
 
București, 

Nr. 641/21.11.2022 

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,  

Având în vedere 

-  faptul că potrivit hotărârii civile nr. 839 din data de 27.09.2022 a Tribunalului Bihor, Secția a II- 

Civilă, s-a dispus Intrarea debitorului THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL în procedura 

generală de faliment în temeiul dispozițiilor art. 145 alin.1 lit. B raportat la art. 143 din Legea 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ridicarea dreptului de 

administrare și dizolvarea debitorului, 

- faptul că la data de 07.10.202, motivat și de sumele debitoare datorate de către Theming, societatea 

MARIN PREDA SRL ne-a comunicat rezilierea contractului de prestări servicii pază și protecție nr. 

781/31.03.2017 în baza căruia asigura servicii de protecție și pază la obiectivul proprietatea Theming 

And Animatronics Industries SRL situat în Oșorhei nr. 356 GS, Județul Bihor, 

- faptul că imobilul de la adresa din Comuna Oșorhei, Sat Oșorhei nr. 356 G 2 este proprietatea 

debitoarei Theming And Animatronics Industries SRL și totodată în incinta imobilului sunt depozitate  

toate bunurile mobile ale debitoarei, iar aceste bunuri nu pot rămâne fără pază, 

-  faptul că motivat de situația debitoarei și urgența pe care o impunea asigurarea pazei obiectivului 

24/24 ore de luni-până vineri, la data de 07.10.2022 administratorul judiciar (la acel moment 

lichidator judiciar conform hotărârii civile nr. 839 din data de 27.09.2022) a încheiat cu societatea 
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MARIN PREDA SRL un nou contract de pază respectiv contractul de pază nr. 340/07.10.2022 așa 

cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/02.11.2022 și Actul adițional nr. 2/09.11.2022, 

-  noul contract de pază nu a modificat prețul de 16,6 lei/oră prevăzut în contractul de prestări servicii 

pază și protecție anterior, ci doar perioada pentru care se asigură paza bunurilor, respectiv pentru 

24 din 24 de ore, față de programul de pază anteriori avut, respectiv de la 15.00 la 7.00, 

- faptul că la data de 27.10.2022 Instanța Curții de Apel Oradea a dispus suspendarea provizorie a 

sentinței nr. 839/27.09.2022 pronunțată de Tribunalul Bihor privind trecerea la faliment a debitoarei 

Theming And Animatronics Industries SRL, până la soluționarea cererii de apel,  

- faptul că potrivit Actului adițional nr. 1/02.11.2022 la contractul de prestări servicii pază și protecție 

nr. 340/07.10.2022, durata contractului a fost prelungită cu 30 de zile până la data de 7.12.2022,  

 

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

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 05.12.2022, la ora 10.00. 

ORDINEA DE ZI 

este următoarea: 

1. Prezentarea Contractului de servicii pază și protecție nr. nr. 340/07.10.2022 și a actelor adiționale, 

respectiv Actul adițional nr. 1/02.11.2022 și Actul adițional nr. 2/09.11.2022. 

2. Ratificarea și aprobarea Contractului de pază nr. 340/07.10.2022 semnat între debitoarea Themign And 

Animatronics Industries STL reprezentată prin administrator judiciar Fractal Insolvență SPRL și societatea 

Marin Preda SRL și a Actelor adiționale la contract, respectiv Actul adițional nr. 1/02.11.2022 și Actului 

adițional nr. 2/09.11.2022 la Contractul de pază. 

3. Aprobarea prelungirii Contractului de pază nr. 340/07.10.2022 (care expiră în data de 7.12.2022), pentru 

o perioadă nedeterminată de timp, cu mențiunea că potrivit dispozițiilor art. 2.1. din Contractul nr. 

340/07.10.2022, societatea Theming And Animatronics Industries SRL poate denunța unilateral 

contractul cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile. 

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 

 


