
 
București 

Nr. 212/26.03.2020 

 

RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN PERIOADA 

10.12.2019 – 26.03.2020 

CU PRIVRE LA DEBITORUL ACT COMMUNICATION TEAM SRLSRL 

 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 34695/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, 

Secţia a VII-a Civilă. 

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

319L, Clădirea B - Sema Parc, Cod Poștal 060044. Număr de telefon: 021 408 36 00, interior 8631. 

Fax: 021 313 28 02. Email: tribunalul-bucuresti@just.ro; tr-bucuresti@just.ro. Program de lucru cu 

publicul: Luni –Vineri: 09.30 – 14.00. 

3. Debitor: ACT COMMUNICATION TEAM SRL, persoană juridică română în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, având sediul în Bucureşti, Sectorul 2, Strada Aurel Vlaicu, Nr. 147, Camera 4, 

Bloc 20, Scara 2, Etaj 4, Ap. 61, înregistrată la Registrul Comerţului București sub numărul de ordine 

J40/9010/2006, Cod Unic de Înregistrare 18728628, Atribut Fiscal RO. 

4. Lichidator Judiciar Provizoriu: 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: Tanasescu Laurian Gabriel 

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

debitorului ACT COMMUNICATION TEAM SRL, conform Hotărârii civile din data de 10.12.2019 a 

Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă, 

Conform articolului 59 al Legii 85/2014, înaintează prezentul 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

I.  Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de 

atribuțiile sale. 

1. Ca urmare a cererii formulate de către debitoarea ACT COMMUNICATION TEAM SRL, 

înregistrată la Tribunalul București, prin Încheierea civilă din data de 10.12.2019, pronunțată de 

Tribunalul București – Secția a VII -a Civilă în Dosarul nr. 34695/3/2019, Instanța a dispus intrarea 
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în faliment prin procedură simplificată a debitorului ACT COMMUNICATION TEAM SRL, în temeiul Legii 

85/2014 și a desemnat FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu. 

2. La data de 20.12.2019, a fost publicat un anunț privind deschiderea procedurii de faliment în 

formă simplificată împotriva debitorului ACT COMMUNICATION TEAM SRL în ziarul de largă circulație 

România Liberă. 

Anexăm extras din ziarul Romania Libera. 

3. În data de 20.12.2019, în BPI nr. 24343, a fost publicată notificarea privind deschiderea 

procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitorului ACT COMMUNICATION TEAM SRL.  

Anexăm extras din BPI nr. 24343 din data de 20.12.2019. 

4. Administratorul judiciar a convocat pentru data de 07 ianuarie 2020, ora 11.00, asociatul unic 

al debitorului, respectiv dl. Bîgu Cristian, la sediul administratorului judiciar din București, Str. 

Dionisie Lupu nr. 33, Sector 2, în vederea desemnării administratorului special. 

Convocarea a fost transmisă prin poștă, cu confirmare de primire, atât la sediul debitoarei cât și la 

adresa de domiciliu a asociatului unic.  Plicul transmis la domiciliul asociatului ne-a fost returnat, 

destinatarul nefiind găsit la adresa, însă plicul comunicat la sediul debitoarei a fost recepționat de 

asociatul unic. 

Anexăm convocarea și dovada comunicării acesteia prin poștă. 

Precizăm că la data de 07.01.2020, asociatul unic nu s-a prezentat la adunarea asociaților, însă  

asociatul unic, respectiv dl. Bîgu Cristian Gabriel, a comunicat lichidatorului judiciar Hotărârea 

asociatului unic cu nr. 1200 din data de 8.01.2020, prin care a desemnat administratorul special al 

debitoarei. 

Anexăm Hotărârea asociatului unic nr. 1200/8.01.2020. 

Lichidatorul judiciar a efectuat toate demersurile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul București în vederea înregistrări Hotărârii asociatului unic prin care a desemnat un 

administrator special al debitoarei Act Communication Team SRL.  

Astfel, prin Rezoluția nr. 12704/30.01.2020, înscrisă în Registrul Comerțului la data de 31.01.2020, 

ORC București a admis cererea depusă și a dispus înregistrarea mențiunilor cu privire la persoanele 

împuternicite conform Hotărârii Adunării Generale a asociaților debitoarei din data de 08.01.2020. 

Anexăm extras de informare emis de ONRC, Certificatul de înregistrare mențiuni și Rezoluția 

17204/30.01.2020. 

5. La data de 23.12.2019, Lichidatorul judiciar a notificat debitoarea cu privire la deschiderea 

procedurii de faliment prin procedură simplificată împotriva debitoarei Act Communication Team SRL, 

precum şi la termenele limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea şi comunicarea 

tabelului suplimentar al creanțelor, termenul limită pentru depunerea eventualelor contestații, pentru 

afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor, precum şi termenul de judecată. 

De asemenea, prin Adresa cu nr. 907/23.12.2019 i-am solicitat debitoarei Act Communication Team 

SRL să ne furnizeze informațiile și documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

solicitarea fiind trimisă prin poștă cu confirmare de primire și recepționată de către debitoare la data 

de 06.01.2020.  
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Anexăm dovada transmiterii Adresei cu nr. 907/23.12.2019, respectiv notificării cu privire la 

deschiderea procedurii de faliment . 

Facem precizarea că documentele contabile și juridice ale societății în original nu au fost ridicate de 

către lichidatorul judiciar, toate documentele aflându-se în posesia administratorului special. 

6. Totodată, la data de 23.12.2019, Lichidatorul judiciar a notificat prin poștă cu confirmare de 

primire, toți creditorii menționați de debitoare în lista creditorilor pusă la dispoziția lichidatorului 

judiciar de către debitoare, respectiv creditorul East West Business Council SRL și salariatul Bîgu 

Cristian Gabriel cu privire la deschiderea procedurii de faliment prin procedură simplificată împotriva 

debitoarei Act Communication Team SRL, precum şi la termenele limită pentru verificarea creanțelor, 

întocmirea, afișarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor, termenul limită pentru 

depunerea eventualelor contestații, pentru afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor, 

precum şi termenul de judecată. 

Anexăm dovada comunicării Notificării către creditori. 

7. În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Legea 85/2014, am transmis către Direcțiile 

de Impozite si Taxe Locale ale Sectoarelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6, atât notificări privind deschiderea 

procedurii de faliment cât și Adrese, respectiv Adresele nr. 899 – 904 din data de 23.12.2020, prin 

care am solicitat acestor Instituții să ne comunice informații privind lista bunurilor mobile și imobile 

aflate în patrimoniul debitoarei Act Communication Team SRL. 

Anexăm notificările privind deschiderea procedurii de faliment, Adresele 899 – 904 din data de 

23.12.2020 și dovezile de comunicare. 

Ca urmare a notificărilor transmise către Direcțiile de Impozite și Taxe Locale, am primit răspunsuri 

din partea DGITL S1, DVBL S2, DGITL S3, DGITL S4, DITL S5 și DGITL S6 care ne-au adus la 

cunoștință faptul că debitoarea Basalu Speed SRL nu figurează înregistrată cu bunuri și datorii în 

evidențele acestor instituții.  

Din cuprinsul Procesului verbal de constatare emis de DVBL S2 a rezultat faptul că debitoarea a  

figurat înregistrată în perioada 9.12.2014 - 24.02.2018 cu un autoturism marca Subaru Impreza. 

De asemenea, în perioada 9.12.2014 – 24.02.2018, debitoarea a figurat înregistrată în evidențele 

DVBL S2 cu o clădire și teren.  

Anexăm Adresele de răspuns comunicate subscrisei de aceste Instituții. 

8. Prin Notificare transmisă la data de 24.12.2019, am notificat Inspectoratul Teritorial de 

muncă cu privire la deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei. 

Anexăm Adresa și dovada comunicării. 

La data de 16.01.2020, ITM București, prin Adresa nr. 462/SEF/09.01.2020 ne-a transmis faptul că 

debitoarea Act Communication Team SRL nu figurează cu debite în evidența ITM București. 

Anexăm Adresa nr. 462/SEF/09.01.2020. 

9. De asemenea, la data de 24.12.2020 am transmis către Administrația Sector 1 a Finanțelor 

Publice București și către Direcția Generală Regională a Mun. București notificare cu privire la 

deschiderea procedurii de insolvență a debitoarei BASALAU SPEED SRL.  

Anexăm Adresele menționate. 



 

Page 4 of 10 
 

10. La data de 01.08.2019 am transmis notificări cu privire la deschiderea procedurii de 

insolvența a debitoarei și Adrese de solicitare a informațiilor legate de operațiunile din conturile 

bancare deschise de debitoare către băncile ING BANK N.V. AMSTERDAM – Sucursala București 

(Adresa nr.905/23.12.2019) respectiv Trezoreria Sector 2 București (Adresa nr. 906/23.12.2019). 

Anexăm notificările transmise și dovezile de comunicare. 

Precizăm că  ING BANK N.V. AMSTERDAM – Sucursala București, deși a recepționat solicitarea 

subscrisei la data de 08.01.2020, aceasta nu ne-a comunicat niciun răspuns. 

Referitor la Trezoreria S2 București, la data de 31.01.2020, ne-a transmis Adresa nr.  

MBS2_STZ_551/40/2020 prin care ne-a adus la cunoștință că debitoarea figurează cu un sold de 

37,32 de lei. 

Anexăm Adresa nr. MBS2_STZ_551/40/2020. 

11. Având în vedere faptul că în luna ianuarie a anului 2020, debitoarea ne-a adus la cunoștință 

faptul că aceasta are un salariat, lichidatorul judiciar a emis o Decizie de majorare a salariului de 

bază lunar la suma de 2.230 lei,  în vederea respectării prevederilor HG. 935/2019 și dispozițiile Legii 

53/2003, la data de 13.01.2020, 

12. Totodată, lichidatorul judiciar a emis la data de 29.01.2020, Decizia de concediere a 

salariatului ce figura în evidențele debitoarei, astfel că la data de 26.02.2020, a încetat contractul de 

muncă al unicului salariat al debitoarei Act Communications Team SRL. 

13. În BPI nr. 1330 din data de 21.01.2020 a fost publicat Raportul lichidatorului judiciar privind 

cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului.  

Concluzia lichidatorului au fost că declararea insolvenței a survenit ca urmare a imposibilității debitoarei 

de a onora datoriile către principalul creditor East West Business Council SRL, datorii stabilite în sarcina 

ACT COMUNICATION TEAM SRL în dosarul 78/2018 prin Sentința arbitrală nr. 60/15.10.2019. 

Printre cauzele ce au făcut ca situația financiara a societății să fie dificilă se pot enumera : 

▪ Societatea s-a angajat în contracte care necesitau investiții pe o perioadă lunga, iar 

debitoarea a rămas fără surse de finanțare. Acest lucru a dus la agravarea 

instabilității financiare a societății. 

▪ Societatea a subcontractat o partea din activități, fiindu-i afectate veniturile, însă 

cheltuielile nu au scăzut în aceeași măsură. 

▪ Lipsa de angajați cu experiență pentru derularea activității societății. Societatea a 

avut contracte de colaborare cu experți externi, abordare ce a generat mai multe 

probleme ducând la pierderea credibilității entității. 

▪ Vânzarea bunurilor debitoarei ca urmare a executării silite demarate de societatea 

East West Business Council SRL, urmare a Litigiului înaintat de East West Business 

Council SRL ce a făcut obiectul Dosarului nr. 146/2017 aflat pe rolul Curții de Arbitraj 

Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; 

Precizăm faptul că  în Dosarul nr. 146/2017, Curtea de Arbitraj a pronunțat o hotărâre 

defavorabilă societății ACT COMMUNICATION TEAM în baza căreia societatea ACT 

COMUNICATION TEAM SRL a fost executată silit, bunurile sale fiind valorificate în 

vederea achitării debitului; 
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▪ Cel de-al doilea litigiu inițiat de societatea EWBC împotriva ACT COMMUNICATION 

TEAM SRL, înregistrat sub nr. 78/2018 pe rolul Curții de Arbitraj  în care s-a pronunțat 

o nouă sentință defavorabilă debitoarei, prin care aceasta a fost obligată la plata 

sumei de 196.797,66 lei compusă din  debit principal, penalități contractuale și 

cheltuieli de judecată). Problema a apărut astfel în anul 2019 când societatea neavând 

activitate și active, a fost obligată de instanță la plata unor sume reprezentând 

comisioane și penalități către societatea EWBC. 

- diminuarea veniturilor înregistrate de societate, lipsa raporturilor contractuale și 

implicit la o lipsă totală de disponibilități necesare achitării datoriilor. 

În privința persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de insolvență, până la data redactării prezentului 

raport nu au fost identificate indicii clare privind responsabilitatea membrilor organelor de conducere 

şi/sau supraveghere din cadrul societății. Lichidatorul judiciar provizoriu și-a rezervat însă dreptul de a 

promova acțiuni de atragere a răspunderii acestora, dacă va fi cazul, în termenul de prescripție prevăzut 

de Articolul 170 al Legii 85/2014. 

Anexăm extras din BPI nr.1330 din data de 21.01.2020. 

14. Lichidatorul judiciar s-a prezentat la arhiva Tribunalului București în vederea verificării 

declarațiilor de creanță existente la dosar. A analizat declarațiile de creanță înregistrate la grefa 

Instanței Tribunalului București și a întocmit la data de 03.02.2020 Tabelul preliminar de creanțe 

asupra averii debitorului ACT COMMUNICATION TEAM SRLSRL.  

Precizăm că Tabelul preliminar de creanțe (ce include doar trei creditori, respectiv un salariat, DGRFP 

București în reprezentarea AFP S2 și creditorul EAST WEST BUSINESS COUNCIL SRL) a fost transmis 

la grefa Instanței Tribunalului București, prin poștă, cu confirmare de primire la data de 03.02.2020. 

 De asemenea, tabelul preliminar de creanțe a fost publicat în BPI cu nr. 2182 din 03.02.2020. 

Anexăm extras din BPI nr. 2182/03.02.2020. 

15. Urmare a verificării declarațiilor de creanță și întocmirii Tabelului preliminar de creanțe, 

lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire, Notificarea nr. 64/03.02.2020 

privind respingerea parțială a creanței solicitate a fi înscrisă la masa credală către creditorul EAST 

WEST BUSINESS COUNCIL SRL. 

Prin Notificarea nr. 64/03.02.2020, am comunicat acestui creditor, faptul că în urma verificării, din 

valoarea creanței solicitată de acesta, în cuantum de 207.818,32 lei, în vederea înscrierii în Tabelul 

Preliminar de Creanțe, au fost acceptate la înscriere, următoarele sume: 

- 204.444, 5 lei ; 

Motivul înscrierii parțiale a creanței, menționat la rubrica “Observații” din tabel, este următorul: 

- pentru creanța respinsă în cuantum 3.373,82 LEI („Din cuantumul de 11.020,66 lei solicitat cu 

titlu de penalități, am admis penalitățile în cuantum de 7.646,84 lei aferente debitului  principal 

în valoare de 136.550, 75 de lei și  s-a respins suma de 3.373,82 lei reprezentând penalități de 

întârziere calculate de la data pronunțării Sentinței arbitrale din 15.10.2019 și până la data 

deschiderii procedurii de faliment pentru cheltuielile arbitrale în cuantum de 14.226,41 lei și 

pentru penalitățile în cuantum de 46.020, 5 lei,  având în vedere că au fost solicitate și 

calculate nelegal.  

Penalitățile pot fi calculate exclusiv pentru debitul principal în cuantum de 136.550, 75 de lei, 

celelalte sume ce compun creanța nefiind purtătoare de penalități de 0,1% conform 
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Contractului de comision nr. 118/206, având în vedere că acestea nu fac obiectul 

contractului.”) 

Precizăm că împotriva Tabelului preliminar de creanțe creditorul EAST WEST BUSINESS COUNCIL 

SRL a formulat contestație, aceasta făcând obiectul dosarului nr. 34695/3/2019/a1, aflat pe rolul 

Tribunalului București. 

Precizăm că până la data întocmirii prezentului Raport, lichidatorului judiciar nu i-a fost comunicată 

Contestația. 

Anexăm Notificarea nr. 64/03.02.2020 și dovada comunicării. 

16. În BPI nr. 2141 din data de 03.02.2019 a fost publicată convocarea adunării creditorilor 

pentru data de 10.02.2020, ora 16 având următoarea ordine de zi: 

• Confirmarea lichidatorului  judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL. 

• Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL după cum urmează: 

o un onorariu lunar fix, în cuantum de 3.000,00 lei lunar +TVA, 

 precum şi 

o un onorariu variabil, în cuantum de 5% din sumele distribuite creditorilor; 

    Onorariile propuse nu includ TVA si cheltuielile ocazionate de procedură.  

Hotărârile luate în cadrul Adunării Creditorilor ACT COMMUNICATION TEAM SRL au fost următoarele: 

 

1. Nu se confirmă lichidatorul judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ. 

Adunarea Creditorilor votează PENTRU desemnarea în calitate de lichidator judiciar al 

debitoarei ACT COMMUNICATION TEAM SRL a practicianului S&A INSOLVENCY SPRL 

 

2. Nu se aprobă onorariul propus de administratorul judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ. 

Se aprobă onorariul lichidatorului judiciar S&A INSOLVENCY SPRL, după cum urmează: 

• un onorariu lunar de 2.000 lei și 5% din sumele recuperate în cadrul procedurii de 

faliment; 

Procesul verbal al adunării creditorilor fost transmis la grefa Instanței Tribunalului București, prin 

poștă, cu confirmare de primire. De asemenea acesta a fost publicat în BPI nr. 2796/11.02.2020. 

Anexăm extras din BPI nr. 2796/11.02.2020. 

Precizăm faptul că împotriva Procesului verbal al adunării creditorilor din data de 10.02.2020 nu au 

fost formulate contestații. 

II. Mențiuni privind cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii și alte cheltuieli 

efectuate, plăți efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în perioada 

10.12.2020 – 26.03.2020. 

Învederăm Instanței faptul că pe întreaga perioadă a exercitării mandatului său, lichidatorul judiciar 

și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute de legea 85/2014 și a suportat toate cheltuielile de 

procedură până la data prezentului raport.  

Debitoarea nu a încasat nicio suma de bani in această perioadă. 
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(i) Situația veniturilor si cheltuielilor pentru perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020 

se prezintă astfel: 

Luna decembrie 2019. 

NR. 
CRT. 

EXPLICATII – NATURA OPERATIUNILOR ECONOMICE 
SUMA  
( RON) 

1 2 3 

1 
Cheltuieli de exploatare, activități curente, inclusiv amortizări, provizioane si 
cheltuieli cu diferențele de curs valutar, din care: 

4.757 

 -  cheltuieli in procedura insolventei:  

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 88 

 -       cheltuieli deplasare in interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, 
adunarea generala a creditorilor, etc. 

0 

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar 0 

2 
Venituri din exploatare, activități curente, inclusiv reluări de provizioane si 
venituri din diferențe de curs valutar, reluări subvenții pentru investiții 
(exclusiv variația stocurilor), din care: 

0 

 -       venituri din vânzarea produselor finite si mărfuri, prestări de servicii 0 

3 
Plăti efectuate in activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta 
(include compensări creanțe – datorii din perioada curenta), din care: 

30 

 -       onorariu administrator judiciar 0 

 -       salarii si venituri asimilate 0 

 -       impozit venituri din salarii, taxe si contribuții sociale aferente, TVA, 
impozit construcții speciale, etc. 

0 

4 Încasări din activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta, etc. 0 
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Luna ianuarie 2020. 

NR. 
CRT. 

EXPLICATII – NATURA OPERATIUNILOR ECONOMICE 
SUMA  
( RON) 

1 2 3 

1 
Cheltuieli de exploatare, activități curente, inclusiv amortizări, provizioane si 
cheltuieli cu diferențele de curs valutar, din care: 

3.375 

 -  cheltuieli in procedura insolventei:  

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 138 

 -       cheltuieli deplasare in interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, 
adunarea generala a creditorilor, etc. 

301 

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar 0 

2 
Venituri din exploatare, activități curente, inclusiv reluări de provizioane si 
venituri din diferențe de curs valutar, reluări subvenții pentru investiții 
(exclusiv variația stocurilor), din care: 

0 

 -       venituri din vânzarea produselor finite si mărfuri, prestări de servicii 0 

3 
Plăti efectuate in activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta 
(include compensări creanțe – datorii din perioada curenta), din care: 

615 

 -       onorariu administrator judiciar 0 

 -       salarii si venituri asimilate 0 

 -       impozit venituri din salarii, taxe si contribuții sociale aferente, TVA, 
impozit construcții speciale, etc. 

0 

4 Încasări din activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta, etc. 0 

 

Menționăm că întrucât nu a existat disponibil bănesc în patrimoniul debitoarei, lichidatorul nu a 

încasat până la această dată cheltuielile de procedură și onorariul aferent. 

 Precizăm că lichidatorul judiciar a efectuat cheltuieli de procedură în cuantum total de 

1.034,00 lei și prezentăm mai jos situația sumelor avansate de către lichidatorul judiciar și 

nerecuperate, precum și situația onorariului neîncasat. 
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Cheltuielile refacturabile avansate de lichidatorul judiciar și nerecuperate în cuantum de 366,92 de lei 

sunt următoarele: 

Data  
Document 
justificativ 

Nr.document Observatii 
Suma 
(lei) 

12/27/2019 Chitanta 47596 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

         
87.60  

12/27/2019 Chitanta 47514 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

           
8.02  

12/27/2019 Chitanta 47515 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

           
8.02  

1/20/2020 Chitanta 1516 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

           
7.10  

1/20/2020 Bon fiscal 4 TRANSPORT TAXI - REFACTURAT CU TVA 
         
49.94  

1/28/2020 Bon fiscal 3 TRANSPORT TAXI - REFACTURAT CU TVA 
         
15.79  

1/28/2020 Bon fiscal 4 TRANSPORT TAXI - REFACTURAT CU TVA 
         
16.03  

1/28/2020 Chitanta 2188 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

         
10.70  

1/28/2020 Bon fiscal 3 TRANSPORT TAXI - REFACTURAT CU TVA 
         
32.62  

1/31/2020 Bon fiscal 1 TRANSPORT TAXI - REFACTURAT CU TVA 
         
31.83  

2/12/2020 Factura 8637 CERTIFICATE ONRC 
         
40.94  

2/13/2020 Factura DIV00003798 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

           
7.80  

2/13/2020 Factura DIV00002950 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

           
7.10  

2/13/2020 Factura DIV00002952 
CHELTUIELI CORESPONDENTA INTERNA, COMPANIA 
NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 

           
7.10  

2/13/2020 Bon fiscal 7 TRANSPORT TAXI - REFACTURAT CU TVA 
         
22.82  

2/13/2020 Bon fiscal 2 TRANSPORT TAXI - REFACTURAT CU TVA 
         
13.51  

   Total 
      
366.92  

 

Cheltuielile de decontare avansate de lichidatorul judiciar și nerecuperate, în cuantum de 667,21 lei 

sunt următoarele: 

Data  
Document 
justificativ 

Nr.document Observatii Suma (lei) 

12/19/2019 Factura 3000008518 ANUNT MICA PUBLICITATE               301.21  

1/27/2020 Factura H2000336 
CHELTUIELI ONRC - NOTIFICARE, 
PUBLICARE               366.00  

   Total               667.21  
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Onorariu lichidator judiciar neîncasat. 

Nr.crt. Onorarii neîncasate Suma (lei) Observații 

1 Onorariu pentru perioada 

10.12.2019 -  07.04.2020. 

3.570,00 (3000 lei + 
TVA 570 LEI) 

Conform hotărârii din 10.12.2020 
pronunțată în dosarul nr. 34695/3/2019 de 
Instanța Tribunalului București, Secția a VII-
a Civilă. 

 

Față de cele prezentate și având în vedere faptul că până la acest moment nu am încasat nicio sumă 

e bani cu titlu de onorariu si cheltuieli de procedură avansate de administratorul judiciar în dosarul 

34695/3/2019, din cauza faptului că în patrimoniul debitoarei nu au existat fonduri, solicităm 

Instanței să dispună aprobarea plății sumei de 4.604,00 lei cu T.V.A. inclus, reprezentând cheltuielile 

de procedură efectuate până la data de 26.03.2020 în cuantum de 1.034,00 lei și onorariul provizoriu 

stabilit de instanță prin hotărârea de deschidere a procedurii, respectiv de 3.570,00 lei cu TVA inclus, 

către practicianul FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în principal din averea debitoarei, iar în lipsa 

disponibilităților, din fondul de lichidare în condițiile art. 39 alin.4 din legea 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

III.  Solicitări adresate judecătorului sindic. 

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

solicităm Onoratei Instanțe aprobarea prezentului raport și totodată, vă rugăm  

• să luați act de faptul că în cadrul primei ședințe a adunării creditorilor ce a avut loc la data de 

10.02.2020, creditorii Nu au confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul FRACTAL 

INSOLVENȚĂ, creditorii desemnând în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ACT 

COMMUNICATION TEAM SRL, practicianul S&A INSOLVENCY SPRL cu un onorariu lunar de 

2.000 lei și 5% din sumele recuperate în cadrul procedurii de faliment; 

• să dispuneți plata către lichidatorul judiciar provizoriu FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL a sumei 

de 4.604,00 lei cu T.V.A. inclus, reprezentând onorariu lichidator în cuantum de 3.570,00 lei 

inclusiv TVA și cheltuielile de procedură în sumă de 1.034,00 lei aferente perioadei 

10.12.2019 - 26.03.2020, în principal din averea debitoarei, iar în lipsa disponibilităților, din 

fondul de lichidare în condițiile art. 39 alin.4 din legea 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență. 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


