisă: 2.105.684, 74 de lei 

Termen: 21.03.2022 –  pentru continuarea procedurii. 

Precizăm că în acest dosar am încasat suma totală de 102.637,57 Lei conform Rapoartelor de 

fonduri și planurilor de distribuire întocmite în procedura de faliment a acestui debitor. 

Anexăm extras portal.just.ro. (anexa 7) 

D. Dosare în stadiul executării silite declanșate de Groenland Poultry 

împotriva debitorilor săi 

1. Dosar execuțional nr. 557/16.10.2019 înregistrat la BEJ Parvan. 

Dosarul are ca obiect Cerere de executare silită împotriva PLANET EXPEDIȚII SRL, pentru suma 
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de 34.264 lei reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare 

începând cu data scadenței fiecărei facturi până la data plății efective. 

Precizăm că prin Încheierea nr. 11595 din dosarul 19517/94/2019 Instanța Judecătoriei Buftea a 

admis  cererea de încuviințare a executării  silite. Însă Planet Expediții a formulat Contestație la 

executare și Cerere de suspendare provizorie a executării silite, pe rolul Judecătoriei Buftea 

formându-se astfel dosarul nr. 23523/94/2019. 

Prin Încheierea din data de 09.12.2019 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul 

23523/94/2019  Instanța a admis Cererea de suspendare provizorie și a dispus suspendarea 

provizorie a executării silite până la soluționarea cererii de suspendare a executării silite. 

Prin Încheierea nr. 3089/10.03.2020, Judecătoria Buftea a admis contestația la executare 

formulată de Planet Expediții, a anulat executarea silită însăşi şi toate actele de executare emise 

în dosarul de executare nr. 557/2019 al Biroului Executorului Judecătoresc Pârvan Violeta. 

Totodată, a respins ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite. Ia act de 

faptul că petenta solicită cheltuieli de judecată pe cale separată.  

Împotriva Încheierii nr. 3089/10.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 23523/94/2019 lichidatorul 

judiciar a formulat apel. Precizăm că până la termenul din data de 16.12.2020, Instanța 

Tribunalului Ilfov a admis apelul formulat de Groenland Poultry SRL prin lichidator Fractal 

Insolvență SPRL. 

Prin urmare, am continuat executarea silită, iar la data de 10.02.2021 am încasat suma de 

13.529,76 lei din valoarea acestei creanțe. Ulterior, nu am mai încasat alte sume de bani, însă 

executarea silită continuă. 

2. Dosar execuțional nr. 558/16.10.2019 înregistrat la BEJ Parvan. 

Dosarul 10626/1748/2018  

Instanța: Judecătoria Cornetu 

Stadiu: Fond 

Obiect: Acțiune în pretenții (42.145, 36 lei) 

Părți: 

Reclamant: Groenland Poultry SRL prin Lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL  

Pârât: ZEIA MIN MARKET SRL 

Termen: 18.12.2018 – Instanța a admis cererea și a obligat pârâta la plata către reclamantă a 

sumei de 42.145,36 lei, cu titlu de debit principal, precum și a dobânzii legale ce sa va calcula de 

la data scadenței facturilor fiscale până la achitarea efectivă a debitului restant. 

Lichidatorul judiciar a pus în executare hotărârea. Dosarul are ca obiect Cerere de executare silită 

împotriva ZEIA MIN MARKET SRL, pentru suma de 42.145,00 lei reprezentând debit principal, la 

care se adaugă dobânda legală penalizatoare începând cu data scadenței fiecărei facturi până la 

data plății efective. 

Precizăm că prin Încheierea pronunțată în data de 29.10.209 în dosarul 14862/1748/2019 de 

Instanța Judecătoriei Buftea, s - a admis cererea de încuviințare a executării silite. 

Menționăm că până la acest moment am recuperat suma de bani 1483,61 de lei ca 

urmare a executării silite, însă, procedura de executare silită continuă. 
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Potrivit ultimelor informațiilor comunicate de BEJ Pârvan în data de 25.08.2022 (anexa 8), 

precizăm că în dosarul execuțional s-au efectuat următoarele acte: 

- s-au efectuat interogări in baza de date ANAF, PATRIMVEN, IMPOZITE SI TAXE LOCALE, 

DRPCIV; 

- s-a emis somație de executare; 

- debitorul NU are conturi deschise la bănci, nu figurează cu bunuri mobile/imobile; 

- nu au fost identificate declarații 394; 

- debitorul figurează inactiv in baza ANAF; 

3. Dosar execuțional din 21.10.2019 înregistrat la BEJ Gruianu. 

Dosarul 1799/283/2018 

Instanța: Judecătoria Pucioasa 

Stadiu: Fond 

Obiect: Acțiune în pretenții (10.193,57 lei + penalități de 13.374,00 lei) 

Părți: 

Reclamant: Groenland Poultry SRL prin Lichidator judiciar Fractal Insolvență SPRL  

Pârât: SAFTA GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

Termen: 21.11.2018 – Admite cererea 

Lichidatorul judiciar a pus în executare hotărârea, iar dosarul are ca obiect Cerere de executare 

silită împotriva SAFTA GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, pentru suma de 10.193,57 de 

lei reprezentând debit principal, la care se adaugă penalități de 13.374,00 lei total 23.567,57 lei, 

penalitățile urmând a fi actualizate până la data achitării integrale a debitului principal. Precizăm 

că prin Încheierea pronunțată în data de 29.10.209 în dosarul 14862/1748/2019 de Instanța 

Judecătoriei Pucioasa, s-a admis cererea de încuviințare a executării silite. 

Menționăm că în acest dosar, până la 25.08.2022 am recuperat suma de 23.568,00 lei. 

4. Dosar nr. 82/2017 aflat pe rolul BEJ Pârvan Violeta. 

Dosarul are ca obiect Cerere de executare silită formulată de subscrisa în baza titlului executoriu 

Sentință civilă nr. 7071 din 7.11.2016, pronunțată în dosarul nr. 34538/3/2016 de Instanța 

Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, în contradictoriu cu debitoarea Frigo Express Agro 

SRL , J40/11034/2011, CUI RO 29100997 prin care aceasta a fost obligată la plata către 

creditoarea Groenland Poultry SRL a sumei de 711.765,7 LEI, reprezentând debit principal 

și penalități de 0, 2% pe zi de întârziere calculate la valoarea rămasă de achitat de la data 

scadenței până la achitarea efectivă și suma de 200 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

       Dosar 7668/301/2017 

       Instanța: Judecătoria Sector 3  

       Obiect: Încuviințare executare silită 

Termen: 18.04.2017 – Instanța a admis cererea de încuviințare executare silită împotriva Frigo 

Express Agro. 

Referitor la dosarul de executare nr. 82/2017, precizăm faptul că executorul a transmis adrese 

către DITL-uri și bănci. Conform adreselor de la DITL, societatea debitoare nu figurează cu bunuri 

mobile si imobile impozabile. 
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Pe numele societății debitoare sunt deschide 2 conturi la Patria Bank, respectiv BCR SA. S-a 

înființat poprire asupra conturilor deschise la Patria Bank însă la acest moment societatea 

debitoare nu mai deține un cont curent la aceasta. 

S-a înființat poprire asupra conturilor deschise la BCR S.A, urmând ca pe măsura alimentării 

contului sa se indisponibilizeze debitul. Asupra contului deschis la BCR mai exista înființate alte 7 

popriri active. 

Potrivit ultimelor informațiilor comunicate de BEJ Pârvan în data de 25.08.2022 (anexa 9), 

precizăm că în dosarul execuțional s-au efectuat următoarele acte: 

- s-au efectuat interogări în baza de date ANAF, PATRIMVEN, IMPOZITE SI TAXE LOCALE, 

DRPCIV; 

- s-a emis somație de executare; 

- debitorul are conturi deschise la bănci: BCR (s-a comunicat adresa de poprire; debitorul 

figurează cu popriri multiple);      

- nu figurează cu bunuri mobile/imobile; 

- ultima declarație 394 identificata este din iunie 2016; 

- debitorul figurează inactiv in baza ANAF; 

Precizăm că până la acest moment nu am recuperat nicio sumă de bani în acest dosar. 

IV. Mențiuni privind încasările și cheltuielile efectuate în procedură, plăți efectuate din 

fondurile existente în averea debitoarei și creanțe încasate în perioada de 

raportare. 

1. Situația plăților în perioada raportată (01.03.2022-25.08.2022). 

În perioada 01.03.2022 – 25.08.2022, debitoarea a efectuat plăți din contul unic de insolvență în 

cuantum total de 53.703,16 Lei, după cum vom detalia mai jos: 

Nr. crt. Explicația 

Data efectuării 

plății Suma (Lei) 

1. Plată către Croc Tehnic SRL (chirie depozit) 01.03.2022 589,9 

2. Onorariu lichidator și cheltuieli de procedură (FF 0847/01.03.2022) 02.03.2022 8.832,18 

3. Onorariu lichidator și cheltuieli de procedură (FF 0857/01.04.2022) 04.04.2022 8.829,68 

4. Onorariu lichidator și cheltuieli de procedură (FF 0866/02.05.2022) 04.05.2022 8,846,88 

5. Onorariu lichidator și cheltuieli de procedură (FF 0877/02.06.2022) 03.06.2022 8.876,81 

6. Onorariu lichidator și cheltuieli de procedură (FF 0887/01.07.2022) 04.07.2022 8,873,55 

7. Onorariu lichidator și cheltuieli de procedură (FF 0896/01.08.2022) 01.08.2022 8,855,16 

 Total plăți   53.703,16 



 

Page 8 of 10 

 

2. Situația încasărilor în perioada raportată (01.03.2022-25.08.2022). 

În perioada 01.03.2022-25.08.2022 am încasat suma de 1.118,00 Lei, după cum vom detalia mai 

jos: 

Nr. 

crt. 

Explicația Data încasării Suma (Lei) 

1. Încasare creanță Safta Gabriela 
 

25.03.2022 
1.118,00 

 Total încasări în perioada 01.03.2022-25.08.2022  1.118,00 

 

2.2. Valoarea contribuției la fondul de lichidare, ce urmează a fi achitată către UNPIR- 

Filiala București, pentru încasările din perioada 15.01.2022-25.08.2022. 

Menționăm faptul că în perioada 01.03.2022-25.08.2022, lichidatorul judiciar a încasat suma de 

1.118,00 Lei cu titlu de creanță recuperată în dosarul de executare silită împotriva debitorului Safta 

Gabriela. 

Prin urmare, cota de 2% aplicată și calculată asupra sumei de 1.118,00 Lei inclusiv TVA, conform 

art. 120 alin. (4) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, 

este de 22,36 lei și urmează a fi virată către UNPIR – Filiala București. 

Nr. 

Crt. 

Data  

încasării 

Explicație proveniență  

sumă încasată 

Suma  

încasată inclusiv TVA 

Sumă eligibilă pentru aplicarea 

cotei de 2% cu titlu contribuție 

la fondul de lichidare UNPIR 

Valoare cotă de 

2% ce urmează a 

fi achitată către 

UNPIR 

1 

25.03.2022 

Recuperare parțial debit de la 

SAFTA GABRIELA (dosar executare 

din 2019) 

1.118,00 

1.118,00 22,36 

Total încasări în perioada raportată 01.03.2022-25.08.2022 1.118,00   

Total sumă eligibilă pentru aplicarea cotei de 2% ce urmează a fi virată către UNPIR 

Filiala București 

1.118,00  

Total contribuție la fondul de lichidare  (2%) ce urmează a fi achitată către UNPIR-Filiala București (pentru încasări din 

perioada 01.03.2022-25.08.2022. 

22,36 

 

De asemenea, precizăm faptul că în perioada 15.01.2022 - 28.02.2022, debitoarea a încasat în 

contul unic de insolvență suma de 35.700,00 Lei inclusiv TVA, din recuperări de creanțe și vânzare 

bunuri, după cum vom detalia în tabelul de mai jos, sumă încasată pentru care nu s-a calculat și 

virat până la acest moment contribuția la fondul de lichidare în cotă de 2%. 

Cota de 2% cu titlu de contribuție la fondul de lichidare aferentă sumei încasată în perioada 

15.01.2022-28.02.2022, calculată conform art. 120 alin. (4) din Statutul privind organizarea și 

exercitarea profesiei de practician în insolvență, este în cuantum de 620,00 Lei și se calculează după 

cum vom detalia în tabelul de mai jos. 
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Nr. 

crt. 

Data 

încasării 

Explicație proveniență sumă 

încasată 

Suma încasată 

inclusiv TVA 

Sumă eligibilă pentru aplicarea 

cotei de 2% (contribuție la fondul 

de lichidare UNPIR) 

Valoare cotă de 2% ce 

urmează a fi achitată 

către UNPIR (Lei) 

1 

28.01.2022 

Recuperare parțial debit de la 

SAFTA GABRIELA (dosar executare 

din 2019) 

1,000.00 

1.000,00 20,00 

2 
08.02.2022 

Încasare preț vânzare bunuri către 

Nordman Industry Trading SRL 
35.700,00 

30.000,00 (sumă fără TVA) 600,00 

Total încasări în perioada 15.01.2022-28.02.2022 36.700,00   

Total sumă eligibilă pentru aplicarea cotei de 2%  31.000,00   

Total contribuție la fondul de lichidare  (2%) ce urmează a fi achitată către UNPIR-Filiala București 620,00 Lei 

 

Precizăm că valoarea totală a cotei de 2% cu titlu de contribuție la fondul de lichidare aferentă 

încasărilor provenite din creanțe și vânzări de bunuri în perioada 15.01.2022-25.08.2022, cotă în 

cuantum total de 642,36 lei (așa cum a fost calculată în tabelele de mai sus) urmează să fie virată în 

contul UNPIR Filiala București în perioada imediat următoare publicării prezentului Raport în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență. 

3.  Situația încasării onorariului și cheltuielilor de procedură. 

Precizăm că în perioada raportată, lichidatorul judiciar și-a încasat onorariul și cheltuielile de 

procedură aferente, până la luna iulie 2022 inclusiv, din averea debitoarei.  

(i). În perioada raportată (01.03.2022–25.08.2022) au fost emise și achitate către lichidatorul 

judiciar, următoarele facturi fiscale cu titlul de onorariu și cheltuieli de procedură refacturate în 

procedură. 

Nr. factură Data 

emiterii 

Valoare factură 

cu TVA 

Rest de 

plată 

Factură detaliu 

total cu TVA 

Denumire servicii facturate 

847 1/3/2022 8.832,18 0.00 8.832,18 onorarii profesionale faliment 

857 1/4/2022 8.829,68 0.00 8.829,68 onorarii profesionale faliment 

866 2/5/2022 8,846,88 0.00 8,832,18 onorarii profesionale faliment 

   0.00 14,70 cheltuieli de procedură refacturate 

877 2/6/2022 8.876,81 0.00 8,823,26 onorarii profesionale faliment 

   0.00 53.55 cheltuieli de procedură refacturate 

887 1/7/2022 8.873,55 0.00 8.827,54 onorarii profesionale faliment 
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    46,01 cheltuieli de procedură refacturate 

896 1/8/2022 8.855,16 0.00 8.809,15 onorarii profesionale faliment 

    46,01 cheltuieli de procedură refacturate 

  
44,282.08 0.00 160,27 Total cheltuieli procedură refacturate în perioada raportată 

    
52,953.99 Total onorarii în perioada raportată 

     
53,114.26 Total general achitat în perioada raportată 

 

 4. Sume existente în contul debitoarei. 

Precizăm faptul că la data de 25.08.2022, în contul unic de insolvență al debitoarei, deschis la Libra 

Internet Bank SA, se află suma de 269.557,56 Lei. Anexăm extrasul de cont ce atestă încasările și 

plățile efectuate în perioada raportată 01.03.2022-25.08.2022 și soldul contului la data de 

26.08.2022. (anexa 10) 

De asemenea, la data de 19.08.2022, în contul de euro se află suma de 8,33 Euro. Anexăm extras 

de cont. (anexa 11) 

V. Obiective de realizat avute în vedere de către lichidator. 

- Soluționarea cauzei nr. C-169/2022 înregistrată pe rolul CJUE ce are ca obiect sesizarea Curții 

de Justiție a Uniunii Europene dispusă din oficiu de către  Curtea de Apel București în dosarul 

nr. 17616/3/2018 și soluționarea dosarului 17616/3/2018 care a fost suspendat până la 

pronunțarea de către CJUE a hotărârii preliminare cu privire la cele 3 (trei) întrebări 

preliminare cu care a fost sesizată din oficiu de Curtea de Apel București. 

- Urmărirea creanțelor pe care debitoarea le are de încasat în vederea recuperării acestora. 

- Distribuirea sumelor încasate și închiderea procedurii. 

VI.  Solicitări adresate judecătorului sindic 

Pentru considerentele arătate mai sus și în conformitate cu articolul 59, alineat (1) al Legii 85/2014, 

solicităm aprobarea prezentului raport și acordarea unui nou termen în vederea continuării procedurii 

pentru soluționarea cauzei nr. C-169/2022 înregistrată pe rolul CJUE și a litigiului ce face obiectul 

dosarului 17616/3/2018 și pentru recuperarea creanțelor. 

Anexăm prezentului raport anexele 1-11, menționate în cuprinsul raportului. 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


