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              CĂTRE, 
                        TRIBUNALUL TIMIŞ 
                           Secţia a II-a Civilă 

 
 

Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, CUI 31215824, atribut 
fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC ECO PROTECT AUDIT SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
cu  sediul social în Mun. Timişoara, bd. Liviu Rebreanu, nr. 30, jud. Timiş, 
înregistrată la ORC sub nr. J35/405/2012, CUI 29795037, numit prin 
Încheierea civilă nr. 717/20.06.2018 pronunțată în dosarul nr. 8245/30/2017 
de către Tribunalul Caraș-Severin, în temeiul art. 106 şi art. 64 lit. f) din Legea 
nr. 85/2014, formulăm prezentul 

  

 
RAPORT DE ANALIZĂ A CREANŢELOR DEPUSE ÎMPOTRIVA  

AVERII DEBITORULUI  
SC ECO PROTECT AUDIT SRL 

 
 
 

Prin intermediul Sentinţei civile nr. 139/13.02.2018 pronunțată în 
dosarul nr. 8245/30/2017 de către Tribunalul Timiş, în temeiul disp. art. 71 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, judecătorul–sindic a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC ECO PROTECT AUDIT 
SRL, cu sediul social în Mun. Timişoara, bd. Liviu Rebreanu, nr. 30, jud. Timiş, 
înregistrată la ORC sub nr. J35/405/2012, CUI 29795037. 

De asemenea, în temeiul disp. art. 73 din Legea nr. 85/2014 a numit în 
calitate de administrator judiciar pe Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentată 
prin asociat coordonator ec. Popescu George. 

Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 
58 coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a notificat cu privire la 
deschiderea procedurii simplificate de insolvență, astfel: 

I. A notificat potenţialii creditori bugetari, respectiv: Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Timiş; Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timiş; Primăria 
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Municipiului Timişoara; Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului; SC 
Mol România Petroleum Products SRL. 

II. În conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva 
debitorului SC Eco Protect Audit SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 7354/11.04.2018, precum şi în ziarul de circulaţie naţională 
Evenimentul zilei din data de 12.04.2018.  

Prin intermediul Încheierii civile nr. 717/20.06.2018 pronunțată în dosarul 
nr. 8245/30/2017 de către Tribunalul Timiș, în temeiul disp. 145 din Legea nr. 
85/2014, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii de faliment a 
debitoarei SC Eco Protect Audit SRL, respectiv a confirmat în calitate de lichidator 
judiciar pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 

La data de 13.07.2018, a fost înregistrată la dosarul de insolvenţă Cererea 
de admitere a creanței formulată de SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL. 

 

În procedura de verificare a creanței s-au avut în vedere următoarele prevederi 
legale:  

 Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi 
înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care „[...] sunt anterioare datei 
de deschidere a procedurii [...]”;  

 Prevederile art. 102 alin. (2)  din Legea nr. 85/2014 ce dispune 
următoarele: „Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar [...] fără a fi necesară depunerea unei 
cereri de admitere[...]”. 

 Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, "Creanțele 
nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise la 
masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în 
măsura îngăduită de prezentul titlu." Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: 
"Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 
observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform 
documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 
Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după 
data deschiderii procedurii de faliment." 

 Prevederile art. 105  alin. (1) din Legea nr. 85/2014: "Toate creanțele vor fi 
supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția 
creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii."  

 Prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, "[...] 
Creditorii care nu au fost notificați potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt 
considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor 
prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa 
credală." 

Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 
lit. f) din Legea nr. 85/2014 și a procedat la verificarea Cererii de admitere a 
creanței formulate de SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRM, după cum 
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urmează:  

SC ROMPETROL DOWSTREAM SRL, cu sediul în București, Piața Presei 
Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, Sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având Cond Unic de 
Înregistrare 12751583, reprezentată conventional prin avocat Eduard Cristea-
Bendescu, în calitate de creditoare a formulat Cerere de admitere a creanței, 
prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Eco Protect Audit SRL, cu suma de 15.964,22 lei, din care: 

 10.021,48 lei – contravaloare marfă neachitată; 

 5.942,74 lei – penalități de întârziere calculare până la dat 
adeschideri procedurii insolvenței – 13.02.2018. 

Astfel, cum este formulat în Cererea de admitere a creanței, între creditorul 
SC Rompetrol Downstream SRL și debitorul SC Eco Protect Audit SRL, a fost 
încheiat la data de 25.04.2016 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1857, 
având ca obiect – vânzarea în limita creditului comercial de carburanți produse 
magazine, produse cafenea Hei și servicii spălătorie în stațiile propria de 
distribuție carburanți, în schimbul achitării contravalorii acesotra conform 
clauzelor contractuale. 

SC Rompetrol Downstream SRL a emis factura fiscală nr. 
6630686122/31.05.2016, în valoare de 10.047,31 lei, debit neachitat – 
10.047,31 lei. 

În vederea garantării obligațiilor contractuale, debitorul SC Eco Protect 
Audit SRL a emis biletul la ordin WBAN3BA 0279148, acesta fiind refuzat la 
introducerea la plată în data de 05.08.2016.  

În vederea recuperării debitului restant, creditorul SC Rompetrol 
Downstream SRL a formulat cerea de executare silită a biletului la ordin 
WBAN3BA 0279148 emis de SC Eco Protect Audit SRL, fiind constituit dosarul de 
executare nr. 1398/2016 al SCPEJ Matei și Asociații. În urma demersurilor 
efectuate în cadrul dosarului de executare nu a fost recuperat debitul datorat de 
SC Eco Protect Audit SRL. 

Conform clauzelor Contractului de vânzare-cumpărare nr. 
1857/25.04.2016, SC Eco Protect Audit SRL datorează penalități de întârziere 
calculate până la data deschiderii procedurii generale de insolvență – 13.02.2018, 
calculate astfel: debit restant 10.021,48 lei X 0,1% penalități de întârziere X 593 
zile întârziere = 5.942,74 lei. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat 
faptul că aceasta a fost înregistrată la Tribunalul Timiș la data de 13.07.2018, şi 
s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 

În conformitate cu disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014,  
lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului SC ROMPETROL 
DOWSTREAM SRL în cuantum de 15.964,22 lei în tabelul de creanțe întocmit 
împotriva debitoarei SC Eco Protect Audit SRL. 

 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, 
reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 

 


