
 
București,  

Nr. 678/05.10.2020 

 

 

RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ  

ÎN PERIOADA 01.06.2020 – 31.08.2020 

CU PRIVRE LA DEBITORUL  

SHAPIR STRUCTURES SRL 

 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 21795/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, 

Secția VII-a Civilă. 

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

cladirea B. Telefon - 021.408.37.61, fax 021.313.28.15, email: trb-insolventa@just.ro. Program cu 

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

3. Debitor: SHAPIR STRUCTURES SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, 

en faillite, având sediul în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu 33, Parter, Biroul P9, Cod Poştal 

020021, înregistrată la Registrul Comerţului București sub numărul de ordine J40/10262/2000, Cod 

Unic de Înregistrare 13513660, cont unic de insolvență RO69BACX0000004500989001, deschis la 

UniCredit Bank SA. 

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. Administrator Special: Larton Consultants Limited, prin reprezentanți permanenți: Chris 

Georghiades și Thomas Christodoulou. 

6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 

SHAPIR STRUCTURES SRL, 

înaintează prezentul 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

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

atribuțiile sale. 

1. În calitate de lichidator judiciar, la data de 12.06.2020 am întocmit Raportul privind activitatea 

desfășurată în perioada 01.04.2020 – 31.05.2020. Acesta a fost transmis la dosarul cauzei prin poștă 

cu confirmare de primire și publicat în BPI nr. 9539/15.06.2020. 

Anexăm extras din BPI nr. 9539/15.06.2020. (Anexa 1) 

mailto:office@fractal.eu
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2. La data de 02.06.2020, Confort Urban ne-a comunicat Factura proforma cu nr. 

2020001/28.05.2020 prin care a solicitat Shapir Structures SRL achitarea sumei de 423.449,11 lei cu 

titlu de lipsă folosință teren 3000 mp pentru perioada februarie 2015 – mai 2020 (1148 euro/lună * 

64 de luni = 74.472, 00 euro) și un Raport de evaluare a terenului intravilan în suprafață de 3000 mp 

aflat în proprietatea Confort Urban situat în Strada Vârful cu Dor nr. 10, Constanța, pentru 

determinarea valorii de piață, înregistrat sub nr. P 88, întocmit în data de 19.06.2018 la Cererea 

Confort Urban, în baza căruia a emis Factura proforma anterior menționată. 

Anexăm Factura proforma nr. 2020001/28.05.2020 și Raportul de evaluare P28/19.06.2018. (Anexa 

2) 

Având în vedere factura proformă mai sus rubricată, am comunicat Confort Urban Adresa Nr. 470/ 

06.07.2020 prin intermediul căreia am returnat factura proforma cu nr. 2020001/28.05.2020 în 

original și totodată am comunicat faptul că nu putem accepta la plată factura proforma pentru 

următoarele motive: 

- în primul rând, pentru perioada februarie 2015 – la zi, între părți nu au existat acorduri, contracte 

de închiriere care să justifice plata sumei de 423.449, 11 lei, Raportul de evaluare nr. P 88 întocmit 

în data de 19.06.2018, fiind un raport extrajudiciar și încheiat exclusiv pentru anul 2018, nu poate 

constitui un temei de drept în baza căruia lichidatorul judiciar să admită la plată suma solicitată de 

CONFORT URBAN SA; 

- mai mult decât atât, chiar dacă o instanță ar stabili faptul că Shapir Structures SRL ar datora vreo 

sumă de bani cu titlu de lipsă de folosință teren, pentru perioada  februarie 2015 – iulie 2017, a 

intervenit prescripția dreptului material la acțiune cu privire la eventuale sume datorate de Shapir 

Structures SRL către Confort Urban; 

Anexăm Adresa nr. 470/ 06.07.2020. (Anexa 3) 

Ulterior, la data de 11.09.2020, Confort Urban ne-a comunicat factura fiscală cu nr. 

9219936/09.09.2020 în valoare de 238.745,85 lei, emisă de Confort Urban către Shapir Structures 

SRL cu titlu de lipsă folosință teren 3000 mp pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 

(1148 euro/lună * 36 de luni = 41328,00 euro). 

Anexăm factura fiscală cu nr. 9219936/09.09.2020 în valoare de 238.745,85 lei. (Anexa 4) 

Prin Adresa de răspuns nr. Nr.  611/ 15.09.2020, am transmis Confort Urban faptul că nu putem da 

curs solicitării de a achita suma de 238.745,85 LEI cu titlu de lipsă de folosință pentru perioada 

septembrie 2017 - septembrie 2020 și prin urmare am restituit factura fiscală nr. 9219936/09.09.2020, 

pentru următoarele considerente: 

➢ pentru perioada septembrie 2017 – la zi, între părți nu au existat acorduri, contracte de 

închiriere care să justifice plata sumei de 238.745,85 LEI, Raportul de evaluare nr. P 88 întocmit 

în data de 19.06.2018, fiind un raport extrajudiciar și încheiat exclusiv pentru anul 2018, nu 

poate constitui un temei de drept în baza căruia lichidatorul judiciar să admită la plată suma 

solicitată de CONFORT URBAN SA; 

➢ în contextul lipsei unor acorduri, documente justificative care să probeze lipsa de folosință pe 

care Confort Urban o pretinde, este necesar ca o instanță să stabilească dacă Shapir Structures 

SRL datorează sau nu vreo sumă de bani cu titlu de lipsă de folosință teren; 
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➢ în contextul lipsei unor acorduri, documente justificative care să probeze lipsa de folosință pe 

care Confort Urban o pretinde, este necesar ca o instanță să stabilească dacă Shapir Structures 

SRL datorează sau nu vreo sumă de bani cu titlu de lipsă de folosință teren; 

Lichidatorul judiciar precizează faptul că bunurile Shapir Structures SRL, sunt depozitate pe terenul 

proprietatea Confort Urban SRL la adresa din Constanța, Județul Constanța. Str. Vârful cu Dor nr.10 

(aspecte aduse la cunoștință în rapoartele de activitate anterioare) dar ulterior încetării contractului 

de închiriere,  între părțile Shapir Structures SRL și Confort Urban SRL nu s-a încheiat niciun contract 

de închiriere pentru o sumă stabilită de comun acord pentru ocuparea acestui teren.  

Anexăm Adresa de răspuns nr. Nr.  611/ 15.09.2020.(Anexa 5) 

II. Analiza Cererii de subrogare în drepturile creditorului BCR SA formulată de Creditorul 

Shapir Structures 1991 LTD. 

1. La data de 08.07.2020, creditorul Shapir Structures 1991 Ltd a comunicat lichidatorului judiciar 

Adresa nr. 74 din 08.07.2020 prin care ne-a informat cu privire la faptul că Shapir Structures 1991 Ltd 

a achitat integral creanța deținută de BCR împotrivă SHAPIR STRUCTURES SRL și înregistrată în Tabelul 

de creanțe asupra debitoarei, ca urmare a rambursării integral către Banca Comercială Română SA a 

sumelor scadente în baza Contractului de facilitate multi – produs din data de 30 Noiembrie 2011 și 

Contractului de facilitate de credit din data de 9 August 2011, încheiate de Shapir Structures SRL în 

calitate de împrumutat, BCR în calitate de împrumutător și Shapir Structures 1991 Ltd în calitate de 

garant al debitoarei împrumutate. 

Totodată, prin intermediul Adresei mai sus menționată, Shapir Structures 1991 Ltd ne-a comunicat 

faptul că în opinia sa, inclusiv pentru creanța în sumă de 6.603.040,39 Lei, Shapir Structures 1991 Ltd 

s-a subrogat legal în drepturile creditorului BCR, conform art. 1596 Cod civil și, pentru acest motiv a 

solicitat actualizarea tabelul definitiv de creanțe asupra debitoarei Shapir Structures SRL în sensul 

înscrierii Shapir Structures 1991 Ltd inclusiv cu suma restul de sumă cu care BCR figurează la acest 

moment în tabel (respectiv 6.603.040,39 LEI) la rubrica creditorilor garantați, apreciind că a operat 

subrogația legală cu privire la întreaga creanță garantată deținută de BCR și înscrisă inițial în tabelul 

definitiv al creanțelor. 

2. Având în vedere notificarea creditorului Shapir Structures 1991 Ltd, la data de 17.07.2020, am 

transmis către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA Adresa nr. 492/17.07.2020 prin care am adus la 

cunoștință aspectele invocate de Shapir Structures 1991 Ltd și am solicitat să ne comunice dacă 

înțelege să își precizeze creanța garantată în sensul înlăturării din tabelul definitiv de creanțe asupra 

debitoarei Shapir Structures SRL a întregii creanțe deținută de BCR ca urmare a subrogației legale cu 

privire la întreaga creanță, conform solicitărilor Shapir Structures 1991 Ltd. 

Anexăm Adresa nr. 492/17.07.2020. (Anexa 6) 

3. Prin Cererea precizatoare a creanței cu nr. DCW 908/24.07.2020, creditorul Banca Comercială 

Română SA ne-a comunicat faptul că suma cu care BCR este  înscrisă în Tabelul definitiv actualizat de 

creanțe asupra debitoarei Shapir Structures SRL publicat în BPI nr. 2599/07.02.2020 a fost achitată 

de Shapir Structures 1991 Ltd, în data de 12.06.2020, iar creanța BCR a fost stinsă prin plata efectuată 

de Shapir 1991 Ltd. 

De asemenea, prin cererea precizatoare, BCR a menționat faptul că acesta consideră că se va face 

aplicarea prevederilor art. 1596 si 1597 din codul Civil. 

Anexăm Cererea precizatoare a creanței cu nr. DCW 908/24.07.2020 comunicată de BCR. (Anexa 7) 
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Facem precizarea că BCR figurează la acest moment înregistrată în tabelul definitiv actualizat de 

creanțe asupra debitorului Shapir Structures SRL, cu suma de  6.603.040,39 Lei cu titlu de creanță 

garantată. 

În concluzie, având în vedere cererea de subrogare formulată de creditorul Shapir Structures 1991 și 

Cererea precizatoare cu nr. DCW 908/24.07.2020 comunicată de BCR prin care a confirmat încasarea 

creanței, lichidatorul judiciar admite cererea de subrogare formulată de Shapir Structures 1991 Ltd.  

În consecință, lichidatorul judiciar urmează să înscrie creditorul Shapir Structures 1991 Ltd în Tabelul 

definitiv de creanțe inclusiv cu această creanță în cuantum de 6.603.040,39 Lei în grupa creditorilor 

garantați (grupă în care creditorul Shapir Structures 1991 Ltd figurează deja înscris cu suma de 

5.993.084,16 lei) în locul creditorului BCR. 

Menționăm că fiind vorba de o subrogație legală cu privire la întreaga creanță garantată deținută inițial 

de BCR SA vom face aplicarea dispozițiilor art. 1596 și 1597 Cod civil, și prin urmare creanța BCR va 

fi înlăturată în întregime din Tabelul definitiv de creanțe, iar Shapir Structures 1991 Ltd se va subroga 

în drepturile creditorului inițial, respectiv BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, în sensul în care Shapir 

1991 urmează să fie înscris în Tabelul definitiv de creanțe în grupa creditorilor garantați cu o creanță 

garantată în cuantum total de 12,596,124.55 lei. 

III. Aspecte privind cererea comunicată de Municipiului Alexandria - Direcția de Impozite 

și Taxe Locale privind înscrierea în tabel a sumei de 976,00 lei. 

Având în vedere Adresa nr. 97813/07.04.2020 transmisă de Municipiului Alexandria - Direcția de 

Impozite și Taxe Locale prin care ne-a comunicat faptul că la data de 23407/20.10.2014 a depus 

Cererea nr. 23407/20.10.2014 prin care a solicitat inclusiv înscrierea sumei de 976,00 lei (creanță 

nescadentă) care nu figurează înregistrată în Tabelul de creanțe asupra debitoarei și Adresa nr. 

130775/06.05.2020 prin care Municipiul Alexandria ne-a comunicat Cererea prin care a solicitat 

Instanței să aibă în vedere la distribuire, inclusiv creanța de 976,00 lei, lichidatorul judiciar a procedat 

la analizarea acestei cereri. 

Anexăm Adresa nr. 97813/07.04.2020 și Adresa nr. 130775/06.05.2020. (Anexa 8) 

Prin urmare, în ceea ce privește cererea de înscriere în Tabelul definitiv de creanțe transmisă la data 

de 20.10.2014 către Instanța Tribunalului București, lichidatorul judiciar a constatat că este tardiv 

formulată, raportat la faptul că la data de 25.09.2014 U.A.T. Municipiul Alexandria a depus la dosarul 

cauzei cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Shapir Structures SRL, prin care a solicitat 

înscrierea  în tabelul preliminar a sumei de 37.589, 84 lei, reprezentând creanțe bugetare aferente 

perioadei noiembrie 2011 – 3 iulie 2014, aferentă titlurilor executorii nr. 78025/12.05.2014, 

85142/24.09.2014 și a somațiilor nr. 78026/12.05.2014, 85143/24.09.2014. 

Anexăm Cererea nr. 23407/20.10.2014 formulată de Municipiul Alexandria. (Anexa 9) 

Prin urmare,  având în vedere că Instituția avea cunoștință încă de la data de 25.09.2014 de faptul că 

împotriva debitoarei s-a deschis procedura insolvenței, aceasta avea obligația formulării cererii de 

înscriere în tabelul preliminar de creanțe inclusiv pentru creanța în cuantum de 976,00 lei, chiar dacă 

această creanță era nescadentă (așa cum afirmă acest creditor), conform dispozițiilor art. 64 și 72 din 

Legea 85/2006 

Potrivit art. 64 alin. (4) din Legea 85/2006  
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( 4) Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise 

provizoriu la masa credală şi vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 

îngăduită de prezenta lege.  

Totodată art. 72 alin. (1) din Legea 85/2006 prevede următoarele: 

„Ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi şi va înregistra la 

tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanțele împotriva averii debitorului, precizând că 

sunt: chirografare, garantate, cu priorități, sub condiție sau nescadente şi arătând pentru fiecare 

numele/denumirea creditorului, suma solicitată de creditor şi suma acceptată de administratorul 

judiciar.” 

În concluzie, lichidatorul judiciar respinge cererea de înscriere în tabelul definitiv de creanțe a sumei 

de 976 lei (creanță nescadentă) formulată de Municipiul Alexandria ca tardiv formulată.  

IV. Aspecte privind Cererile de plată formulate în cadrul procedurii. 

1. Cerere de plată nr. B0562/22.03.2019 formulată de Direcția Generală a Finanțelor Publice București 

în reprezentarea Administrației Sectorului 2 București. 

Așa cum am precizat în Raportul de activitate anterior, prin Cererea de plată cu nr. B0562/22.03.2019, 

DGRFP București în reprezentarea AFP S2 a solicitat plata sumei de 250 de lei reprezentând 

contravaloare amendă conform Procesului verbal de contravenție nr.  R19 0180929/26.03.2019. 

Precizăm faptul că împotriva acestui Proces verbal am formulat contestație ce face obiectul dosarului 

nr. 27376/300/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 2.  

Contestația ce face obiectul dosarului nr. 27376/300/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 2, a fost 

soluționat la data de 03.06.2020, instanța admițând în parte plângerea contravențională formulată de  

subscrisa constatând prescrisa executarea  sancțiunilor contravenționale aplicate prin procesele-

verbale de contravenție seria R18 nr. 0330325/17.07.2018, seria R18 nr. 0370541/31.07.2018, seria 

R18 nr. 0563275/16.10.2018, seria R18 nr. 0676234/11.12.2018, seria R19 nr. 0180929/26.03.2019  

Împotriva sentinței civile pronunțată la data de 03.06.2020 de Judecătoria S2 a formulat apel  

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.  

Dosarul de apel are termen în data de 12.10.2020.  

În acest context, lichidatorul menține prorogarea soluționării acestei Cereri până la soluționarea 

definitivă a dosarului de apel nr. 27376/300/2019. 

În ceea ce privește achitarea soldului debitor de 76.486, 32 de lei, precizăm că o analiză cu privire la 

posibilitatea achitării acestei creanțe cu respectarea dispozițiilor Legii 85/2006 privind ordinea de 

preferință la plata creanțelor, potrivit dispozițiilor art. 121 și art. 123 din Legea 85/2006, se poate 

realiza ulterior ridicării sechestrului penal instituit de DNA (menținut prin Sentința penală nr. 15 din 

05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București așa cum a fost modificată și rămasă definitivă prin 

Decizia penală 1049/11.08.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală) raportat la fondurile 

disponibile după ridicarea sechestrului penal și cu respectarea dispozițiilor art. 121 și 123 din Legea 

85/2006. 

2. Cererea de plată cu nr. 64306/02.07.2019 formulată de Direcția Generală a Finanțelor Publice 

București în reprezentarea Administrației Sectorului 2 București. 
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Cu privire la Cererea de plată cu nr. 64306/02.07.2019 formulată de AFP S2 prin care a solicitat plata 

sumei de 3.750 lei cu titlu de creanță curentă reprezentând contravaloarea amenzilor aferente 

Proceselor verbale de amendă cu Seria R18 nr. 0676234 din data de 11.12.2018, Seria R18 nr. 

0330325 din data de 17.07.2018, Seria R18 nr. 0370541 din data de 31.07.2018 și Seria R18 nr. 

0563275 din data de 16.10.2018, reamintim faptul că împotriva Proceselor verbale indicate mai sus 

am formulat contestație, aspect precizat și în Raportul de activitate depus la termenul anterior. 

Contestația ce face obiectul dosarului nr. 27376/300/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sector 2, a fost 

soluționat la data de 03.06.2020, instanța admițând în parte plângerea contravențională formulată de  

subscrisa constatând prescrisa executarea  sancțiunilor contravenționale aplicate prin procesele-

verbale de contravenție seria R18 nr. 0330325/17.07.2018, seria R18 nr. 0370541/31.07.2018, seria 

R18 nr. 0563275/16.10.2018, seria R18 nr. 0676234/11.12.2018, seria R19 nr. 0180929/26.03.2019  

Împotriva sentinței civile pronunțată la data de 03.06.2020 de Judecătoria S2 a formulat apel  

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.  

Dosarul de apel are termen în data de 12.10.2020.  

În acest context, lichidatorul menține prorogarea soluționării acestei Cereri până la soluționarea 

definitivă a dosarului de apel nr. 27376/300/2019. 

În ceea ce privește achitarea soldului debitor de 76.486, 32 de lei, precizăm că o analiză cu privire la 

posibilitatea achitării acestei creanțe cu respectarea dispozițiilor Legii 85/2006 privind ordinea de 

preferință la plata creanțelor, potrivit dispozițiilor art. 121 și art. 123 din Legea 85/2006, se poate 

realiza ulterior ridicării sechestrului penal instituit de DNA (menținut prin Sentința penală nr. 15 din 

05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București așa cum a fost modificată și rămasă definitivă prin 

Decizia penală 1049/11.08.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală) raportat la fondurile 

disponibile după ridicarea sechestrului penal și cu respectarea dispozițiilor art. 121 și 123 din Legea 

85/2006. 

V. Demersuri cu privire la sechestrul penal instituit prin Ordonanța din 17.12.2014 

emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin Direcția 

Națională Anticorupție și punerea în executare a Sentinței penale nr. 15/15.01.2017 

pronunțată în dosarul 4516/3/2015.  

Lichidatorul judiciar a formulat Cerere de anulare împotriva Deciziei nr. 286/18.07.2019 (prin care a 

fost respinsă contestația administrativă formulată de subscrisa împotriva Deciziei cu nr. 15272 din 

01.04.2019 emisă de AFP S2 referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități 

de întârziere în cuantum de pentru debitorul Shapir Structures SRL, ca urmare a Sentinței penale nr. 

15/15.01.2017 pronunțată în dosarul 4516/3/2015). 

 Acțiunea face obiectul dosarului 5494/2/2019 înregistrat pe rolul Curții de Apel București. 

Prin Sentința civilă nr. 607/10.07.2020, Curtea de Apel București a anulat Decizia de impunere 

referitoare la obligațiile fiscale accesorii nr. 15272/01.04.2019 emisă de DGRFP București – AFP S2 și 

Decizia 286/18.07.2019 emisă de Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, decizii ce au făcut 

obiectul dosarului 5494/2/2019. 

Anexăm Sentința civilă nr. 607/10.07.2020 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul 

5494/2/2019. (Anexa 10) 
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Așteptăm soluționarea în mod definitiv a dosarului pentru a putea ridica sechestrul penal instituit, în 

vederea evaluării și valorificării bunurilor debitoarei. 

VI.  Demersuri specifice în vederea conservării, recuperării și identificării bunurilor 

debitoarei. 

1. Învederăm Instanței faptul că la data de 3.09.2020 bunurile Shapir Structures SRL erau 

depozitate în următoarele locații: 

➢ Localitatea Lugoj, în paza juridică a societății Technocer SRL (conform Contractului de închiriere 

din 16.11.2018 respectiv Contractului de prestări servicii (relocare, transport, depozitare și 

conservare utilaje/bunuri  semnat la data de 16.11.2016 cu societatea Technocer SRL); 

➢ Localitatea Glina, parcul auto Glina, în paza juridică a societății Croc Tehnic Expert SRL 

(conform Contractului de relocare și depozitare bunuri semnat cu societatea Croc Tehnic Expert 

SRL, în calitate de prestator); 

➢ în paza juridică a societății HOMSTRADE SRL conform Contractului de custodie nr. 1/10.08.2020 

și Contratului de închiriere nr. 156 din data de 12.04.2018 încheiat cu HOMSTRADE SRL, în 

baza căruia, SHAPIR STRUCTURES SRL a dat spre închiriere 3 containere care se aflau la 

momentul semnării contractului la Suplacu de Barcău; 

Precizăm că bunurile care s-au aflat în paza juridică a societății Homprest au fost preluate de 

societatea HOMSTRADE SRL. 

Anexăm Contractul de custodie nr.1 /10.08.2020. (Anexa 11) 

Având în vedere faptul că trei dintre bunurile ce se află în paza juridică a societății HOMPREST SRL 

(respectiv, vehiculul DACIA 1307  nr. inventar 115221 nr. înmatriculare B-53-KLD, ss 

UU1D1F7176A497065, Remorca SCHWARTZMULLER TU40/100/HIEBENTAL nr. inv. 114009, nr. 

înmatriculare B-63-SPJ și Încărcător Frontal  CAT 950 G), se aflau depozitate la punctul de lucru al 

societății Etinocereal SRL din județul Dolj, Municipiul Băilești, lichidatorul judiciar a achitat suma 

de 11,528,48 lei solicitată de Etinocereal SA pentru depozitarea bunurilor și a preluat cele trei 

bunuri depozitate la punctul de lucru al Etinocereal situat în Băilești. 

➢ la Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 10, în curtea Confort Urban SA. 

Precizăm faptul că pentru depozitarea bunurilor la Confort Urban SA nu am achitat nicio sumă 

de bani către Confort Urban SA cu titlu de chirie, sau lipsă de folosință. 

➢ la adresa din Str. Libertății 211 Alexandria, în paza juridică a societății AAS CONSTRUCT SRL, 

conform Contractului de custodie din data de 23.07.2018, semnat cu AAS CONSTRUCT SRL; 

2. Referitor la plângerea penală formulată la data de 02.04.2018 și depusă la Secția 1 Poliție 

Rurală Constanța, împotriva domnului Coman George, pentru autoturismul marca Fiat Ducato cu 

numărul de înmatriculare B-65 –CJP, care nu a fost găsit, nu deținem informații noi cu privire la stadiul 

acestui dosar. 

Precizăm faptul că la data de 10.04.2020 am transmis către IPJ Constanța – Poliția Cumpăna, Adresa 

nr. 244 prin care am solicitat să ne comunice  stadiul dosarului penal înregistrat sub nr. 3698/P/2018. 
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Precizăm că până la momentul  întocmirii prezentului raport nu am primit niciun răspuns din partea 

acestei Instituții. 

Potrivit ultimei Adrese, respectiv adresa nr. 600204 din 08.03.2019 comunicată de Postul de Poliție 

Constanța, plângerea penală face obiectul dosarului penal înregistrat la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Constanța sub nr. 3698/P/2018. Dosarul se află în lucru, efectuându-se cercetări sub 

aspectul infracțiunilor de furt, abuz de încredere și sustragere de sub sechestru. 

De asemenea, având în vedere că autoturismul marca Fiat Ducato ce face obiectul dosarului penal 

3698/P/2018 figurează înregistrat în acest moment pe numele unei persoane fizice ca urmare a unei 

vânzări efectuate în baza unor acte false, (aspecte aduse la cunoștința Instanței prin Rapoartele de 

activitate anterioare), ca urmare a Sesizării formulate de lichidatorul Judiciar înregistrată sub nr. 

60561/22.04.2019, s-a format de asemenea Dosarul penal nr. 299052/11.06.2019, dosar în care se 

efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și 

fals material în înscrisuri oficiale. 

Menționăm că la data de 10.04.2020, prin Adresa nr. 245/10.04.2020 comunicată prin poștă cu 

confirmare de primire, am solicitat Inspectoratului Județean Constanța să ne comunice stadiul 

dosarului penal nr. 299052/11.06.2019. 

Precizăm că până la momentul  întocmirii prezentului raport nu am primit niciun răspuns din partea 

acestei Instituții. 

Lichidatorul judiciar va continua demersurile pentru obținerea informațiilor cu privire la stadiul actual 

al celor două dosare penale respectiv  nr. 3698/P/2018 înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Constanța și Dosarul penal nr. 299052/11.06.2019 înregistrat la IPJ Constanța, ce au ca 

obiect plângeri penale pentru furtul autoturismului marca Fiat Ducato. 

3. În ceea ce privește Plângerea penală pe care am formulat-o la data de 9.11.2017 pentru 

săvârșirea infracțiunii de furt cu privire la autoturismul SEAT IBIZA cu nr. de înmatriculare B – 23 – 

XDT, seria VSSZZZ6LZ6R081836 (ce face obiectul Dosarului penal înregistrat sub nr. 495386/2017, 

iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 cu nr. unic 10743/P/2017) precizăm că până la 

acest moment autoturismul nu a fost găsit și nici autorii furtului nu au fost identificați. 

Referitor la acest bun, precizăm că, face obiectul Sentinței civile nr. 4435/14.05.2015, prin care 

instanța a dispus restituirea către Ashroich Romania SRL a bunului sau restituirea valorii acestuia. 

Prin intermediul ultimei adrese de răspuns, respectiv adresa nr. 740084/29.04.2020, DGPMB București 

– Serviciul Furturi Auto ne-a adus la cunoștință faptul că  autoturismul nu a fost găsit și nici autorii 

furtului nu au fost identificați, cercetările fiind continuate de către această subunitate de poliție până 

la soluționarea cauzei. 

Lichidatorul judiciar urmărește stadiul dosarului și în acest sens va continua demersurile pentru 

obținerea informațiilor cu privire la stadiul actual al dosarului. 

4. Referitor la autoturismul marca SKODA SUPERB B – 02- NZK, precizăm că acesta face obiectul 

unei plângeri penale formulată de subscrisa la data de 06.02.2019, împotriva făptuitorului Icleanu 

Laurențiu pentru săvârșirea infracțiunii de furt (prevăzută și pedepsită de art. 228, din Noul Cod Penal) 

și sustragere de sub sechestru (Art. 261 Cod Penal), având nr. de înregistrare 4006141/06.02.2019. 

Precizăm că acest bun face obiectul Sentinței civile nr. 4435/14.05.2015, prin care instanța a dispus 

restituirea către ASHROICH ROMANIA SRL a bunului sau restituirea valorii acestuia. 
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Ca răspuns la Adresa nr. 673/14.10.2019 pe care am transmis - o către Poliția Bragadiru prin care am 

solicitat să ne comunice stadiul Plângerii penale formulată de subscrisa împotriva făptuitorului Icleanu, 

Instituția ne-a comunicat Adresa nr. 4298652/30.10.2018, prin care ne-a adus la cunoștință faptul că  

în prezent se efectuează cercetări in rem cu privire la infracțiunea de abuz de încredere, faptă 

prevăzută de art. 238 alin. 1 Codul Penal. 

Precizăm că lichidatorul judiciar a revenit către Poliția Bragadiru cu Adresa nr. 242/10.04.2020 prin 

acre a solicitat acestei Instituții să ne comunice stadiul dosarului penal nr. 4006141/06.02.2019, iar în 

situația în care acest dosar a fost conexat la dosarul 4006116 (dosar penal ce are ca obiect plângere 

penală formulată de Homprest pentru același bun, respectiv autoturismul marca SKODA SUPERB B – 

02- NZK), am solicitat Poliției Bragadiru să ne precizeze acest aspect. 

Până la data întocmirii prezentului raport nu am primit niciun răspuns, astfel că nu deținem informații 

noi cu privire la stadiul dosarului penal. 

Vom continua să urmărim acest dosar și vom face demersurile pentru obținerea informațiilor cu privire 

la stadiul dosarului. 

5. Referitor la plângerile penale formulate de subscrisa și înregistrate pe rolul Poliției Municipiului 

Alexandria, învederăm faptul că urmare a plângerii penale înregistrată la data de 08.05.2017,  pe rolul 

judecătoriei Alexandria s-a format dosarul penal nr. 2600/740/2019, având un prim termen la data de 

09.10.2019. 

În cadrul acestui dosar în care s-a dispus începerea judecății cauzei privind 4 inculpați am formulat 

Cerere de constituire parte civilă pentru recuperarea prejudiciului material ca urmare a sustragerii 

bunurilor Aparat de Aer condiționat 12000 BTU – 5 bucăți, Aparat aer condiționat 18.000 BTU invertor 

– 1 bucată și Chiuvetă inox cu baterie, 4 bucăți. 

La termenul din data de 08.07.2020, Instanța Judecătoriei Alexandria a admis în parte acțiunea civilă 

formulată de partea civilă Shapire Structures SRL, prin lichidator judiciar Fractal Insolvenţă SPRL şi a 

obligat inculpații, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 8636 lei reprezentând prejudiciu 

material. 

Anexăm sentința penală nr. 241/08.07.2020. (Anexa 12) 

După rămânerea definitivă a sentinței penale nr. 241/08.07.2020, urmează să punem în executare 

hotărârea în vederea recuperării prejudiciului.  

6. Referitor la plângerea penală formulată de subscrisa la 23.02.2018, precizăm că s-a întocmit 

dosarul penal înregistrat la Poliția Alexandria sub nr. 142276/23.02.2018 și la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Alexandria la nr. 320 P/2018, valoare prejudiciului fiind de 79.750,00 lei. 

Așa cum am precizat în raportul anterior, prin Adresa cu nr. 142276 din 30.10.2019, recepționată de 

subscrisa la data de 11.11.2019, Poliția Mun. Alexandria ne-a comunicat faptul că nu s-a reușit 

identificarea făptuitorilor, motiv pentru care s-a dispus trecerea dosarului în evidențele cu autori 

neidentificați.   

Precizăm că ulterior nu ne-au fost comunicate informații noi cu privire la acest dosar, dosarul fiind 

trecut în evidențele cu autori necunoscuți. 

7. Cu privire la plângerea penală formulată de subscrisa la data de 19.06.2018 precizăm că s-a 

întocmit dosarul penal înregistrat la Poliția Alexandria la nr. 142976/19.06.2018 și la Parchetul de pe 
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lângă judecătoria Alexandria  la nr 1076P/2018, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de furt calificat. 

Așa cum am precizat în raportul anterior, prin Adresa cu nr. 142976 din 24.02.2020, recepționată de 

subscrisa la data de 09.03.2020, Poliția Mun. Alexandria ne-a comunicat faptul că nu s-a reușit 

identificarea făptuitorilor, motiv pentru care, la 24.02.2020 s-a dispus trecerea dosarului în evidențele 

cu autori neidentificați.   

8. Referitor la plângere penală formulată de lichidatorul judiciar împotriva agresorului, 

reprezentantul societății Ferma Botezan, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj prevăzută și pedepsită 

de art. 257 Cod penal și a infracțiunii de furt prevăzută de art. 288 Cod penal, precizăm faptul că a 

fost transmisă prin poștă cu confirmare de primire la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeul de Sus. 

Conform Adresei din 12.06.2020 și comunicată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeul de Sus și 

recepționată de subscrisa la data de 19.06.2020, plângerea penală a fost înregistrată sub nr. 

442/P/2020 și se află în urmărire proprie la procurorul de caz. 

Anexăm Adresa din data de 12.06.2020. (Anexa 13) 

Prin Adresa nr. 626/21.09.2020 transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeul de Sus am 

solicitat Instituției să ne transmită care este stadiul dosarului penal 442/p/2020. 

Menționăm că adresa nr. 626/21.09.2020 a fost recepționată de Parchet însă până la data prezentului 

Raport, instituția nu ne—a comunicat niciun răspuns. 

Anexăm Adresa nr. 626/21.09.2020 și confirmarea de primire. (Anexa 14) 

VI. Contracte în vigoare la data de 30.09.2020. 

În vederea conservării bunurilor societății și a desfășurării activităților premergătoare lichidării, la data 

de 30.09.2020 sunt în derulare următoarele contracte: 

➢ Contract – Oferta ce are ca obiect localizare și monitorizare a mijloacelor de transport aflate în 

proprietatea Shapir, acceptată de lichidatorul judiciar semnată cu societatea SC Computer 

Force SRL pentru monitorizarea vehiculelor Shapir.  

În baza acestei oferte, societatea Computer Force SRL emite rapoarte lunare cu privire la 

localizarea echipamentelor (raportarea cu privire la mișcarea mijloacelor de transport) și 

facturează lunar costurile aferente. Costurile sunt prezentate in Capitolul VII din prezentul 

raport. 

➢ Contract nr. 1 din data de 16.11.2016 semnat între Shapir Structures SRL în calitate de Locator 

și societatea Technocer SRL în calitate de Locatar( obiect contract: închiriere echipamente). 

➢ Contractul de prestări servicii nr. 4001 (relocare, transport, depozitare și conservare 

utilaje/bunuri) semnat la data de 16.11.2016 cu Technocer SRL. 

➢ Contract de custodie nr. 1/0808.2020 semnat cu HOMSTRADE; 

➢ Contrat de închiriere nr. 156 din data de 12.04.2018 încheiat cu HOMSTARDE SRL, în baza 

căruia, SHAPIR STRUCTURES SRL a dat spre închiriere 3 containere care se aflau la momentul 

semnării contractului la Suplacu de Barcău. 

Precizăm că acest contract este suspendat având în vedere că nu se mai desfășoară activitate 

pe șantier. 



 

Pagina 11 din 25 

 

➢ Contract de relocare și depozitare bunuri semnat în data de 24.07.2018 cu societatea Croc 

Tehnic Expert SRL, în calitate de prestator. 

➢ Contract nr. 308 din data de 21.09.2016 semnat cu P&M Partners Oslum SRL pentru depozitare 

mobilier și arhivă. 

➢ Contract de custodie din data de 23.07.2018, semnat cu AAS CONSTRUCT SRL; 

VII. Litigii. Demersuri în vederea recuperării creanțelor și Litigii în care este parte 

debitoarea.  

Lichidatorul judiciar a întreprins atât demersuri în vederea recuperării creanțelor debitoarei cât și 

demersuri pentru anularea măsurilor de executare silită pornite împotriva debitoarei. În acest sens, a 

formulat cereri de înscriere a creanțelor în tabelul debitorilor, plângeri contravenționale, acțiuni în 

pretenții, de recuperare creanțe, pe rolul instanțelor formându-se dosarele prezentate în cele ce 

urmează. 

 

A. Dosare ce au ca obiect acțiuni în pretenții 

formulate de SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar 

 

 

1. Dosar 5326/2/2019* (nr. vechi 7928/2/2018) 

Instanță: Curtea de Apel București – Secția a VII -a Contencios Administrativ și Fiscal 

Stadiu dosar: Fond 

Părți:  

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – reclamant 

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD- Pârât 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- intervenient 

Obiect – acțiune în anularea hotărârilor arbitrale 

Termen: 10.02.2020 – Respinge cererea de intervenție formulată de Shapir Structures SRL ca 

inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Acordă termen la data 

de 04.05.2020, cu citarea părților.  

 

Împotriva Hotărârii din data de 10.02.2020, am formulat recurs.  

Dosarul de recurs cu nr. 5326/2/2019 se află înregistrat pe rolul Înaltei Curți de 

casație și Justiției  

Termen ICCJ D 5326/2/2019 - 18.11.2020 –  

Anexăm extras din https://www.scj.ro/. (Anexa 15) 

Așa cum am precizat și în rapoartele anterioare, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de intervenție 

în dosarul nr. 7928/2/2018 existent pe rolul Curții de Apel București și care are ca obiect acțiune în 

anularea Deciziei arbitrale pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj în 

dosarul 21205/ MHM formulată de CNAIR.  

Precizăm faptul că în cadrul acestui dosar, subscrisa a formulat o cerere de intervenție în interes 

propriu, prin care am solicitat Instanței admiterea în principiu și desființarea în parte a Deciziei arbitrale 

pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj în dosarul 21205/ MHM (la care 

s-a conexat dosarul nr. 21431/MHM), în sensul introducerii subscrisei în cauză și judecând cauza, în 

contradictoriu cu subscrisa, să dispună în sarcina CNAIR achitarea în contul subscrisei a sumelor de 

bani asupra cărora Instanța arbitrală a dispus prin Decizia arbitrală pronunțată în data de 7.08.2018, 

https://www.scj.ro/
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de Curtea Internațională de Arbitraj în dosarul 21205/ MHM (conexat cu dosarul nr. 21431/MHM), 

respectiv 95% din valoarea pretențiilor admise de Instanța de arbitraj. 

2. DOSAR 7557/3/2019  

Instanță: Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

Spapir Structures SRL -prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL – reclamant; 

CNAIR – pârât; 

Obiect: pretenții (acțiune în îmbogățire fără justă cauză) 

Termen: 06.06.2019 - In baza art.413 alin.1 pct.1 Cod proc. civila dispune suspendarea 

judecării cauzei pana la soluționarea definitiva a cauzei care face obiectul dosarului 

nr.7928/2/2018 înregistrat pe rolul Curții de Apel Bucuresti. Cu drept de recurs pe toata durata 

suspendării.  

Având în vedere că deși Decizia Curții Internaționale de Arbitraj pronunțată în data de 7.08.2018, este 

favorabilă Shapir Structures SRL, aceasta nu poate fi pusă în executare, am formulat o acțiune în 

îmbogățire fără justă cauză împotriva CNAIR, prin care am solicitat instanței să oblige pârâtul CNAIR 

la plata sumelor cu care s-a îmbogățit fără just temei, respectiv suma de 57.309.213,89 lei plus 

dobânda legala aferenta calculată de la 11.04.2015 până la data efectuării plății, calculată  ca dobânda 

de referință  a Băncii Naționale plus 4% cu privire la suma în RON,, sumă asupra căreia Instanța 

arbitrală a dispus prin Decizia arbitrală pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de 

Arbitraj în dosarul 21205/ MHM (conexat cu dosarul nr. 21431/MHM). 

3. Dosar 27376/300/2019 

Instanță: Tribunalul București – Secția a II -a Contencios Administrativ și Fiscal 

Stadiu dosar: Apel 

Părți:  

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – apelant  

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- intimat 

Obiect – plângere contravențională împotriva Proceselor verbal de amendă nr. R19 - 

0180929, R18-0676234, R18-0330325, R18-0370541, R18-0563275 

Precizăm că prin Sentința civilă pronunțată la data de 03.06.2020 de Judecătoria S2 prin care 

Instanța a respins excepția tardivității plângerii contravenționale, ca neîntemeiată și  A admis, 

în parte, plângerea contravențională. A constatat prescrisa executarea  sancțiunilor 

contravenționale aplicate prin procesele-verbale de contravenție seria R18 nr. 

0330325/17.07.2018, seria R18 nr. 0370541/31.07.2018, seria R18 nr. 0563275/16.10.2018, 

seria R18 nr. 0676234/11.12.2018, seria R19 nr. 0180929/26.03.2019 și a respins solicitarea 

petentei având ca obiect anularea proceselor-verbale de contravenție seria R18 nr. 

0330325/17.07.2018, seria R18 nr. 0370541/31.07.2018, seria R18 nr. 0563275/16.10.2018, 

seria R18 nr. 0676234/11.12.2018, seria R19 nr. 0180929/26.03.2019, ca neîntemeiată. Cu 

drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.  

Împotriva sentinței civile pronunțată la data de 03.06.2020 de Judecătoria S2 a formulat apel  

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.  

Termen apel: 12.10.2020 -  

      Anexăm extras din portal just.ro. (Anexa 16) 
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B. Dosare asociate dosarului de fond faliment 

4. Dosar 21795/3/2014/a43 

Instanță: Tribunalul București 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL - reclamant 

LARTON CONSULTANTS LIMITED – pârât 

MORGENSTERN AVRAHAM - pârât 

Obiect: Angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006; 

Termen: 25.11.2020 – 

Precizăm că în ceea ce privește soluționarea acestui dosar și conform dispozițiilor Instanței, la 

data de 22.09.2020 am formulat Adresa nr. 629/22.09.2020 către Inspectoratul General pentru 

Imigrări prin care am solicitat să ne comunice dacă în evidențele Instituției, pârâtul figurează 

cu adresă de reședință/domiciliu în România. 

Anexăm Adresa nr. 629/22.09.2020. (Anexa 17 ) 

Menționăm că până la data prezentului raport nu am primit nicio informație din partea 

Inspectoratul General pentru Imigrări. 

5. Dosar 21795/3/2014/a45 

Instanță: Tribunalul București 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

ASHROICH ROMANIA SRL - contestator 

SHAPIR STRUCTURES SRL  prin lichidator FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL – debitor 

SHAPIR STRUCTURES SRL  - debitor 

Obiect: contestație împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar la rap.de 

activitate publicat in BPI nr.7152/08.04.2019 împotriva măsurii de respingere a cererii de 

predare a bunurilor si a cererii de plata curenta (CRIS CONSULT SPRL lichidator jud. al 

ASHROICH RO 

Termen: 20.11.2019 – Suspendă judecarea cauzei în temeiul art. 413 al. 1 pct. 1 CPC până la 

soluționarea definitivă a dosarului nr. 5494/2/2019. 

6. Dosar 21795/3/2014/a46 

Instanță: Tribunalul București 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD cu sediul ales la SPRL TOACSE, IAVOLSCHI - contestator 

FRACTAL INSOLVENTA SPRL – intimat  

SHAPIR STRUCTURES SRL  - debitor 

COMITETUL CREDITORILOR PRIN PRESEDINTE BITHOLDER SRL – intimat; 

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN 

REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI FINANTELOR PUBLICE SECTOR 1 – intimat; 

Obiect: contestație împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar împotriva 

măsurii menționate de lichidatorul judiciar în cuprinsul Rap.de activit.191/3.4.2019 (Shapir 

Structures 1991 LTD) 

Termen: 01.04.2020 – Dosarul a fost suspendat conform art. 42 alin. (6) din Decretul nr. 

195/2020. 

Termen: 25.11.2020 -  
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C. Dosare privind contestațiile formulate de SHAPIR STRUCTURES SRL 

împotriva măsurilor de executare silită  

(ca urmare a soluționării dosarului penal 4516/3/2015) 

 

 

7. Dosar 5494/2/2019 

Instanță: Curtea de Apel București – Secția A IX -A Contencios Administrativ şi Fiscal 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL- reclamant  

ANAF – DGRFP BUCUREȘTI – AFP S2 – pârât 

ANAF – DIRECȚIA GENERALĂ DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Obiect:  Cerere de anulare a Deciziei nr. 286/18.07.2019 (prin care a fost respinsă contestația 

administrativă formulată de subscrisa împotriva Deciziei cu nr. 15272 din 01.04.2019 emisă de 

AFP S2 referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere 

în cuantum de 21.771.681 lei pentru Shapir Structures SRL, ca urmare a Sentinței penale nr. 

15/15.01.2017 pronunțată în dosarul 4516/3/2015) și a Deciziei nr. 15272/01.04.2019. 

 

Precizăm faptul că la data de 04.04.2019, AFP S2 ne-a comunicat Deciziile privind obligațiile 

fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere în cuantum de 21.771.681 lei 

calculate pentru perioada 25.10.2014 – 19.09.2017, iar până la acest moment nu a fost pusă 

în executare Decizia privind obligațiile fiscale, având în vedere contestarea acesteia de către 

lichidatorul judiciar ce face obiectul dosarului nr. Dosar 5494/2/2019. 

Termen: 12.06.2020  - respinge cererea de suspendare.  

Termen : 10.07.2020 – Instanța a admis acțiunea și a dispus anularea Deciziei de soluționare 

a contestației nr. 286/18.07.20219 emisă de Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor 

şi Decizia referitoare la obligații fiscale accesorii nr. 15272/01.04.2019 emisă de Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Bucuresti- Administrația Sector 2 a Finanţelor Publice. 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

Anexăm extras portal.just.ro. (Anexa 18) 

Precizăm faptul că până la acest moment nu a fost înregistrat recurs împotriva Sentinței din 

data de 10.07.2020. 

Lichidatorul judiciar a formulat cerere de completare a dispozitivului Încheierii pronunțate în 

data de 12.06.2020 de Curtea de Apel București – Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în 

dosarul 5494/2/2019 prin care am solicităm Instanței să dispună completarea dispozitivului Încheierii 

în sensul restituirii către subscrisa reclamantă a cauțiunii în cuantum de 35.271,68 de lei 

consemnată conform recipisei de consemnare nr. 205654874/1 din 09.08.2019. 

La termenul din data de 28.07.2020 instanța a respins cererea de completare.  

Anexăm în copie Încheierea civilă pronunțate în 28.07.2020 în dosarul 5494/2/2019. (Anexa 20) 

Împotriva Încheierii civile pronunțate la data de 28.07.2020 în dosarul 5494/2/2019 de Instanța Curții 

de Apel București – Secția a IX-A Contencios Administrativ am formulat recurs prin care am 

solicitat casarea încheierii recurate și admiterea cererii de completare a dispozitivului Încheierii 

din data de 12.06.2020 în dosarul 5494/2/2019 și restituirea către subscrisa a cauțiunii de 

35.271,68 de lei consemnată conform recipisei de consemnare nr. 205654874/1 din 

09.08.2019 reținută în acest dosar. 

Până la data prezentului raport nu a fost acordat termen în dosarul de recurs. 



 

Pagina 15 din 25 

 

 

8. Dosar 14807/300/2019  (dosar la care s-a conexat și D 18882/300/2019) 

Instanță: Judecătoria Sectorului 2 București – Secție comună 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL- contestator 

ANAF – DGRFP BUCUREȘTI – AFP S2 - intimat 

ANAF - DGESCZ - SERVICIUL DE EXECUTĂRI SILITE CAZURI SPECIALE REGIONAL BUCUREŞTI 

- intimat 

Obiect:  - contestație la executare/suspendare executare  

Termen: 20.12.2019 - Respinge cererea având ca obiect contestație la executare, ca 

neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a contestației la executare, ca rămasă fără 

obiect. Cu drept de a formula cerere de apel în termen de 10 zile de la comunicare. 

Precizăm că lichidatorul judiciar nu a considerat ca fiind oportun recursul împotriva acestei 

hotărâri. 

Însă, având în vedere faptul că prin intermediul Sentinței Civile nr. 12808 din data de 

20.12.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, în dosarul 14807/300/2019 (la 

care a fost conexat dosarul nr. 18882/300/2019 ), Instanța a omis să se pronunțe cu privire la 

cele două cauțiuni depuse de subscris în acest dosar, am formulat cerere de completare a 

dispozitivului hotărârii. Cererea de completare a făcut obiectul dosarului nr. 

14807/300/2019/a1. 

Prin sentința civilă nr. 5650/28.08.2020, Instanța a admis în parte cererea de completare  și a 

dispus completarea Sentinței civile nr. 12808/20.12.2019 în sensul că a dispus restituirea 

cauțiunii în cuantum de 35.271,68 lei achitată în dosarul 18882/300/2019, conform recipisei 

de consemnare a cauțiunii nr. 205781769/1/03.10.2019 și a respins cererea de completare cu 

privire la restituirea cauțiunii în cuantum de 35.271,68 lei care, conform recipisei de 

consemnare  nr. 205819452/1/21.10.2019 depusă în dosarul 14807/300/2019. 

Anexăm în copie sentința civilă nr. 5650/28.08.2020 pronunțată în dosarul 

14807/300/2019/a1. (Anexa 21) 

Împotriva Sentinței civile nr. 5650 din data de 27.08.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 

2 București, în dosarul 14807/300/2019/a1 am formulat apel prin care prin care am solicitat 

admiterea cererii de completare a dispozitivului Sentinței Civile nr. 12808 din data de 

20.12.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul 14807/300/201 și 

dispunerea restituirii către subscrisa a cauțiunii în cuantum de 35.271,68 de lei achitată cu 

recipisa de consemnare nr. 205819452/1 din 21.10.2019 depusă în dosarul 14807/300/2019. 

Dosarul de Apel nu a fost înregistrat până la data prezentului raport. 

9. Dosar 18882/300/2019  

Instanță: Judecătoria Sectorului 2 București – Secție comună 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL- contestator 

ANAF – DGRFP BUCUREȘTI – AFP S2 - intimat 

ANAF - DGESCZ - SERVICIUL DE EXECUTĂRI SILITE CAZURI SPECIALE REGIONAL BUCUREŞTI 

- intimat 

Obiect:  - contestație la executare/suspendare executare  
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Termen: 29.10.2019 - Admite excepția conexității prezentului dosar la dosarul de instanță nr. 

14807/300/2019, înregistrat la data de 24.04.2019 și, în consecință, va dispune conexarea 

dosarului 18882/300/2019 la dosarul 14807/300/2019. Dispune trimiterea dosarului instanței 

mai întâi investite, respectiv completului C25. 

D. Dosar în care SHAPIR STRUCTURES are calitatea de creditor 

împotriva debitorilor aflați în insolvență 

10. Dosar 23259/3/2012 

Instanță: Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL- creditor 

contestator 

ALFAROM HOLDING SRL – debitor- pârât 

Obiect - Cerere de înscriere a creanței în tabelul creditorilor 

Precizăm faptul că în acest dosar, Shapir Structures SRL are calitatea de creditor garantat 

(garanție instituită asupra imobilului din Str. Rahmaninov nr. 33A) înscris în Tabelul definitiv 

rectificat asupra creanțelor debitoarei Alfarom Holding SRL cu suma de 460.920 de lei cu titlu 

de creanță garantată și cu suma de 1.894.598,00 lei cu titlu de creanță chirografară. SHAPIR 

STRUCTURES SRL a instituit o ipotecă asupra imobilului aflat în proprietatea ALFAROM 

HOLDING SRL, având nr. CF  227208 – C1 – U31, nr. cadastral 227208 – C1-U31,  situat la 

adresa din București, Sector 2, Str. Rahmaninov nr. 33A, Et. 6, Ap. 16, conform contractului 

de ipotecă autentificat sub nr. 2277 din 10.10.2012, 

Imobilul mai sus identificat a fost valorificat în procedura de faliment a debitoarei ALFAROM 

HOLDING  SRL conform actului notarial nr. 1076/12.09.2019. 

Ca urmare a valorificării acestui imobil, la data de 31.12.2019 Alfarom Holding a efectuat plata 

sumei de 424.836,97 de lei cu titlu de distribuire conform Raportului de fonduri și planului de 

distribuire nr. 2/27.11.2019. 

Termen: 26.11.2018 – debitoarea ALFAROM HOLDING SRL a trecut la faliment. 

Termen: 24.11.2020 –  

11. Dosar 1579/111/2016 

Instanță: Tribunalul Bihor 

Stadiu dosar: Fond (faliment) 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL- creditor 

contestator 

CARIERĂ DE PIATRĂ CEREPES SA SRL – debitor- pârât 

Obiect -  Cerere de admitere a creanței. Shapir Structures SRL a fost înscrisă la masa credală 

cu o creanță chirografară cu suma de 325.454,67 de lei 

Termen : 21.10.2020 - 

12. Dosar 45561/3/2015 

Instanță: Tribunalul București 

Stadiu dosar: Fond 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL- creditor  

HOMPREST SRL – debitor în faliment 
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Obiect – Cerere de înscriere a creanței în cuantum de 58.612, 99 lei în Tabelul preliminar de 

creanțe. 

Precizăm faptul că lichidatorul a admis la înscriere întreaga creanță deșinută de Shapir 

Structures SRL . 

Termen: 03.06.2020 – împotriva debitoarei s-a deschis procedura de faliment. 

Menționăm faptul că am formulat cerere de înscriere a creanței în cuantum de 19.590.88 lei, 

reprezentând creanță născută în timpul procedurii de insolvență, în perioada de observație. 

Până la acest moment nu a fost publicat tabelul suplimentar de creanțe. 

Termen: 07.10.2020 – 

13. Dosar 675/118/2016 

Instanță: Tribunalul Constanța 

Stadiu dosar: Fond (Faliment) 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL- creditor  

AL STOM COMPANY SRL prin administrator judiciar MPM INSOLVENCY IPURL 

Obiect – Cerere de înscriere a creanței în cuantum de 38,883.92 lei în Tabelul preliminar. 

Cererea a fost admisa conform Sentinței pronunțată de Curtea de Apel Constanța în data de 

12.09.2019 

Termen: 05.11.2020 –  

14. Dosar 26042/3/2018 

Instanță: Tribunalul București 

Stadiu dosar: Fond – faliment in procedură simplificată 

Părți: 

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor  

COMPLEX ȘANTIERE GRUP S.R.L prin administrator judiciar CII CIUREA ROBERT FLORIN 

Obiect – Cerere de înscriere a creanței în cuantum de 417.985, 68 de lei în Tabelul 

preliminar (a fost admisă de administratorul judiciar) 

Termen: 11.11.2020 –  

 

15. Dosar 2146/118/2018 

Instanță: Tribunalul Constanța 

Stadiu dosar: Fond 

Părți:  

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor 

MAȘINI HIBRID SRL – debitor 

Obiect – Cerere de înscriere a creanței în cuantum de 1.136,82 lei în Tabelul preliminar 

Subscrisa a formulat Cerere de înscriere a creanței în Tabelul de creanțe, în baza hotărârii din 

data de 15.01.2018 pronunțată în dosarul 17941/212/2017, iar Shapir Structures SRL a fost 

înscris în Tabelul preliminar de creanțe publicat în BPI nr. 24348/20.12.2019 cu suma de 1.136, 

82 de lei.  

Termen: 09.11.2020 –  

16. Dosar 18354/3/2020 

Instanță: Tribunalul București 

Stadiu dosar: Fond 

Părți:  

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor 

AMG NISIPARU TRANS SRL – debitor 

Obiect – Deschiderea procedurii insolvenței (valoarea creanței -292.633,61 lei) 

Termen: 29.10.2020 
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E. Dosare ce au ca obiect cereri de executare silită formulate de  

SHAPIR STRUCTURES SRL împotriva debitorilor săi 

17. Dosarul de executare nr. 272/2017 

Dosarul se află pe rolul Biroul Executorului Judecătoresc Pârvan Violeta. Precizăm faptul că cererea de 

executare silită s-a formulat atât împotriva avalistului MĂCĂRESCU SEVER cât și împotriva debitorului 

COMPLEX ȘANTIERE GRUP S.R.L. 

La data de 25.07.2017, prin încheierea pronunțată în dosarul nr. 17757/94/2017 de Judecătoria 

Sectorului 3, instanța a admis Cerea de încuviințare a executării silite împotriva Complex Șantiere Grup 

SRL în baza Titlului executoriu reprezentat de Biletul la Ordin seria BTRL3BS nr. 3366292. 

Având în vedere faptul că la data da 09.08.2018 împotriva COMPLEX SANTIERE GRUP SRL s-a deschis 

procedura de faliment, executarea silită împotriva acestei debitoare s-a suspendat. 

La data de 20.07.2017, prin încheierea pronunțată în dosarul nr. 10590/301/2017 de Judecătoria 

Buftea, instanța a admis Cerea de încuviințare a executării silite împotriva avalistului Macărescu Silviu. 

Precizăm faptul că BEJ Pârvan, la solicitarea lichidatorului judiciar a formulat Cerere de validare poprire 

împotriva terților popriți MOESIA MINERAL SRL, CHINOX CONSULTING SRL și CORSO GRUP SRL. 

Cererea de validare a fost admisă prin hotărârea din data de 14.02.2019 pronunțată de Judecătoria 

Buftea în dosarul 13054/94/2018, rămasă definitivă prin Decizia din data de 25.06.2019 pronunțată 

de Tribunalul Ilfov. 

Ca urmare a validării popriri, subscrisa, a formulat Cerere de executare silită împotriva terților, cererea 

formând obiectul dosarului execuțional nr. 559/2019. Prin Încheierea pronunțată la data de 29.10.2019 

în dosarul 24646/302/2019,Instanța Judecătoriei Buftea a dispus Încuviințarea executării silite 

împotriva terților MOESIA MINERAL SRL, CHINOX CONSULTING SRL și CORSO GRUP SRL.  

În urma demersurilor efectuate în cadrul dosarului de executare, până la data prezentului raport nu s-

a recuperat nicio sumă de bani. 

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

efectuate în perioada 01.06.2020 – 31.09.2020. 

Precizăm faptul că în perioada 01.06.2020  - 31.09.2020 au fost efectuate următoarele plăți din contul 

unic de insolvență în cuantum total de 96,441.64 lei: 

Luna iunie 2020. 

Nr. 

crt. 

Beneficiar Data plății Suma (lei) 

1. COMPUTER FORCE SRL 04.06.2020 1.041,02  

2. Ceapă Genovica (salariu iunie 2020) 04.06.2020 1.346,00 

3. P&M PARTNERS OSLUM 04.06.2020 1.000,00 

4. CROC TEHNIC EXPERT 04.06.2020 14.537,85 

5. 
Comisioane Bancare  01.06 - 

30.06.2020 

273,3 

6. Ceapă Dinu (salariu martie 2020) 23.06.2020 1.833,33 
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7. Bej Beciu Stelian (poprire salariu Ceapă Dinu martie 2020) 23.06.2020 916,67 

8. CROC TEHNIC EXPERT  10.373,28  

 TOTAL  31,321.45 

 

 

Luna iulie 2020. 

Nr. crt. 
Beneficiar Data plății Suma (lei) 

1. 
Comisioane banca 01.05.2020-

31.05.2020 

200,15 

2. ETINOCEREAL  01.07.2020 11.528,48 

3. P&M PARTNERS OSLUM 01.07.2020 1.000,00 

4. Ceapă Genovica (salariu iulie 2020) 01.07.2020 1.346,00 

5. COMPUTER FORCE SRL 02.07.2020 1.041,02 

6. Ceapă Dinu (salariu iulie 2020) 23.07.2020 1.833,33 

7. Bej Beciu Stelian (poprire salariu Ceapă Dinu martie 2020 25.05.2020 916,67 

 TOTAL  17,865.65 

 

 

Luna august 2020. 

Nr. crt. 
Beneficiar Data plății Suma (lei) 

1. 
Comisioane banca 01.08.2020-

31.08.2020 

241,17 

2. CROC TEHNIC EXPERT 04.08.2020 10.349,29 

3. P&M PARTNERS OSLUM 04.08.2020 1.000,00 

4. Ceapă Genovica (salariu august 2020) 04.08.2020 1.346,00 

5. COMPUTER FORCE SRL 04.08.2020 1.041,02 

6. PREM 04.08.2020 200,00 

7. CROC TEHNIC EXPERT 11.08.2020 3.162,62 

8. Ceapă Dinu (salariu iulie 2020) 25.08.2020 1.833,33 

9. Bej Beciu Stelian (poprire salariu Ceapă Dinu august 2020 25.08.2020 916,67 

 TOTAL  20,090.10 

 

 

Luna septembrie 2020. 

Nr. crt. 
Beneficiar Data plății Suma (lei) 

1. 
Comisioane banca 01.09.2020-

30.09.2020 

220,66 
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2. CROC TEHNIC EXPERT 02.09.2020 10.364,50 

3. P&M PARTNERS OSLUM 02.09.2020 1.000,00 

4. Ceapă Genovica (salariu septembrie 2020) 02.09.2020 1.346,00 

5. COMPUTER FORCE SRL 02.09.2020 1.041,02 

6. Ceapă Dinu (salariu septembrie 2020) 22.09.2020 1.833,33 

7. 
Bej Beciu Stelian (poprire salariu Ceapă Dinu septembrie 

2020 

22.09.2020 916,67 

8. CROC TEHNIC EXPERT 28.09.2020 10.442,26 

 TOTAL  27,164.44 

 

 

În perioada 01.06.2020 – 30.09.2020 au fost încasate următoarele sume în contul unic de 

insolvență: 

Nr. 

crt. 
Client Suma (lei) 

Data încasării 

1 Returnare comisioane bancare 137,81 01.06 – 30.09.2020 

2 HOMSTRADE 17.546,00  22.06.2020 

 TOTAL SUME ÎNCASATE 17.683,81 01.06 – 30.09.2020 

 

În perioada 01.06.2020 – 30.09.2020, lichidatorul judiciar a efectuat cheltuieli de procedura din fonduri 

proprii, refacturabile și nerecuperate, în valoare de 825,99 lei după cum urmează: 

Nr. 

Crt 

Număr Explicație Valoare 

document 

inclusiv 

TVA (lei) 

1 067790/09.06.2020 Plata factura "067790" - deplasare  282.15 

2 067790/09.06.2020 DIFERENTA DE CURS DEPLASARE  3.45 

3 BF 0168/10.06.2020 PLATA BF 0168/10.06.2020 ELIT SRL, PROTOCOL DEPLASARE 12.60 

4 BF 61/10.06.2020 PLATA BF 61/10.06.2020 NORTH EXCLUSIVE SRL, PROTOCOL 

DEPLASARE,  

52.50 

5 BF 0027/12.06.2020 PLATA BF 0027/12.06.2020, 41.00 

6 CHIT 14680/12.06.2020 Plata factura "DIV00009477" - SERVICII POSTALE 18.15 

7 FACT 

5921460/16.06.2020 

Plata factura "5921460"- CHELTUIELI CURIERAT, FAN 

COURIER EXPRESS SRL,  

123.25 

8 FACT 1365790-

004808/15.06.2020 

PLATA TRANSPORT DRPCIV, DE 07,  20.27 
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9 CHIT 9777/23.06.2020 PLATA TAXE JUDICIARE DE TIMBRU 5.00 

10 CHIT 9778/23.06.2020 PLATA TAXE JUDICIARE DE TIMBRU, 5.00 

11 CHIT 18119/19.06.2020 Plata factura "DIV00012114" - - CHELTUIELI POSTALE,  7.10 

12 CHIT 18121/19.06.2020 Plata factura "DIV00012116" - CHELTUIELI POSTALE,  7.10 

13 CHIT 16396/04.06.2020 Plata factura "DIV00010926"  - CHELTUIELI POSTALE,  7.80 

14 CHIT 22141/04.06.2020 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU,  5.00 

15 FACT 

5957150/30.06.2020 

Plata factura "5957150" - SERVICII CURIERAT, FAN COURIER 

EXPRESS SRL 

29.39 

16 D0164649/22.07.2020 Plata factura "D0164649" - CERTIFICAT CONSTATOR ONRC 45.00 

17 FACT 

55993578/16.07.2020 

Plata factura "55993578"- SERVICII CURIERAT, FAN COURIER 

EXPRESS SRL 

53.14 

18 CHIT 20879/13.07.20 Plata factura "DIV00014097"- SERVICII POSTALE,  10.70 

19 CHIT 20695/10.07.2020 Plata factura "DIV00013959" - SERVICII POSTALE,  7.10 

20 CHIT 20696/10.07.2020 Plata factura "DIV00013960"- SERVICII POSTALE,  7.10 

21 CHIT 20700/10.07.2020 Plata factura "DIV00013964" - - SERVICII POSTALE,  10.70 

22 CHIT 19921/03.07.2020 Plata factura "DIV00013405" - SERVICII POSTALE,  12.80 

23 CHIT 19923/03.07.2020 Plata factura "DIV00013407" - SERVICII POSTALE,  16.10 

24 FACT 

6029990/31.07.2020 

Plata factura "6029990" - SERVICII CURIERAT, FAN COURIER 

EXPRESS SRL 

29.39 

25 CHIT 24092/13.08.2020 Plata factura "DIV00016263" -- SERVICII POSTALE,  7.10 

26 CHIT 24093/13.08.2020 Plata factura "DIV00016264"- SERVICII POSTALE,  7.10 

   
825.99 

 

De asemenea, valoarea cheltuielilor de procedura efectuate de Fractal din fonduri proprii în perioada 

01.06.2020 – 30.09.2020 (cheltuieli decontare) din fonduri proprii, care nu au fost recuperate este de 

2.248,07 lei, după cum urmează: 

Nr. crt. 

Factură de 

decontare Data emiterii Valoare totală 

1 FRA0186 09/06/2020 1,048.94 

2 FRA0190 07/07/2020 1,199.13 

Total 2,248.07 
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Totodată, în perioada 01.06.2020 – 30.09.2020, lichidatorul judiciar a emis facturi aferente onorariului 

său în cuantum de 34.577,24 lei, onorariu care nu a fost însă recuperat, așa cum vom detalia mai jos: 

Tip Număr Dată Suma 
Rest 

Plată 
Total cu TVA 

Factură Ieșire 0573 6/9/2020 7,316.50 8,706.63 8,706.63 

Onorarii practician/ lichidator     7,258.95 8,638.15 8,638.15 

Cheltuieli în procedură     57.55 68.48 68.48 

Factură Ieșire 0587 7/8/2020 7,785.22 9,264.41 9,264.41 

Onorarii practician/ lichidator     7,259.55 8,638.86 8,638.86 

Cheltuieli în procedură     525.67 625.55 625.55 

Factură Ieșire 0602 8/10/2020 7,424.82 8,835.54 8,835.54 

Onorarii practician/ lichidator     7,256.25 8,634.94 8,634.94 

Cheltuieli în procedură     168.57 200.60 200.60 

Factură Ieșire 0617 9/9/2020 7,318.38 8,708.87 8,708.87 

Onorarii practician/ lichidator     7,281.75 8,665.28 8,665.28 

Cheltuieli în procedura     36.63 43.59 43.59 

      
Total onorariu în perioada 01.06.2020-30.09.2020   34,577.24 

 

Precizăm că valoarea onorariilor și a cheltuielilor efectuate de lichidatorul judiciar și nerecuperate, de 

la data desemnării sale în calitate de lichidator judiciar și până la data de 30.09.2020 este de 

711.372,17 lei inclusiv TVA, așa cum vom detalia în tabelul de mai jos. 

Data emiterii documentului Tip document Nr.document 
Valoare 

document 
Sold  

06/11/2015 Factura FRA0035 6622.66 6622.66 

09/12/2015 Decontare FRA0013 297.30 297.30 

09/12/2015 Factura FRA0038 10800.70 10800.70 

06/01/2016 Decontare FRA0015 2000.00 2000.00 

06/01/2016 Factura FRA0046 9741.68 9741.68 

03/02/2016 Decontare FRA0018 298.80 298.80 

03/02/2016 Factura FRA0049 8310.88 8310.88 

09/03/2016 Factura FRA0057 8481.06 8481.06 

06/04/2016 Factura FRA0061 8425.07 8425.07 

06/05/2016 Factura FRA0069 9070.86 9070.86 

07/06/2016 Factura FRA0075 10441.96 10441.96 

11/07/2016 Factura FRA0082 8181.60 8181.60 

04/08/2016 Factura FRA0088 8052.91 8052.91 

07/09/2016 Decontare FRA0030 4644.04 4644.04 

07/09/2016 Factura FRA0094 8101.10 8101.10 

13/10/2016 Decontare FRA0033 1804.40 1804.40 

13/10/2016 Factura FRA0098 8198.48 8198.48 

04/11/2016 Decontare FRA0036 175.64 175.64 

04/11/2016 Factura FRA0105 8113.24 8113.24 

05/12/2016 Decontare FRA0039 4638.77 4638.77 

05/12/2016 Factura FRA0112 8247.77 8247.77 

30/12/2016 Decontare FRA0042 7698.62 7698.62 

30/12/2016 Factura FRA0120 8234.50 8234.50 

15/02/2017 Decontare FRA0044 12276.09 12276.09 

15/02/2017 Factura FRA0127 11369.29 11369.29 

15/03/2017 Decontare FRA0048 11583.25 11583.25 
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15/03/2017 Factura FRA0136 8225.52 8225.52 

12/04/2017 Decontare FRA0049 11816.66 11816.66 

12/04/2017 Factura FRA0144 10455.48 10455.48 

12/05/2017 Decontare FRA0052 5810.03 5810.03 

12/05/2017 Factura FRA0157 9131.34 9131.34 

07/06/2017 Decontare FRA0055 9086.68 9086.68 

07/06/2017 Factura FRA0167 8251.45 8251.45 

05/07/2017 Decontare FRA0058 8729.71 8729.71 

06/07/2017 Factura FRA0177 8737.38 8737.38 

01/08/2017 Decontare FRA0062 9239.68 9239.68 

02/08/2017 Factura FRA0188 12160.95 12160.95 

07/09/2017 Decontare FRA0066 7636.03 7636.03 

07/09/2017 Factura FRA0200 8795.51 8795.51 

03/10/2017 Decontare FRA0072 3770.63 3770.63 

03/10/2017 Factura FRA0213 8831.00 8831.00 

03/11/2017 Decontare FRA0076 4932.05 4932.05 

03/11/2017 Factura FRA0223 9976.66 9976.66 

04/12/2017 Decontare FRA0081 4947.73 4947.73 

04/12/2017 Factura FRA0242 12515.70 12515.70 

08/01/2018 Decontare FRA0085 852.29 852.29 

08/01/2018 Factura FRA0255 11471.06 11471.06 

02/02/2018 Decontare FRA0087 429.14 429.14 

02/02/2018 Factura FRA0265 8370.15 8370.15 

05/03/2018 Decontare FRA0092 689.90 689.90 

05/03/2018 Factura FRA0274 8595.07 8595.07 

03/04/2018 Decontare FRA0095 3593.67 3593.67 

03/04/2018 Factura FRA0284 8952.05 8952.05 

04/05/2018 Decontare FRA0096 2039.58 2039.58 

04/05/2018 Factura FRA0295 8725.89 8725.89 

06/06/2018 Decontare FRA0102 756.76 756.76 

06/06/2018 Factura FRA0305 8805.89 8805.89 

09/07/2018 Decontare FRA0105 1116.12 1116.12 

09/07/2018 Factura FRA0316 8717.94 8717.94 

02/08/2018 Decontare FRA0110 1435.82 1435.82 

02/08/2018 Factura FRA0326 8457.45 8457.45 

04/09/2018 Factura FRA0335 10643.33 10643.33 

05/09/2018 Decontare FRA0112 2131.11 2131.11 

03/10/2018 Decontare FRA0120 2560.65 2560.65 

03/10/2018 Factura FRA0344 8417.12 8417.12 

05/11/2018 Decontare FRA0125 2239.00 2239.00 

05/11/2018 Factura FRA0353 8531.71 8531.71 

05/12/2018 Decontare FRA0128 1888.77 1888.77 

05/12/2018 Factura FRA0362 13307.57 13307.57 

09/01/2019 Decontare FRA0131 3397.55 3397.55 

09/01/2019 Factura FRA0372 8398.39 8398.39 

05/02/2019 Decontare FRA0134 1256.32 1256.32 

05/02/2019 Factura FRA0383 8703.00 8703.00 

04/03/2019 Decontare FRA0138 633.05 633.05 

04/03/2019 Factura FRA0393 8553.86 8553.86 

03/04/2019 Decontare FRA0141 5046.75 5046.75 

03/04/2019 Factura FRA0403 10427.79 10427.79 

06/05/2019 Decontare FRA0145 4781.82 4781.82 
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06/05/2019 Factura FRA0415 8752.45 8752.45 

04/06/2019 Factura FRA0426 8594.22 8594.22 

05/06/2019 Decontare FRA0148 461.56 461.56 

04/07/2019 Decontare FRA0151 864.71 864.71 

04/07/2019 Factura FRA0437 8595.67 8595.67 

05/08/2019 Decontare FRA0153 78.61 78.61 

05/08/2019 Factura FRA0448 8492.98 8492.98 

04/09/2019 Decontare FRA0156 20.00 20.00 

04/09/2019 Factura FRA0457 8518.41 8518.41 

04/10/2019 Factura FRA0471 8596.90 8596.90 

07/11/2019 Decontare FRA0164 2308.00 2308.00 

07/11/2019 Factura FRA0483 8743.64 8743.64 

06/12/2019 Decontare FRA0169 4952.81 4952.81 

06/12/2019 Factura FRA0495 8607.24 8607.24 

08/01/2020 Decontare FRA0175 5380.06 5380.06 

08/01/2020 Factura FRA0509 8604.18 8604.18 

04/02/2020 Decontare FRA0177 3409.02 3409.02 

04/02/2020 Factura FRA0522 8559.26 8559.26 

04/03/2020 Decontare FRA0181 2918.32 2918.32 

04/03/2020 Factura FRA0536 8674.52 8674.52 

09/04/2020 Decontare FRA0182 6972.16 6972.16 

09/04/2020 Factura FRA0548 8661.95 8661.95 

12/05/2020 Decontare FRA0185 1365.68 1365.68 

12/05/2020 Factura FRA0560 8688.87 8688.87 

09/06/2020 Decontare FRA0186 1048.94 1048.94 

09/06/2020 Factura FRA0573 8706.63 8706.63 

07/07/2020 Decontare FRA0190 1199.13 1199.13 

08/07/2020 Factura FRA0587 9264.41 9264.41 

10/08/2020 Factura FRA0602 8835.54 8835.54 

09/09/2020 Factura FRA0617 8708.87 8708.87 

Sold RON perioada 15.09.2015 – 30.09.2020 711.372,17 

 

Învederăm faptul că de la data desemnării Fractal Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar și 

până la data de 30.09.2020, nu a încasat nicio sumă cu titlu de onorariu.  

Precizăm faptul că la data de 30.09.2020, în contul unic de insolvență al debitoarei se află suma de 

4.026.982,03 lei, iar în contul de TVA suma de 2.640,94 lei. 

Totodată, conform extrasului de cont emis la data de 01.10.2020 de Activitatea de Trezorerie și 

Contabilitate Publică – Serviciul Administrarea Conturilor Agenți Economici Contribuabili Mari, în 

conturile debitoarei deschise la Trezoreria Mun. București există următoarele sume: 

- RO59TREZ700530101005471X – 3.332,92 LEI; 

- RO75TREZ700530101005472X – 1.587.419,98 LEI; 

- RO75TREZ700530101005473X – 164,95 LEI; 

VI. Obiective de îndeplinit:  

1. Soluționarea litigiilor. 

2. Întocmirea tabelului definitiv consolidat de creanțe. 
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3. Recuperarea creanțelor și bunurilor SHAPIR STRUCTURES SRL. 

4. Anularea în mod definitiv a Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând 

dobânzi și penalități de întârziere nr. 15272/01.04.2019 emisă de Direcția Generală Regională 

a Finanțelor Publice București - Administrației Sector 2 a Finanțelor Publice și ridicarea 

sechestrului penal instituit de DNA asupra bunurilor debitoarei.  

5. Evaluarea patrimoniului debitoarei, lichidarea societății, valorificarea activelor și distribuirea 

sumelor încasate. 

6. Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea 85/2006. 

VII. Solicitări adresate judecătorului sindic 

Pentru considerentele arătate mai sus, solicităm aprobarea prezentului raport și acordarea unui termen 

pentru continuarea procedurii privind debitoarea SHAPIR STRUCTURES SRL. 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


