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București,  

Nr. 233/ 07.04.2020 

 

 

 

RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN PERIOADA 

01.02.2020 - 31.03.2020 

 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2215/85/2016, aflat pe rolul Tribunalul SIBIU, Secţia a 

II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 

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

30, Cod Poștal 550324. Număr de telefon: 0269 217 104. Fax: 0269 217 702. Email: 

tribunalul.sibiu@just.ro. Program de lucru cu publicul: Luni –Joi: 08.30 – 12.30; Vineri: 08.30 – 11.30. 

3. Debitor: AMFIBOSWIN SRL, persoană juridică în reorganizare, in judicial reorganisation, en 

redressement,  având sediul în Județul Sibiu, Șelimbăr, Șoseaua Sibiului nr. 45, Cod Poștal 557270, 

înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub numărul de ordine J32/152/2004, Cod Unic de 

Înregistrare 16109129, 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: Sandu Gheorghe Dănuț 

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

AMFIBOSWIN SRL, conform Hotărârii Intermediare Civile nr. 103 din 10.02.2017 a Tribunalului 

SIBIU, Secția a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 

Conform articolului 59 al Legii 85/2014, depunem prezentul 

RAPORT  

I. Măsuri ale administratorului judiciar. 

Administratorul judiciar a supravegheat operațiunile curente desfășurate de societate. Precizăm că 

societatea a desfășurat o activitate normală. 

1. La data de 13.02.2020 am întocmit Raportul de activitate înregistrat sub nr. 103 pentru 

perioada 09.12.2019 – 31.01.2020. Acesta a fost publicat în BPI nr. 3144 din 14.02.2020 și a fost 

transmis prin curier la Instanța Tribunalului Sibiu, pentru termenul din 20.02.2020.  
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Anexăm extras din BPI nr. 3144/14.02.2020. 

2. La data de 19 februarie 2020, administratorul special al debitoarei, ne-a transmis prin email 

un Contract de Asistenta Juridica (Contract nr. 189/19.02.2020 dintre Somandră & Giura – Societate 

Civilă de Avocați și Amfiboswin SRL) pentru reprezentarea, asistarea redactarea de acțiuni, cereri, 

contestații, căi de atac, alte acte și orice activități prevăzute de Legea 51/1995 pentru debitoarea 

Amfiboswin SRL în dosarele 2215/85/2016 si 2215/85/2016/a5* și ne-a solicitat transmiterea 

mandatului de reprezentare pentru avocatul care reprezintă debitoarea în cele două dosare. 

În calitate de administrator judiciar al debitoarei, am comunicat administratorului special faptul că nu 

considerăm că este necesară angajarea unei societăți de avocatură care să reprezinte Amfiboswin SRL 

în cele două dosare 2215/85/2016 si 2215/85/2016/a5*, având în vedere că acestea au ca obiect 

procedura generală a insolvenței respectiv, contestații la tabelul preliminar de creanțe, iar 

reprezentarea debitoarei este asigurată deja de Fractal Insolvență SPRL în calitate de administrator 

judiciar și de către administratorul special.  

Prin urmare, administratorul judiciar nu a semnat Contractul de asistență juridică nr. 189/19.02.2020 

propus de administratorul special. 

Subliniem faptul că semnarea acestui contract de către administratorul judiciar ar fi însemnat  

mandatarea societății de avocatură mai sus menționată în vederea reprezentării debitoarei în dosarele 

2215/85/2016 si 2215/85/2016/a5* (reprezentarea care nu este necesară) și ar fi avut drept 

consecință remunerarea societății de avocatură din fondurile debitoarei. 

Precizăm faptul că i-am comunicat administratorului special faptul că în situația în care acesta dorește 

angajarea unui avocat în nume propriu, poate angaja un avocat dar acesta nu va fi remunerat din 

fondurile Amfiboswin SRL. 

II.  Plata creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe. 

1. Precizăm faptul că la acest moment, singurul creditor cu drept de vot ce figurează în Tabelul 

definitiv de creanțe asupra debitoarei, este creditorul  Kovacs Agnes, ca urmare a faptului că debitorul 

a achitat integral creanțele creditorilor SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. (6.397.119,89), respectiv 

INSIB MCO SRL (72.500,00). 

În ceea ce privește creanța creditorului Kovacs Agnes, în cuantum de 421.256,16 lei, precizăm că la 

data de 25.02.2020 AMFIBOSWIN a efectuat către acest creditor o plată parțială în cuantum de 3000 

Euro.  

De la data de 25.02.2020 până la data de 31.03.2020, nu au mai fost efectuate plăți către creditorul  

Kovacs Agnes, singurul creditor al debitoarei Amfiboswin SRL cu drept de vot înscris în acest moment 

în Tabelul definitiv de creanțe. 

Subliniem faptul că având în vederea că la acest moment singurul creditor cu drept de vot, al debitoarei 

Amfiboswin SRL este doamna Kovacs Agnes, vom proceda la actualizarea creanței creditorului Kovacs 

Agnes (ca urmare a plăților efectuate în cursul procedurii), imediat după soluționarea contestațiilor la 

tabelul preliminar de creanțe ce fac obiectul dosarului 2215/85/2016/a5*. 

Având în vedere faptul că până la data prezentului Raport nu a fost soluționat dosarul 

2215/85/2016/a5* ce are ca obiect rejudecarea contestațiilor la tabelul preliminar de creanțe (inclusiv 

cu privire la creanța creditorului Comuna Turnu Roșu), suma de 204.777,30 lei reprezentând valoarea 

creanței creditoarei Comuna Turnu Roșu (acest creditor fiind înscris cu o creanță în cuantum de 
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204.777,30 lei sub condiție suspensivă, în Tabelul definitiv de creanțe) este indisponibilizată de către 

debitoare. 

Ața cum am menționat și în Raportul anterior, prin Decizia nr. 9 din 15.01.2020 pronunțată de Curtea 

de Apel Alba Iulia în dosarul 188/787/2014* s-a respins recursul formulat de AMFIBOSWIN SRL. La 

momentul soluționării dosarului 2215/85/2016/a5* Instanța va avea în vedere și situația acestui litigiu 

dat fiind faptul că acesta vizează creanța creditorului Comuna Turnu Roșu, creanță ce face obiectul 

dosarului 2215/85/2016/a5*. 

Precizăm că la data de 02.04.2020, dosarul 2215/85/2016/a5* s - a suspendat de drept având în 

vedere dispozițiile art. 42 alin. (6) din Decretul nr. 195/16.03.2020. 

După soluționarea definitivă a contestațiilor din dosarul 2215/85/2016/a5*, se vor putea stabili 

drepturile creditoarei Comuna Turnu Roșu cu privire la valoarea creanței sale și la încasarea unei 

eventuale creanțe, conform hotărârii Instanței. 

III. Aspecte privind Onorariul administratorului judiciar.  

1. Plata Onorariului administratorului judiciar. 

Referitor la onorariul administratorului judiciar, facem precizarea că de la data deschiderii procedurii 

insolvenței și până la data prezentului raport, debitoarea a achitat onorariul fix până la luna februarie 

2020 inclusiv.  

Învederăm onoratei instanțe faptul că la data de 04.02.2020 administratorul judiciar a emis factura 

fiscală nr. 0515 în cuantum total de 380.755,04 lei reprezentând: 

-  onorariul fix pentru perioada 18.05.2019 – 31.01.2020 în cuantum de 72.093,59 lei, 

-  onorariu variabil de 4% din sumele distribuite creditorilor conform în procedură în cuantum de 

308.636,32 lei, 

- și refacturare cheltuieli adiționale în procedura de insolvență aferente lunii ianuarie 2020 în 

sumă de 25,13 lei; 

Din totalul facturii fiscale nr.0515/04.02.2020, debitoarea a achitat onorariul fix și cheltuielile de 

procedură refacturate, rămânând de achitat onorariul variabil în cuantum de 308.636,32 lei. 

De asemenea, la data de 04.03.2020 administratorul judiciar a emis factura fiscală nr. 0528 în cuantum 

total de 9.544,10 lei reprezentând: 

- onorariul fix pentru luna februarie 2020 în cuantum de 8.581,21 lei, 

- onorariu variabil de 4% din suma distribuită către creditoarea Agnes Kovacs în cuantum de 

692,72 lei, 

- și refacturare cheltuieli adiționale în procedura de insolvență aferente lunii ianuarie 2020 în 

cuantum de 270,17 lei; 

Din totalul facturii fiscale nr. 0528/04.03.2020, debitoarea a achitat onorariul fix și cheltuielile de 

procedură refacturate, rămânând de achitat onorariul variabil în cuantum de 692,72 lei. 

Subliniem faptul factura fiscală nr. 0515/ 04.02.2020 și factura fiscală nr. 0528/04.03.2020 au fost 

emise conform Hotărârii adunării creditorilor din data de 20.12.2017 publicată în BPI nr. 24169 din 

21.12.2017, în temeiul Deciziei definitive nr. 449/2019 din 13.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel 

Alba Iulia în dosarul 2215/85/2016/a11, publicată în BPI 1709/28.01.2020, prin care Curtea de Apel 

Alba Iulia a admis apelul declarat de Fractal Insolvență SPRL, în sensul că a admis în parte contestația 
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formulată de Fractal Insolvență SPRL împotriva Hotărârii Adunării creditorilor din data de 18.03.2019 

publicată în BPI nr.5717/20.03.2019 (hotărâre prin care creditorii au diminuat în mod nelegal onorariul 

administratorului judiciar) și în consecință a anulat hotărârea creditorilor din data de 18.03.2019. 

Prin urmare, valoarea totală a onorariului variabil de succes, neachitat de către debitoare este de 

309.329,04 lei. 

2. Hotărârea adunării creditorilor din data de 13.03.2020. 

Învederăm faptul că unicul creditor cu drept de vot, respectiv creditoarea KOVACS AGNES a convocat 

Adunarea Creditorilor AMFIBOSIN SRL pentru data de 13.03.2020. Convocatorul adunării creditorilor 

a fost publicat în BPI 4148 din data de 28.02.2020 . 

Anexăm extras din BPI 4148 din data de 28.02.2020. 

Convocatorul adunării creditorilor a avut ca punct unic pe ordinea de zi: 

“Modificarea onorariului administratorului judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ S.P.R.L., în sensul 

reducerii acestuia după cu urmează : 

- onorariul fix lunar urmează a fi redus la suma de 1.000 lei + TVA; 

- onorariul variabil urmează a fi redus la 1% din sumele realizate ca urmare a valorificării de 

bunuri sau din recuperarea de creanțe și distribuite creditorilor.” 

În data de 13.03.2020, punctul unic aflat pe ordinea de zi a ședinței adunării creditorilor a fost aprobat 

prin Hotărârea Adunării Creditorilor. 

Hotărârea Adunării creditorilor din 13.03.2020 a fost publicată în BPI nr. 5174/16.03.2020; 

Anexăm extras din BPI nr. 5174/16.03.2020. 

Administratorul judiciar a formulat contestație împotriva Hotărârii adunării creditorilor din 13.02.2020. 

Contestația face obiectul dosarului 2215/85/2016/a14 înregistrat pe rolul Tribunalului Sibiu în data de 

18.03.2020, dar pentru judecarea căruia nu s-a stabilit un prim termen. 

IV. Alte plăți. 

Precizăm că activitatea debitorului s-a desfășurat normal, fiind condusă de administratorul special sub 

supravegherea administratorului judiciar, plățile aferente cheltuielilor curente fiind efectuate la termen. 

V. Litigii în care este parte debitoarea. 

Litigii ce au ca obiect acțiuni în pretenții formulate de către debitoare 

1. Dosar 11313/306/2019 

Instanță: Judecătoria Sibiu – Secția Civilă 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

AMFIBOSWIN SRL – reclamant 

INTRALPIN SRL- pârât 

Obiect: Pretenții 
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Termen: 02.04.2020 - Având în vedere dispozițiile art. 42 al. 6 din Decretul nr. 195/16.03.2020 

se suspendă de drept prezenta cauză. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgentă , 

instanța va lua masuri pentru fixarea termenului de judecată şi citarea părților conform art. 42 al 

8 din Decretul nr. 195/16.03.2020 

2. Dosar 5048/306/2011 

Instanță: Judecătoria Luduș – Secția Civilă 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

AMFIBOSWIN SRL – reclamant 

CRISS IMPEX SRL- pârât 

Obiect: Pretenții 

Termen: 08.04.2020 – Suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 42 alin. (6) 

din Decretul nr. 195 din 16 ianuarie 2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, fără efectuarea vreunui act de procedură. 

Dosare asociate dosarului de fond 

3. Dosar 2215/85/2016/a5* (dosar la care s-au conexat și asociatele a6, a7, a8) 

Instanță: Tribunalul Sibiu – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Stadiu dosar: Rejudecare fond 

Părți: 

AMFIBOSWIN SRL prin administrator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL – intimat 

COMUNA TURNU ROȘU  – contestator 

INSIB SRL - apelant – contestator 

SANDU GHEORGHE DĂNUŢ - contestator 

Obiect: Contestație la tabelul preliminar de creanțe. 

Termen: 02.04.2020  - Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (6) din Decretul nr. 195/16.03.2020 

se suspendă de drept prezenta cauză. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, 

instanţa va lua măsuri pentru fixarea termenului de judecată şi citarea părţilor conform art. 42 

alin. (8) din Decretul nr. 195/16.03.2020. 

4. Dosar 2215/85/2016/a12 

Instanță: Curtea de Apel Alba Iulia – Secția a II-a Civilă 

Stadiu dosar: Apel 

Părți: 

KOVACS AGNES  – Intimat - contestator 

INSIB MCO – Intimat - contestator 

SWITELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. - – intimat 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL – Apelant - intimat 

AMFIBOSWIN SRL– intimat 

Obiect: acțiune în anularea hotărârii adunării creditorilor 

Precizăm faptul că la termenul din 08.11.2019 instanța de fond a dispus următoarele: Admite 

cererea formulată de creditorii Kovács Ágnes şi S.C. INSIB MCO S.R.L. în anularea hotărârii adunării 

creditorilor din data de 31 Mai 2019 consemnată în procesul-verbal al adunării creditorilor 

debitoarei S.C. AMFIBOSWIN S.R.L. nr. 338/31.05.2019 publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 11071/03.06.2019 Dispune anularea hotărârii adunării creditorilor debitoarei S.C. 

AMFIBOSWIN S.R.L. din data de 31 Mai 2019 consemnată în procesul-verbal al adunării creditorilor 

debitoarei S.C. AMFIBOSWIN S.R.L. nr. 338/31.05.2019 publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 11071/03.06.2019. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată 

prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
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Împotriva acestei sentințe am formulat apel, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba 

Iulia. 

Termen:18.03.2020 – Termen preschimbat 

Termen: 15.04.2020 – Termen preschimbat 

Termen:10.06.2020 -  

5. Dosar 2215/85/2016/a13 

Instanță: Curtea de Apel Alba Iulia – Secția a II-a Civilă 

Stadiu dosar: Apel 

Părți: 

AMFIBOSWIN SRL– intimat 

KOVACS AGNES  – intimat 

SWITELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. – intimat 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL – Apelant – administrator judiciar 

Obiect: confirmare/modificare plan de reorganizare judiciară apel împotriva încheierii 

238/27.05.2019 

Termen: 6.11.2019 – Instanța a dispus amânarea pronunțării pentru 13.11.2019 

Termen: 13.11.2019 – Instanța a admis apelul declarat de Fractal Insolvență SPRL, în calitate 

de administrator judiciar al debitorului Amfiboswin SRL împotriva Sentinței nr.238/2019 

pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.2215/85/2016 al Tribunalului Sibiu şi, în 

consecință: a schimbat în parte sentința atacată, în sensul că a respins, ca prematură, cererea 

de confirmare a planului de reorganizare propus de debitoarea SC Amfiboswin SRL. A respins ca 

inadmisibile, cererile formulate în apel de către intimatele SC Insib SRL şi SC Insib MCO SRL. 

Executorie. Definitivă. 

Facem precizarea că Decizia din data 13.11.2019 pronunțată în D 2215/85/2016/a13 a fost 

publicată în BPI nr. 3636/21.02.2020. 

Anexăm extras din BPI nr. 3636/21.02.2020. 

6. Dosar nr. 1117/85/2019 

Instanța: Tribunalul Sibiu - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Stadiu dosar: Revizuire  - Fond 

Părți: 

INSIB SRL– revizuent  - creditor 

AMFIBOSWIN SRL prin FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL – intimat; 

Obiect: Revizuire împotriva Sentinței nr. 103/10.02.2017 pronunțată în dosarul 2215/85/2016; 

Termen: 05.11.2019  - Instanța a dispus amânarea pronunțării la data de 12.11.2019 

Termen: 12.11.2019 – Instanța a repus cauza pe rol pentru termenul de judecată din 3.12.2019, 

pentru când se vor cita părţile, revizuenta cu menţiunea de a depune la dosar copie decizie nr. 

224/2019 pronunţată la 22.05.2019 de Curtea de Apel Alba Iulia în dos. 228/57/2019, invocată 

prin concluziile scrise depuse la dosar şi cu menţiunea de a preciza care este actul nou despre care 

face vorbire la fila 129 dosar.  

Termen: 3.12.2019 - fata de lipsa de procedura cu intimata debitoare si pentru studiul înscrisurilor 

depuse la dosar, Instanța a acordat termen la data de 14.01.2020. 

Termen: 14.01.2020 – Instanța amână cauza pentru a se depune înscrisurile solicitate. 

Termen: 25.02.2020 – Instanța amână pronunțarea pentru data de 03.03.2020 

Termen: 03.03.2020 -  Respinge excepția lipsei calității procesuale active, invocată de Fractal 

Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Amfiboswin SRL, ca 

neîntemeiată. Admite excepția tardivității raportat la invocarea ca și înscris nou a Protocolului de 

colaborare din anul 19 august 2003, excepție invocată de Fractal Insolvență SPRL, în calitate de 
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administrator judiciar al debitorului Amfiboswin SRL. Respinge cererea de revizuire formulată prin 

raportare la calitatea de înscris nou a Protocolului de colaborare din anul 19 august 2003, ca fiind 

tardiv formulată. Respinge cererea de revizuire formulată prin raportare la calitatea de înscris nou 

a Deciziei nr. 5132/22.11.2018 pronunțată de ICCJ în dosarul nr. 283/57/2018, ca inadmisibilă. 

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării Sentinței nr. 103/2017 

pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 2215/85/2016. Respinge cererea revizuientei de 

obligare a intimaților la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Ia act de cererea 

intimatului Switelski Baugesellschaft M.B.H. de a solicita cheltuielile de judecată pe cale separată. 

Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. 

VI. Obiective de realizat avute în vedere de către administratorul judiciar. 

1. Soluționarea litigiilor. 

2. Închiderea procedurii și reinserția debitorului AMFIBOSWIN SRL în activitatea comercială. 

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

efectuate, plăți efectuate din fondurile existente în averea debitoarei și creanțe 

încasate în perioada ianuarie – februarie 2020. 

Luna ianuarie 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: 

                

299.272  

 -  cheltuieli in procedura insolventei: 
 

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 
                          

21  

 -       cheltuieli deplasare in interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, 

adunarea generala a creditorilor, etc. 

                           

-    

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar 
                

319.941  

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: 

                  

83.398  

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

71.352  
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3 
Plăti efectuate in activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta 

(include compensări creanțe – datorii din perioada curenta), din care: 

                

496.247  

 -       onorariu administrator judiciar 

                           

-    

 -       salarii si venituri asimilate 
                  

68.066  

 -       impozit venituri din salarii, taxe si contribuții sociale aferente, TVA, 

impozit construcții speciale, etc. 

                

188.904  

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

                

593.819  

 

Luna februarie 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: 

               

784.131  

 -  cheltuieli in procedura insolventei: 
 

 -       cheltuieli poștale ( notificări, convocări, etc.) 
                       

227  

 -       cheltuieli deplasare in interesul procedurii: ONRC, banca, instanța, 

adunarea generala a creditorilor, etc. 

                       

431  

 -       cheltuieli cu onorariul administratorului judiciar 
                   

7.793  

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: 

               

741.919  

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

702.118  
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3 
Plăti efectuate in activitatea de exploatare si activitatea financiara curenta 

(include compensări creanțe – datorii din perioada curenta), din care: 

               

626.696  

 -       onorariu administrator judiciar 

                 

72.094  

 -       salarii si venituri asimilate 
                 

65.170  

 -       impozit venituri din salarii, taxe si contribuții sociale aferente, TVA, 

impozit construcții speciale, etc. 

                 

21.201  

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

               

621.122  

 

Precizăm faptul că administratorul judiciar a încasat integral onorariul lunar fix, până la luna februarie 

2020. 

De asemenea, debitoarea a achitat administratorului judiciar integral toate cheltuielile de procedură 

până la luna februarie 2020. 

În ceea ce privește onorariul variabil de succes (reprezentând 4% din sumele distribuite creditorilor), 

acesta se ridică la suma de 309.329,04 lei și nu a fost achitat de către debitoare. 

V.  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 termen în vederea continuării procedurii 

privind debitoarea AMFIBOSWIN SRL. 

 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL  

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


