
 
 

Nr. 342/21.05.2020 

 

RAPORT NR. 9 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

 ÎN PERIOADA 20.02.2020 – 30.04.2020 

CU PRIVIRE LA DEBITORUL 

INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL 

 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 41945/3/2016, aflat pe rolul Tribunalul București, Secția 

a VII-a Civilă. 

2. Arhiva/Registratura instanţei: București, Sectorul 6, Splaiul Independenței, nr. 319L, 

cladirea B - Sema Parc. Telefon - 021.408.36.00, fax 021.313.28.02, email: trb-insolventa@just.ro. 

Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:30 - 14:00. 

3. Debitor: INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL persoană juridică română, în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, având sediul în București, Sectorul 1, Strada Volga nr. 36, înregistrată la 

Registrul Comerțului București sub numărul de ordine J40/14830/1994, Cod Unic de Înregistrare 

6037009, Atribut Fiscal RO, Contul unic de insolvență RO22 BREL 0700 0411 7RO1 1001 deschis la 

Libra Internet Bank. 

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 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. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de administrator judiciar definitiv al 

debitorului INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL, conform Încheierii civile din data de 30.03.2017 

pronunțate de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, 

6. 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.  La data de 19.02.2020 am întocmit Raportul nr. 8 privind activitatea desfășurată în perioada 

01.09.2019 – 19.02.2020, raport pe care l-am depus la Instanța Tribunalului București și l-am publicat 

în BPI nr. 3551 din 20.02.2020.  

Anexăm prezentului Raport extras din BPI nr. 3551 din 20.02.2020.  

mailto:trb-insolventa@just.ro
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2. La data de 24.02.2020, ora 16.00, a avut loc ședința Adunării creditorilor debitoarei la sediul 

lichidatorului judiciar, în București, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021. Ordinea de zi a 

fost următoarea: 

• Aprobarea numirii și a nivelului remunerației evaluatorului independent ce urmează să evalueze 

bunurile imobile aflate în proprietatea societății INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL în cotă de 

94,9974%, respectiv cele 3 imobile (apartamente) situate în Mun. Ploiești. 

Menționăm că până la data convocării au fost primite oferte din partea următorilor evaluatori, 

după cum urmează: 

Nr.Crt Evaluator Onorariu Termen de redactare a raportului de evaluare 

și termen de plată 

1. EVAIMOB – 

OPTIMUS VALOREM 

SRL 

1.600 lei  

(prestatorul nu 

este plătitor de 

TVA) 

Termen de redactare raport: 20 (douăzeci) zile 

lucrătoare începând de la data inspecției bunurilor, 

primirii documentației necesare complete și plății 

avansului. Plata prețului se va efectua astfel: 50% 

la data semnării contractului și 50% în termen de 15 

zile de la data predării raportului de evaluare. 

2 SAVA PETRU 

SILVIU 

2.200 LEI 

(prestatorul nu 

este plătitor de 

TVA) 

Termen de redactare raport: 30 (treizeci) de zile de 

la data semnării contractului. Termen de plata 

nespecificat. 

3. MAPPS MASTER 

APPRAISAL SRL 

2.500 lei + TVA Termen de plata: 15 zile de la data predării 

raportului de evaluare. Termen de predare 

nespecificat. 

 

Convocarea adunării creditorilor a fost publicată în BPI nr. 3221 din 17.02.2020.  

În cadrul Adunarea creditorilor din data de 24.02.2020, creditorii au votat pentru desemnarea 

EVAIMOB OPTIMUS VALOREM SRL în calitate de  evaluator în vederea evaluării bunurilor imobile aflate 

în proprietatea societății INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL în cotă de 94,9974%, respectiv cele 3 

imobile (apartamente) situate în Mun. Ploiești, pentru un onorariu de 1.600,00 lei (fără TVA). 

Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 24.02.2020 a fost transmis la Instanța Tribunalului 

București, la dosarul de fond – faliment și a fost publicat în BPI nr. 3919/26.02.2020. 

Anexăm extras din BPI nr. 3919/26.02.2020. 

3. Ca urmare a desemnării de către creditori a  evaluatorului, la data de 09.03.2020, evaluatorul 

împreună cu reprezentantul lichidatorului judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, s-au deplasat la Ploiești 

în vederea inspectării celor trei imobile situate în Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 

53, județ Prahova, (reprezentând în fapt o casă apartamentată în trei apartamente) deținute în cotă de 

94,9974% de Inform Tehnica Medicala SRL, cota de 5,0026% fiind deținută de o persoană fizică, conform 

Contractului de vânzare – cumpărare părți sociale semnat la data de 11.11.2015 pentru vânzarea și 

achiziționarea a 100% din capitalul social al PRIMA MEDICAL SRL. 

4. La data de 25 martie 2019 a fost finalizat Raportul de Evaluare a imobilelor deținute de către 

debitoare înregistrat sub nr. 19 din 25 martie 2020, întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM 

SRL. 
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Precizăm faptul că  Raportul de evaluare privind proprietățile imobiliare aflate în patrimoniul debitoarei  

a fost transmis la data de 08.04.2020 la Instanță Tribunalului București, prin curier, acesta fiind 

recepționat de grefa Instanței Tribunalului București  la data de 09.04.2020. 

5. În data de 13.04.2020 în a fost publicat în BPI nr. 6359/13.04.2020, Anunțul privind depunerea 

Raportului de evaluare a imobilelor deținute de către debitoarea Inform Tehnica Medicala SRL în cota 

de 94,9974%. 

Anexăm extras din BPI nr. 6359/13.04.2020. 

6. La data de 24.03.2020, coproprietarul imobilelor situate în Ploiești, Strada Gheorghe Grigore 

Cantacuzino nr. 53, județ Prahova, (reprezentând în fapt o casă apartamentată în trei apartamente), 

persoană fizică ce deține o cotă de 5,0026% din aceste imobile deținute în cotă de 94,9974% de Inform 

Tehnica Medicala SRL, ne-a comunicat o adresă scrisă ce cuprinde o propunere de partaj voluntar, prin 

care acesta a solicitat următoarele: 

i. Este de acord cu vânzarea către Inform Tehnica Medicală a cotei sale de 5,0026% din 

imobile la prețul de 25.000,00 Euro (echivalent RON); 

ii. Nu este de acord cu vânzarea imobilelor împreună cu Inform Tehnica Medicală SRL aflată 

în procedura insolvenței decât dacă pentru cota parte pe care acesta o deține primește 

25.000,00 Euro (echivalent Ron) indiferent de prețul la care va fi vândut întregul imobil și 

acest preț îi va fi achitat înainte de începerea procedurii de vânzare, fără alte obligații din 

partea sa, de orice natură, inclusiv legate de prețul final obținut din această vânzare. 

Anexăm Adresa din 24.03.2020 privind propunerea de partaj voluntar. 

Precizăm că această propunere a fost adusă la cunoștința creditorilor și supusă aprobării acestora în 

cadrul adunării creditorilor din 06.05.2020, însă a fost respinsă de către creditori așa cum vom detalia 

la punctul 7 de mai jos. 

Lichidatorul judiciar subliniază faptul că potrivit Raportului de evaluare nr. 19 din 25 martie 2020, 

întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL, valoarea cotei de 5,0026% deținută de 

coproprietar este de 3.952,00 Euro. 

Prin urmare, suma solicitată de coproprietar e cel puțin de 6 ori mai mare decât valoarea de piață 

stabilită de evaluatorul Evaimob Optimus Valorem SRL. 

Totodată menționăm că valorificarea cotei de 94,9974% deținută de Inform Tehnica Medicală va fi 

aproape imposibilă, având în vedere faptul că acest coproprietar ce deține cota de 5,0026% nu este de 

acord să vândă cota sa în alte condiții și cu alt preț decât cel propus prin adresa din data de 24.03.2020. 

Mai mult decât atât, având în vedere că imobilele reprezintă de fapt o casă apartamentată, cei doi 

coproprietari ce dețin cote – părți din aceste imobile, au și drept de proprietate comună forțată pe cotele  

- părți din bunurile considerate ca accesorii pe lângă bunurile principale (de exemplu acoperișul clădirii, 

terenul pe care se află clădirea, centrala termică, holuri, scări, eventuale dependințe, etc). Prin urmare, 

este foarte puțin probabil ca un cumpărător să îți dorească achiziționarea unui astfel de imobil cu o situație 

juridică litigioasă, în condițiile în care va fi obligat să împartă imobilul cu o altă persoană.  
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Scurtă analiză privind modalitatea de valorificare a imobilelor, în contextul juridic actual 

(imobil deținut în coproprietate de doi coproprietari). 

Având în vedere situația juridică a imobilelor, pentru ca valorificarea imobilelor să poată fi realizată cu 

succes și într-un termen rezonabil, având în vedere că acestea (fiind alipite și neputând fi partajate) 

constituie în fapt bunuri comune indivizibile, există trei variante de valorificare, respectiv: 

i. Valorificarea bunurilor cu acordul ambelor părți, prin licitație publică conform Regulamentului de 

valorificare, cu condiția ca fiecare dintre cei doi coproprietari să accepte faptul că va primi o sumă 

echivalentă cu cota deținută din prețul obținut din vânzarea imobilelor; 

ii. Acceptarea de către creditori a propunerii de partaj voluntar comunicată de către coproprietarul 

ce deține cota de 5,0026%; 

iii. Formularea de către debitoare prin lichidator judiciar a unei acțiuni în instanță prin care solicită 

atribuirea imobilului cu obligarea sa la plata unei sulte către coproprietarul ce dețină doar o 

cotă de 5,0026% din imobile; 

i. Varianta 1. 

În situația în care valorificarea s-ar realiza prin licitație publică conform dispozițiilor Legii 85/2014 cu 

acordul coproprietarului de valorificare a cotei sale, la valoarea de piață stabilită prin Raportul de 

evaluare nr.19/25.03.2020,  în condițiile prezentate la varianta 1, apreciem că termenul de valorificare 

ar fi unul standard, rezonabil, ambele părți reușind să obțină un preț corect, în raport cu cota indiviză 

pe care o deține asupra imobilelor.  

Valorificarea în aceste condiții nu ar presupune dezavantaje pentru niciunul dintre cei doi coproprietari, 

ambii fiind avantajați având în vedere că fiecare coproprietar va beneficia de un tratament corect și 

echitabil și prin urmare ar fi modalitatea de valorificare ideală. 

Mai mult decât atât, în situația în care bunul imobil s-ar vinde la un preț mai mare decât valoarea de 

piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 19 din 25.03.2020, suma cuvenită fiecăruia dintre cei doi 

coproprietari ar crește proporțional cu prețul de vânzare obținut. 

Lichidatorul judiciar subliniază faptul că valorificarea imobilelor cu acordul ambilor 

coproprietari, nu garantează o vânzare imediată a imobilelor, dar atâta timp cât nu există 

niciun impediment la vânzare din partea niciunui dintre cei doi coproprietari, nu ar mai 

exista niciun risc pentru cumpărătorul de bună credință care dorește să achiziționeze 

întregul imobil. Astfel, apreciem că potențialii cumpărători vor fi mai receptivi la ofertarea 

și participarea la licitație în vederea achiziționării imobilului, iar procedura de valorificare 

ar putea fi mai rapidă. 

ii. Varianta 2. 

În condițiile variantei nr. 2, precizăm faptul că în urma plății către coproprietar a sultei de 25.000, 00 

euro debitoarea ar deveni unic proprietar al celor 3 (trei) imobile alipite care formează o singură 

proprietate, respectiv o casă apartamentată în trei apartamente, situată în Municipiul Ploiești, Str. 

Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, Județul Prahova și astfel ar putea dispune de imobile în mod 

exclusiv și absolut. 
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În consecință, debitoarea va putea realiza valorificarea imobilelor exclusiv în condițiile decise de 

creditori fără a fi condiționată de condițiile coproprietarului.  

Astfel,  în situația aplicării condițiilor Variantei nr. 2, în situația valorificării bunului la valoarea de piață 

de 79.000 de euro stabilită prin Raportul de evaluare nr. 19/25.03.2020, deși coproprietarul ce 

deține doar cota indiviză de 5,0026% din imobile este îndreptățit să primească suma de 

3.952,00 Euro, în fapt, acesta ar primi o sultă de 25.000, 00 euro de la debitoare, ceea ce 

reprezintă de șase ori suma care i s-ar cuveni, adică 31,6456% din valoarea de piață de 

imobilului. 

Dezavantajul pentru debitoarea Inform Tehnica Medicala în această situație, este că acest 

coproprietar, pentru cota sa 5,0026%, ar încasa astfel 31,6456% din valoarea de piață stabilită prin 

Raportul de evaluare, iar debitoarea ar încasa doar 68,3544% din suma cuvenită (respectiv 54.000 

Euro) în condițiile în care acesta deține 94,9974% iar valoarea de piață a cotei de 94,9974% deținută 

de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL este de 75.048,00 Euro. 

Astfel, pierderea Inform Tehnica Medicală SRL ar fi în această variantă de cel puțin 

21.048,00 Euro. În plus, nu putem anticipa care va fi prețul final la care se vor vinde 

imobilele, putând exista și varianta ca imobilul să se valorifice la un preț mai mic decât 

valoarea de piață evaluată. 

Prin urmare, coproprietarul ce deține cota cea mai mică ar beneficia de cele mai mări 

avantaje. 

Singurul avantaj al debitoarei în această ipoteză, este că nu va mai urma calea unui litigiu 

ce ar dura cel mai probabil cel puțin 12 luni. 

Lichidatorul judiciar subliniază faptul că intrarea debitoarei în proprietatea deplină a 

imobilelor nu garantează valorificarea imediată a acestuia., procedura de valorificare a 

imobilelor putând fi de durată. 

iii. Varianta 3. 

În situația în care se va ajunge la aplicarea condițiilor din varianta nr. 3, lichidator judiciar ar proceda 

la formularea unei acțiuni în instanță prin care solicită ieșirea forțată din indiviziune cu atribuirea în 

natură a imobilului cu obligarea debitoarei Inform Tehnica Medicală SRL (coproprietar majoritar) la 

plata unei sulte către coproprietarul ce deține doar o cotă de 5,0026% din imobile. 

Acest litigiu s-ar întinde pe o perioadă de cel puțin 12 luni, având în vedere că în cadrul unei astfel de 

acțiuni, Instanța va dispune efectuarea unui Raport de expertiză pentru a se putea determina dacă 

imobilele sunt partajabile în natură, valoarea imobilelor și determinarea valorii sultei care îi va reveni 

coproprietarului ce deține cota de 5,0026% . 

Numai după întocmirea unui astfel de raport de expertiză, Instanța va putea dispune ca imobilul să fie 

atribuit unei singure părți, în speța de față (debitoarei) urmând ca aceasta să achite celeilalte părți o 

sultă. 

Valorificarea în aceste condiții ar presupune un avantaj pentru debitor, în sensul că dacă 

instanța  atribuie acestuia imobilul în natură, inform Tehnica Medicală ar fi proprietar deplin 

și astfel ar putea dispune de imobile în mod exclusiv și absolut. 
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De asemenea, ambii proprietari ar fi avantajați având în vedere că ar beneficia astfel de un 

tratament corect și echitabil. 

Dezavantajul coproprietarului căruia instanța îi acordă sulta fixă cuvenită ar fi acela că  în situația 

în care imobilul s-ar putea valorifica la un preț mai mare decât cel stabilit de expertul desemnat de 

Instanță prin intermediul Raportului de expertiză, acesta nu ar mai avea niciun drept asupra imobilelor 

și prețului obținut din vânzarea ulterioară. 

Mai mult decât atât, în situația în care bunul imobil s-ar vinde la un preț mai mare decât valoarea de 

piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 19 din 25.03.2020, suma cuvenită fiecăruia dintre cei doi 

coproprietari ar crește proporțional cu prețul de vânzare obținut. 

Dezavantajul constă în faptul că litigiul promovat s-ar întinde pe o perioadă de cel puțin 12 

de luni. 

De asemenea, cheltuielile aproximative pe care debitoarea ar fi obligată să le suporte în această 

perioadă de 12 luni ar fi urătoarele: 

- Costurile cu onorariul expertului evaluator desemnat de instanță (aproximativ 3000 lei sau mai 

mult); 

- Costuri cu deplasarea la instanță (aproximativ 2.000 lei); 

- Cheltuieli de procedură (taxe poștale) aproximativ 200 lei; 

- Onorariu Lichidator judiciar  - 1000 Euro/ lunar, cu mențiunea că acesta este un cost fix lunar 

până la închiderea procedurii; 

Lichidatorul judiciar subliniază faptul că intrarea debitoarei în proprietatea deplină a 

imobilelor nu garantează valorificarea imediată a acestuia, procedura de valorificare a 

imobilelor putând fi de durată. 

Totodată precizăm faptul că în situația în care coproprietarul nu va fi de acord cu vânzarea 

imobilelor, soluțiile pentru ca vânzarea să aibă loc sunt fie cumpărarea părții 

coproprietarului, fie ieșirea din indiviziune cu atribuirea imobilului coproprietarului 

majoritar Inform Tehnica Medicală obținută, stabilită în instanță. 

Lichidatorul judiciar precizează că Instanța va fi cea care va decide cu privire la atribuirea 

sau nu a imobilului în proprietatea coproprietarului majoritar ce deține peste 94% din 

imobile, iar scurta analiză expusă în prezentul Raport este doar o opinie și nu implică nicio 

asumare a răspunderii pentru rezultat din partea lichidatorului. 

7. Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitorului INFORM TEHNICA MEDICALA 

SRL pentru data de 06.05.2020, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar, în București, Strada Dionisie 

Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021. 

Convocatorul adunării creditorilor în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 6761/28.04.2020, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea Raportului de Evaluare a imobilelor deținute de către debitoare în cotă indiviză de 

94,9974%, înregistrat sub nr. 19 din 25 martie 2020, întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS 

VALOREM SRL. 
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2. Prezentarea situației juridice a bunurilor imobile deținute în cotă indiviză de INFORM TEHNICA 

MEDICALA SRL. 

Menționăm că obiectul evaluării este reprezentat de 3 (trei) imobile alipite care formează o 

singură proprietate, respectiv o casă apartamentată în trei apartamente, situată în Municipiul 

Ploiești, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, Județul Prahova, deținute de INFORM 

TEHNICA MEDICALA SRL în cotă indiviză de 94,9974%, cota de 5,0026% fiind deținută de o 

persoană fizică, conform Actului de dare în plată autentificat sub nr. 5041/26.11.2019 în temeiul 

căruia debitoarea a intrat in proprietatea imobilelor. 

Imobilul este apartamentat după cu urmează: 

➢ apartamentul nr. 1, situat în municipiul Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, 

județ Prahova, identificat cu număr cadastral 125420-C1-U1 (nr. cadastral vechi 102178-C1-

U1), înscris în Cartea Funciară nr. 125420-C1-U1 (nr. CF vechi 49879) a localității Ploiești, 

județ Prahova, compus din 2 (două) camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 54,19 mp 

(conform actelor de proprietate), respectiv în suprafață utilă de 53,38 mp (conform 

măsurătorilor cadastrale), împreună cu cota parte indiviză de 43,00% din părțile și 

dependințele comune ale întregului imobil, care prin natura și destinația lor se află în folosință 

comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și suprafața indiviză de 69,62 mp 

din dreptul de proprietatea asupra terenului identificat cu număr cadastral 125420 (nr. 

cadastral vechi 102178), înscris în Cartea Funciară nr. 125420 (nr. CF vechi 49525) a localității 

Ploiești, județ Prahova, în suprafață totală de 162 mp (conform actelor de proprietate), 

respectiv în suprafață de 160 mp (conform măsurătorilor cadastrale); 

➢ apartamentul nr. 2, situat în municipiul Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, 

județ Prahova, identificat cu număr cadastral 125420-C1-U2 (nr. cadastral vechi 102178-C1-

U2), înscris în Cartea Funciară nr. 125420-C1-U2 (nr. CF vechi 53135) a localității Ploiești, 

județ Prahova, compus din 1 (o) cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 33,18 mp 

(conform actelor de proprietate), respectiv în suprafață utilă de 34,05 mp (conform 

măsurătorilor cadastrale), împreună cu cota parte indiviză de 26,00% din părțile și 

dependințele comune ale întregului imobil, care prin natura și destinația lor se află în folosință 

comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și suprafața indiviză de 37 mp din 

dreptul de proprietatea asupra terenului identificat cu număr cadastral 125420 (nr. cadastral 

vechi 102178), înscris în Cartea Funciară nr. 125420 (nr. CF vechi 49525) a localității Ploiești, 

județ Prahova, în suprafață totală de 162 mp (conform actelor de proprietate), respectiv în 

suprafață de 160 mp (conform măsurătorilor cadastrale); 

➢ apartamentul nr. 3, situat în municipiul Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, 

județ Prahova, identificat cu număr cadastral 125420-C1-U3 (nr. cadastral vechi 102178-C1-

U3), înscris în Cartea Funciară nr. 125420-C1-U3 (nr. CF vechi 53131) a localității Ploiești, 

județ Prahova, compus din 1 (o) cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 37,50 mp 

(conform actelor de proprietate), respectiv în suprafață utilă de 37 mp (conform măsurătorilor 

cadastrale), împreună cu cota parte indiviză de 29,42% din părțile și dependințele comune ale 

întregului imobil, care prin natura și destinația lor se află în folosință comună, forțată și 

perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și suprafața indiviză de 47,63 mp din dreptul de 

proprietatea asupra terenului identificat cu număr cadastral 125420 (nr. cadastral vechi 

102178), înscris în Cartea Funciară nr. 125420 (nr. CF vechi 49525) a localității Ploiești, județ 

Prahova, în suprafață totală de 162 mp (conform actelor de proprietate), respectiv în suprafață 

de 160 mp (conform măsurătorilor cadastrale). 
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Valoarea de piață, respectiv de lichidare a imobilelor s-a stabilit în ipoteza specială în care acestea 

sunt alipite din punct de vedere juridic (formează o singură proprietate). 

Conform Raportului de evaluare nr. 19 emis la 25.03.2020 privind proprietățile imobiliare deținute 

de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL s-au estimat următoarele valori (exclusiv TVA): 

Valoarea de piață a imobilelor este de 79.000 Euro (echivalent a 380.575 lei); 

o valoarea de piață a cotei de 94,9974% deținută de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL este de 

75.048,00 Euro echivalent a 361.536, 00 lei; 

Valoarea de lichidare a imobilelor este de 59.250, 00 Euro (echivalent a 285.431 lei) 

o valoarea de lichidare a cotei de 94,9974% deținută de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL este 

de 56.286,00 Euro echivalent a 271.152,00 lei; 

Prin urmare, având în vedere că debitorul Inform Tehnica Medicală, deține o cotă indiviză din imobilele 

mai sus prezentate, acesta urmează să valorifice cota indiviză de 94,9974% pe care o deține. 

3. Prezentarea propunerii de partaj voluntar transmisă de coproprietarul imobilelor prin Adresa 

din data de 24.03.2020 comunicată de către coproprietarul celor trei imobile, prin care acesta 

solicită următoarele: 

iii. Este de acord cu vânzarea către Inform Tehnica Medicală a cotei sale de 5,0026% din 

imobile la prețul de 25.000,00 Euro (echivalent RON); 

iv. Nu este de acord cu vânzarea imobilelor împreună cu Inform Tehnica Medicală SRL aflată 

în procedura insolvenței decât dacă pentru cota parte pe care acesta o deține primește 

25.000,00 Euro (echivalent Ron) indiferent de prețul la care va fi vândut întregul imobil și 

acest preț îi va fi achitat înainte de începerea procedurii de vânzare, fără alte obligații din 

partea sa, de orice natură, inclusiv legate de prețul final obținut din această vânzare. 

Lichidatorul judiciar subliniază faptul că potrivit Raportului de evaluare nr. 19 din 25 martie 

2020, întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL, valoarea cotei de 5,0026% deținută 

de coproprietar este de 3.952,00 Euro. 

Prin urmare, suma solicitată de coproprietar e cel puțin de 6 ori mai mare decât valoarea de 

piață stabilită de evaluatorul Evaimob Optimus Valorem SRL. 

4. Aprobarea/Respingerea propunerii de partaj voluntar menționate la punctul 3 de mai sus. 

5. Aprobarea/Respingerea strategiei de valorificare a cotei indivize de 94,9974% deținuta de Inform 

Tehnica Medicală asupra bunurilor imobile aflate in patrimoniul debitoarei și evaluate conform 

Raportului de evaluare nr. 19 din 25.03.2020 emis de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL. 

Propunerea lichidatorului este ca acestea să se facă prin licitație publică cu strigare conform art. 

154 din Legea 85/2014, pornind de la un preț de valorificare de 125.000 EURO. 

6. Aprobarea regulamentului de vânzare a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica 

Medicală din bunurile imobile prezentate la punctul 2 de mai sus. 

În urma voturilor exprimate în cadrul adunării creditorilor din data de 06.05.2020, creditorii au decis 

următoarele: 
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1. Adunarea Creditorilor debitorului INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL nu a luat act de Raportul 

de Evaluare a imobilelor deținute de către debitoare în cotă indiviză de 94,9974%, înregistrat 

sub nr. 19 din 25 martie 2020, întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL. 

2. Adunarea Creditorilor debitorului INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL a luat act de situația juridică 

a bunurilor imobile deținute în cotă indiviză de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL. 

3. Adunarea Creditorilor debitorului INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL a luat act de propunerea de 

partaj voluntar astfel cum a fost prezentată în cuprinsul convocatorului. 

4. Adunarea Creditorilor debitorului INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL RESPINGE propunerea de 

partaj voluntar transmisă de coproprietarul imobilelor prin Adresa din data de 24.03.2020 

comunicată de către coproprietarul celor trei imobile. 

5. Adunarea Creditorilor INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL APROBĂ strategia de valorificare a cotei 

indivize de 94,9974% deținuta de Inform Tehnica Medicală asupra bunurilor imobile aflate in 

patrimoniul debitoarei și evaluate conform Raportului de evaluare nr. 19 din 25.03.2020 emis 

de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL, respectiv ca aceasta să se facă prin licitație 

publică cu strigare conform art. 154 din Legea 85/2014, pornind de la un preț de valorificare 

de 125.000 EURO. 

6. Adunarea Creditorilor debitorului INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL votează ÎMPOTRIVA 

aprobării regulamentului de vânzare a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica 

Medicală din bunurile imobile prezentate la punctul 2 de mai sus. 

Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 06.05.2020 a fost publicat în BPI nr. 7101 din 

08.05.2020. 

Anexăm extras din BPI nr. 7101 din 08.05.2020[LV[1]. 

7. Pentru votare unui Regulament de valorificare a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform 

Tehnica Medicală asupra celor 3 (trei) bunuri imobile, lichidatorul judiciar a reconvocat adunarea 

creditorilor pentru data de 19.05.2020, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar, în București, Strada 

Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021. 

Precizăm faptul că lichidatorul judiciar a publicat Convocatorul adunării creditorilor în Buletinul 

Procedurilor de insolvență nr. 7246/12.05.2020, cu următoarea ordine de zi: 

▪ Aprobarea Regulamentului de vânzare a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica 

Medicală asupra celor 3 (trei) bunuri imobile alipite care formează o singură proprietate, 

respectiv o casă apartamentată în trei apartamente, situată în Municipiul Ploiești, Str. Gheorghe 

Grigore Cantacuzino nr. 53, Județul Prahova. 

Având în vedere faptul că la Adunarea creditorilor din data de 19.05.2020 au fost comunicate voturi 

scrise valabil exprimate de către cei 2 (doi) creditori, respectiv DGRFP București – Serviciul Juridic 

Mijlocii și DGITL Sector 1, care dețin împreună 4,4788% din valoarea totală a creanțelor, raportat la 

Tabelul definitiv consolidat de creanțe actualizat publicat în BPI nr. 9541 din 11.05.2018, lichidatorul 

judiciar a constatat faptul că adunarea creditorilor debitoarei din 19.05.2020, a fost nelegal constituită, 

nefiind îndeplinită condiția de cvorum de 30% prevăzută de art. 49 alin. (1) din Legea 85/2014, motiv 

pentru care nu s-a putut lua nicio decizie cu privire la ordinea de zi. 
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Procesul verbal al adunării creditorilor Inform Tehnica Medicala din data de 19.05.2020 a fost transmis 

la grefa Instanței Tribunalului București prin curier și s-a publicat în BPI nr.7763 din data de 

21.05.2020. 

Anexăm extras din BPI nr.7763/21.05.2020. 

8. La data de 21.05.2020, Lichidatorul judiciar a reconvocat adunarea creditorilor în vederea 

supunerii la vot a Regulamentului de vânzare a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica 

Medicala SRL. 

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

1. Valorificarea cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica Medicală asupra celor 3 (trei) 

bunuri imobile alipite care formează o singură proprietate, respectiv o casă apartamentată în trei 

apartamente, situată în Municipiul Ploiești, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, Județul 

Prahova. 

2. Distribuirea sumelor către creditori și închiderea procedurii. 

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

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

perioada de raportare. 

În perioada 20  februarie 2020 -  30.04.2020, debitoarea nu a încasat nicio sumă de bani în conturile 

sale. 

Menționăm că lichidatorul judiciar și- a încasat onorariu până la luna iunie 2017.  

Precizăm că în perioada raportată, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele plăți: 

Nr. 

factură 

Data 

emiterii 
facturii 

Valoarea 

facturii 
(LEI) 

Data 

efectuării 
plații 

Beneficiar Sumă achitată  

(LEI) 

205 13.03.2020 800 13.03.202
0 

EVAIMOB OPTIMUL 
VALOREM SRL 

800,00 

217 26.03.2020 800 26.03.202

0 

EVAIMOB OPTIMUL 

VALOREM SRL 

800,00 

Total suma achitată 1.600,00 

 

Menționăm că până la data întocmirii prezentului Raport de activitate, lichidatorul judiciar înregistrează 

față de Inform Tehnica Medicală onorariu nerecuperat în sumă de 232,800.67 lei inclusiv TVA 

și cheltuieli de procedură nerecuperate în cuantum de 444,93 lei, după cum urmează: 
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Onorarii lichidator și cheltuieli de procedură nerecuperate:  

Număr factură Data Suma Val. TVA Total cu TVA 

0195 8/2/2017 6,894.66 1,309.98 8,204.64 

0207 9/7/2017 6,913.55 1,313.57 8,227.12 

0218 10/3/2017 6,909.80 1,312.86 8,222.66 

0230 11/3/2017 2,719.32 516.67 3,235.99 

0238 12/4/2017 6,982.11 1,326.60 8,308.71 

0251 1/8/2018 6,980.54 1,326.30 8,306.84 

0262 2/2/2018 7,027.33 1,335.19 8,362.52 

0271 3/5/2018 7,019.42 1,333.69 8,353.11 

0281 4/3/2018 7,030.84 1,335.86 8,366.70 

0292 5/4/2018 6,992.70 1,328.61 8,321.31 

0302 6/6/2018 6,991.91 1,328.46 8,320.37 

0313 7/9/2018 7,034.84 1,336.62 8,371.46 

0323 8/2/2018 7,015.76 1,333.00 8,348.76 

0332 9/4/2018 6,990.83 1,328.26 8,319.09 

0341 10/3/2018 7,008.70 1,331.65 8,340.35 

0350 11/5/2018 7,001.28 1,330.24 8,331.52 

0359 12/5/2018 6,977.85 1,325.79 8,303.64 

0369 1/9/2019 7,009.00 1,331.72 8,340.72 

0380 2/5/2019 7,131.90 1,355.06 8,486.96 

0390 3/4/2019 7,121.50 1,353.08 8,474.58 

0400 4/3/2019 7,179.50 1,364.11 8,543.61 

0407 4/8/2019 

-         

9,748.29 -       1,852.18 -       11,600.47 

0412 5/6/2019 7,189.70 1,366.04 8,555.74 

0423 6/4/2019 7,117.50 1,352.33 8,469.83 

0434 7/4/2019 5,006.18 951.17 5,957.35 

0445 8/5/2019 4,734.00 899.46 5,633.46 

0454 9/4/2019 4,727.30 898.19 5,625.49 

0463 9/4/2019 

-         

4,750.55 -          902.61 -         5,653.16 

0468 10/4/2019 4,754.43 903.34 5,657.77 

0480 11/7/2019 4,762.60 904.89 5,667.49 

0492 12/6/2019 4,776.40 907.52 5,683.92 

0506 1/8/2020 4,820.29 915.86 5,736.15 

0519 2/4/2020 4,784.76 909.11 5,693.87 

0533 3/4/2020 4,822.94 916.36 5,739.30 

0545 4/9/2020 4,839.76 919.55 5,759.31 

0557 5/12/2020 4,860.47 923.49 5,783.96 

Total sume neîncasate 195,630.84 37,169.83 232,800.67 

 

      
Cheltuieli de procedură (facturi decontare) nerecuperate: 

Nr. factură decontare Data emiterii facturii Valoarea facturii 

FRA0115 09/5/2018 119.65 

FRA0119 10/3/2018 28.5 
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FRA0174 01/8/2020 152.48 

FRA0184 5/12/2020 144.3 

Valoare totală cheltuieli nerecuperate 444.93 

 

Precizăm faptul că la data întocmirii prezentului raport, respectiv 21.05.2020, în contul unic de 

insolvență al debitoarei, se află suma de 616.083,61 RON. 

IV. 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 pentru continuarea procedurii de 

faliment în vederea valorificării bunurilor imobile ale debitoarei. 

 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL 

Prin Alexandru Rusu - Practician Coordonator 

 

 


