
 

București,  

Nr. 202/20.03.2020 

 

RAPORT  

ASUPRA FONDURILOR  

OBŢINUTE DIN LICHIDARE ŞI DIN ÎNCASAREA CREANŢELOR 

ȘI PLAN DE DISTRIBUIRE NR. 15 

PENTRU DEBITORUL TRENKWALDER SRL 

 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 972/85/2015, Anul 2015, Tribunalul Sibiu - Secţia a II-a Civilă, 

de Contencios Administrativ și Fiscal, Judecător Sindic: Domnul Andrei Vlăduț Sebeșan 

2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 

30, Cod Poștal 550324; Număr de telefon: 0269 217 104; Fax:+40-269-217702; e-mail: 

tribunalul.sibiu@just.ro. 

3. Debitor: TRENKWALDER SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en faillite, 

având sediul în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Strada Oituz nr. 22, Etaj 1, Cod Poștal 550337, 

înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub numărul de ordine J32/957/2006, Cod Unic de 

Înregistrare 16039465, Atribut Fiscal RO, cont unic de insolvență RO18BREL0002001138770100, 

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

4. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL, Cod de Identificare Fiscală 31026728, Atribut 

Fiscal RO, cu sediul social în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021, 

număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 0637, Tel: 031 226 14 00, Fax: 031 

226 14 01, Web: www.fractal.eu,  E-mail: office@fractal.eu, a.rusu@fractal.eu. Reprezentant 

administrator judiciar persoană juridică: practician coordonator Alexandru Rusu. 

5. Subscrisa  FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 

TRENKWALDER SRL, conform Sentinței nr. 539 din data de 28 mai 2015, pronunțată de Tribunalul 

Sibiu - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 972/85/2015, 

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

RAPORT ȘI PLAN DE DISTRIBUIRE NR. 15 

I. Mențiuni privind fondurile obținute din încasarea de creanțe. 

La data de 03.03.2020, debitoarea TRENKWALDER SRL deținea disponibilități în cuantum de 

8,446,909.98 Lei și 32,248.83 Euro (reprezentând sume existente în conturile curente, contul unic de 

insolvență și depozite constituite pe numele debitoarei). 

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

obținut din încasări, dobânzi, vânzări și recuperare de creanțe, ca urmare a demersurilor lichidatorului 

judiciar. 
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II. Precizări privind plata creanțelor salariale înscrise la ordinea de prioritate prevăzută 

de art. 161 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 (ce includ atât salariați cât și creditori subrogați 

în drepturile salariaților). 

Având în vedere faptul că în conturile debitoarei, la data de 03.03.2020 se află suma 8,446,909.98 Lei 

și 32,248.83 Euro (reprezentând sume existente în conturile curente, contul unic de insolvență și 

depozite constituite pe numele debitoarei) provenite din încasări, dobânzi, vânzări și recuperarea 

creanțelor, raportat la dispozițiile art. 161 din Legea 85/2014 care prevăd pentru creanțele salariale o 

super prioritate (art. 161 alin. 3 din Lg. 85/2014) în raport cu creanțele chirografare și creanța 

bugetară, înscrise în Tabelul de creanțe privind debitoarea Trenkwalder, lichidatorul judiciar a efectuat 

până la acest moment, plata parțială a creanțelor izvorâte din raporturile de muncă anterioare 

deschiderii procedurii precum și cele rezultate din continuarea procedurii.  

Facem precizarea că având în vedere specificul activității societății debitoare Trenkwalder și calitatea 

sa de agent de muncă temporară precum și faptul că există situații în care salariaților le-au fost achitate 

salariile conform dispozițiilor art. 96 din Legea 53- 2003 - Codul Muncii  de către societățile ce aveau 

calitatea de Utilizatori, lichidatorul judiciar a efectuat și intenționează să efectueze în continuare plata 

salariilor către salariați, ca urmare a primirii în original a Declarațiilor pe proprie răspundere date in 

formă autentică, de fiecare salariat în parte, prin care declară că salariul ce face obiectul creanței sale 

înscrisă la masa credală, nu a fost plătită de către agentul de muncă temporară (în speță Trenkwalder) 

sau de către Utilizatorul pentru care salariatul a prestat munca.   

Totodată, precizăm că având în vedere că au fost soluționate inclusiv contestațiile formulate de 

creditorii subrogați în drepturile salariaților, creditori ce au rang de prioritate prevăzut de art. 161 alin. 

1 pct. 3, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de creanțe, tabel publicat în BPI nr. 

1462/22.01.2020. 

Subliniem că plata creanțelor salariale nu afectează creanța bugetară cu care este înscris creditorul 

ANAF aceasta având ca ordine de preferință art. 161 alin. 5 din Lg. 85/2014.  

Mai mult decât atât, prin Sentința civilă pronunțată de Tribunalul Sibiu  în D 972/85/2015/a10, 

respectiv Sentința civilă pronunțată în D 972/85/2015/a3, Instanța Tribunalului Sibiu a soluționat 

Contestațiile formulate de AJFP Sibiu, s-a stabilit în mod definitiv caracterul de creanță bugetară (și nu 

garantată așa cum inițial susținea creditoarea DGRFP Sibiu) cu rangul de prioritate prevăzut de art. 

161 alin. 1 pct. 5 din Legea 85/2014, a creanței deținute de AJFP Sibiu. 

Facem mențiunea că anterior prezentului Raport de fonduri și Plan de distribuire, lichidatorul judiciar 

a întocmit alte 14 (paisprezece) Rapoarte de fonduri și Planuri de distribuire, așa cum vom preciza 

detaliat, în cele ce urmează. 

La data de 9.03.2017, am întocmit Raportul de fonduri și Planul de distribuire cu nr. 1 prin 

intermediul căruia am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor a 39 de salariați. 

Lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea distribuirii sumelor conform Raportului de fonduri și 

Planului de distribuire cu nr. 1 înregistrat sub nr. 94 din 09.03.2017 și publicat în BPI 4911 din 

10.03.2017.  

La data de 06.04.2017, am întocmit Raportul de fonduri și Planul de distribuire cu nr. 2 prin 

intermediul căruia am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor a 39 de salariați. 

Acesta a fost publicat în BPI nr. 7194/10.04.2017. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au 

formulat contestații. Prin urmare, lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor. 
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La data de 25.05.2017, am întocmit Raportul de fonduri și Planul de distribuire cu nr. 3 prin 

intermediul căruia am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor a 17 salariați. Acesta 

a fost publicat în BPI nr. 10455/26.05.2017. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat 

contestații. Prin urmare, lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor. 

La data de 22.06.2017, am întocmit Raportul de fonduri și Planul de distribuire cu nr. 4 prin 

intermediul căruia am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor a 17 salariați. Acesta 

a fost publicat în BPI nr. 12551/25.06.2017. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat 

contestații, motiv pentru care lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor.  

La data de 25.07.2017, am întocmit Raportul de fonduri și Planul de distribuire cu nr. 5 prin 

intermediul căruia am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor a 17 salariați. Acesta 

a fost publicat în BPI nr. 14433/26.07.2017. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat 

contestații, motiv pentru care lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor.  

La data de 22.09.2017, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare  și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 6 prin intermediul căruia am 

propus spre distribuire, sumele de bani aferente  salariilor pentru 17 salariați. Raportul a fost transmis 

la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 17550 din 

26.09.2017. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor.  

La data de 04.01.2018, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare  și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 7 prin intermediul căruia am 

propus spre distribuire, sumele de bani aferente  salariilor pentru 19 salariați. Raportul a fost transmis 

la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 142 din 05.01.2018. 

Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care lichidatorul a 

procedat la distribuirea sumelor.  

La data de 21.02.2018, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare  și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 8 prin intermediul căruia am 

propus spre distribuire, sumele de bani aferente  salariilor pentru 4 salariați. Raportul a fost transmis 

la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 3851 din 

22.02.2018. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor.  

La data de 03.04.2018, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare  și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 9 prin intermediul căruia am 

propus spre distribuire, sumele de bani aferente  salariilor pentru 11 salariați. Raportul a fost transmis 

la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 7256 din 

10.04.2018. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor.  

La data de 05.06.2018, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare  și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 10 prin intermediul căruia 

am propus spre distribuire, sumele de bani aferente  salariilor pentru 4 (patru) salariați. Raportul a 

fost transmis la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 12269 

din 18.06.2018. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor.  

La data de 01.08.2018, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare  și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 11 prin intermediul căruia 
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am propus spre distribuire, sumele de bani aferente  salariilor pentru 3 (trei) salariați. Raportul a fost 

transmis la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 14906 

din 02.08.2018. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor. 

La data de 12.02.2019, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 12 prin intermediul căruia 

am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor pentru 1 (un) salariat. Raportul a fost 

transmis la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 3195 din 

14.02.2019. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor. 

La data de 22.08.2019, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 13 prin intermediul căruia 

am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor pentru 1 (un) salariat. Raportul a fost 

transmis la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 15743 

din 22.08.2019. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor. 

La data de 30.10.2019, am procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din 

lichidare și din încasarea creanțelor și planul de distribuire cu nr. 14 prin intermediul căruia 

am propus spre distribuire, sumele de bani aferente salariilor pentru 1 (un) salariat. Raportul a fost 

transmis la grefa Tribunalului Sibiu, prin poștă cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 20609 

din 31.10.2019. Precizăm că împotriva acestui Raport nu s-au formulat contestații, motiv pentru care 

lichidatorul a procedat la distribuirea sumelor. 

Precizăm faptul că în Tabelului definitiv consolidat de creanțe asupra debitoarei Trenkwalder SRL 

publicat în BPI nr. 1462/22.01.2020, sunt înscrise creanțe în sumă totală de 22.320.512, 08 lei, după 

cum urmează: 

- Creanțe salariale în cuantum total de 2,518,674.30 lei (includ atât salariați cât și creditori 

subrogați în drepturile salariaților) înscrise la ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 alin. 

1 pct. 3 din Legea 85/2014; 

- Creanțe rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii, conform 

art. 161, alineat 1, punctul 4 din Legea 85/2014 în valoare totală de 1,744,133.61 

- Creanțe Bugetare conform art. 161, alineat 1, punctul 5 din Legea 85/2014, în cuantum de 

4.812.274,00 lei; 

- Creanțe Chirografare conform art. 161, alineat 1, punctul 8 din Legea 85/2014 în sumă de 

2.323.081,85 lei; 

- Creanțe Subordonate înscrise în tabel conform art. 161, alineat 1, punctul 10 din Legea 

85/2014 în valoare de 10,904,348.32 lei; 

Prezentul Raport de fonduri și Plan de distribuire include distribuiri către creditorii subrogați în 

drepturile salariaților, având în vedere că până la acest moment lichidatorul judiciar nu a mai primit  

Declarații pe proprie răspundere date în formă autentică, de fiecare salariat în parte, prin care să 

declare că salariul ce face obiectul creanței sale înscrisă la masa credală, nu a fost plătită de către 

agentul de muncă temporară (în speță Trenkwalder) sau de către Utilizatorul pentru care salariatul a 

prestat munca.   
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III. Mențiuni privind plata retribuției lichidatorului judiciar. 

În data de 16.12.2015, în conformitate cu Procesul Verbal al Adunării Creditorilor TRENKWALDER SRL 

nr. 10/16.12.2015, publicat în BPI 21976/18.12.2015, onorariul lunar fix cuvenit lichidatorului judiciar 

a fost stabilit la 1500 euro/lunar la care se adaugă TVA și onorariu de succes a fost stabilit la 3% din 

sumele distribuite creditorilor în procedură, la care se adaugă TVA. 

Precizăm că onorariul fix al lichidatorului judiciar precum și cheltuielile de procedură până la data 

prezentului raport au fost achitate pe parcursul procedurii, integral din averea debitoarei, conform art. 

39 din Legea 85/2014, cheltuielile fiind prezentate în Rapoartele de activitate depuse la Instanță și 

publicate în BPI. 

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

drepturile salariaților conform prezentului raport, onorariul de succes cuvenit lichidatorului judiciar este 

de 27.331,17 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.192,92 lei, total onorariu de succes 32,524.10 

lei. 

IV.    Mențiuni privind contribuția la fondul de lichidare UNPIR. 

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. 

Referitor la contribuția la fondul de lichidare de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurii de 

insolvență pentru sumele încasate până la luna august 2019, precizăm că aceasta a fost evidențiată 

de către lichidatorul judiciar în cursul procedurii în Rapoartele de activitate, Rapoartele de fonduri și 

Planurile de distribuire. Menționăm că ultima sumă de plată a fost evidențiată în Raportul de fonduri 

cu nr. 14 publicat în BPI nr. 20609 din 31.10.2019.  

Contribuția la fondul de lichidare datorată până la 31 octombrie 2019 a fost achitată de lichidatorul 

judiciar conform sumelor precizate în fiecare raport și plan de distribuire întocmit. 

Precizăm faptul că în perioada 1 noiembrie 2019 – 29 februarie 2020, în contul unic de insolvență al 

debitoarei Trenkwalder SRL s-au încasat sume provenite din recuperarea creanțelor în cuantum total 

de 66,664.49 după cum urmează: 

Nr. crt. Nume debitor 
Sumă achitata 

(lei) 
Data 

1 SIND TOUR TRADING SRL 6,874.35 15.11.2019 

2 SIND TOUR TRADING SRL 1,649.84 15.11.2019 

3 SIND TOUR TRADING SRL 3,225.81 03.12.2019 

4 SIND TOUR TRADING SRL 774.19 03.12.2020 

5 SIND TOUR TRADING SRL 774.20 8.01.2020 

6 SIND TOUR TRADING SRL 3,225.80 08.01.2020 

7 SIND TOUR TRADING SRL 4,000.00 05.02.2020 

8 SIND TOUR TRADING SRL 46,140.30 27.02.2020 

Total suma încasată 66,664.49   

Contribuție cotă UNPIR 2% 1,333.29   
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Astfel, contribuția de 2% din fondurile obținute din recuperarea creanțelor în perioada 01.11.2019 – 

29.02.2020, este de 1.333,29 de lei și urmează să fie achitată la fondul de lichidare. 

V.   Sume ce fac obiectul distribuirii.  

Lichidatorul judiciar propune distribuirea sumei de 917.565,36 după cum urmează: 

Nr. crt. Explicație Suma distribuită 

(lei) 

1 2 3 

 Total sume distribuite cu titlu de contribuție la fondul de 

lichidare 2% conform art. 39 din Lg. 85/2014 

1,333.29 

 

 Onorariu de succes lichidator judiciar de 32.524,1 lei (27.331,17 lei, la care 
se adaugă TVA în valoare de 5.192,92 lei) 

32.524,1 

 Creanțe salariale deținute de creditorii subrogați în drepturile salariaților, 
conform art. 161. alin. 1 pct. 3 

883,707.98 
 

 TOTAL SUME DISTRIBUITE 917.565,36 

 

 

Plan de distribuire din sumele încasate 

 

  Plan de distribuire intre creditori nr. 15 din 20.03.2020 

              

Nr.  
Crt. 

Denumire 
creditor 

îndreptățit 

Valoare 
creanță 

acceptată, 
conform 

tabelului 
definitiv 

consolidat de 
creanțe 

Sumă reținută 
cu titlu de 

onorariu de 
succes pentru 

lichidator 
(3%) 

Sumă 
distribuită 

Sumă 
rămasă de 

plată după 
efectuarea 

distribuirii 

Observații 

Creanțe salariale (cf. art. 160 alin. 1 pct. 3) 

1 Alpha Bank 9,959.00 298.77 9,660.23 298.77   

2 Austral Trade 778.00 23.34 754.66 23.34   

3 Banca Comercială 

Română 

60,119.00 1,803.57 58,315.43 1,803.57   

4 Caucho Metal 
Productos Total 

SRL 

1,649.00 49.47 1,599.53 49.47   

5 Cit One SRL 264,819.61 7,944.59 256,875.02 7,944.59   

6 Coface România 
Credit 

Management 
Services SRL 

2,768.00 83.04 2,684.96 83.04   

7 Continental 

Automotive 

Systems SRL 

144,950.05 4,348.50 140,601.55 4,348.50   

8 Continental 
Powertrain 

România SRL 

90,601.40 2,718.04 87,883.36 2,718.04   
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9 Contitech Fluid 

Automotive 
România SRL 

235,722.52 7,071.68 228,650.84 7,071.68   

10 Contitech 

Thermopol 
România SRL 

67,519.00 2,025.57 65,493.43 2,025.57   

11 Intersnack 
România SRL 

32,153.57 964.61 31,188.96 964.61   

  Total 911,039.15  
27,331.17 883,707.98 27,331.17  

  

              

Total sume încasate din recuperare creanțe  
 

66,664.49 

Total sume distribuite cu titlu de contribuție 

la fondul de lichidare 2% conform art. 39 
din Lg. 85/2014 

      1,333.29 

Total sume distribuite conform art.160 

alin.1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 

      883,707.98 

Total onorariu de succes pentru lichidatorul 

judiciar cu TVA inclus (3% din sumele 
distribuite)  

      32,524.10 

Total sume distribuite        917,565.36 

 

Precizăm că în Tabelul definitiv consolidat de creanțe publicat în BPI nr. 1462/22.01.2020 au fost 

efectuate toate modificările aferente celor 14 (paisprezece) planuri de distribuire întocmite de 

lichidatorul judiciar, depuse la instanță în dosarul de fond și publicate în Buletinul procedurilor de 

insolvență, având în vedere că niciunul din cele 14 Planuri de distribuire respectiv Rapoarte de fonduri 

nu au fost contestate. 

În ceea ce privește prezentul Raport de fonduri respectiv Plan de distribuire, precizăm că modificările 

aferente acestuia se vor reflecta în următorul Tabel definitiv consolidat de creanțe actualizat, la 

momentul întocmirii acestuia. 

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. 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


