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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1648 Data emiterii: 05.12.2018 

1. Date privind dosarul: nr. 12086/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. Programul arhivei/registraturii 
instanţei 08.30-12.30. 
3. Debitor: SC MCT RU Management SRL, cod de identificare fiscală 27921368 sediul social în Timişoara, str. Enric 
Baader, nr. 13, camera 10, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/100/2011. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiș, cod de identificare fiscală 31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II sub numărul 
0649, reprezentată prin lichidator judiciar Popescu G., tel/fax 0256/220827 şi Yna Consulting SPRL, cod de identificare 
fiscală RO 21146590, înregistrată în RFO II sub numărul 0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 
18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, reprezentantă prin 
lichidator judiciar Motoi G.. 
5. Subscrisele: Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
MCT RU Management SRL, conform Sentinţei civile nr. 1491/04.07.2013 din şedinţa publică din data de 04.07.2013, 
pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 12086/30/2012, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea 
privind procedura insolvenţei comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru debitorul SC 
MCT RU Management SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Raport de activitate 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru debitorul SC MCT RU Management SRL 

Număr dosar: 12086/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC MCT RU Management SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
I. Referitor la disp. art. 21 din Legea nr. 85/2006. Prezentul raport prezintă descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea nr. 85/2006 pentru debitorul SC MCT RU Management 
SRL. Raportul privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în 
condițiile art. 21 din Legea nr. 85/2006 pentru termenul din 13.09.2018 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15918/27.08.2018 și depus la dosarul cauzei.  
II. Referitor la creanțele pe care SC MCT RU Management SRL le are de încasat. Debitorul SC MCT RU Management 
SRL are de încasat creanţe de la societățile Izometal – Magellan SRL și Confort SA. 
Societatea MCT RU Management SRL este înscrisă în tabelul preliminar rectificat de creanțe întocmit împotriva 
Izometal-Magellan SRL – în insolvență, cu suma de 23.244,98 lei. Dosarul nr. 6902/101/2012 având ca obiect 
procedura de faliment a SC Izometal – Magellan SRL,  a fost înaintat la Tribunalul Specializat Mureş, potrivit soluţiei 
ICCJ, conform Încheierii finală din data de 17.10.2016 pronunțată de Tribunalul Mehedinți. Cauza s-a amânat pentru 
termenul de judecată din data de 07.02.2018. La termenul de judecată din data de 07.02.2018, se amână cauza şi se 
stabilește următorul termen de judecată în data de 30.05.2018, pentru continuarea demersurilor în procedură și 
valorificarea bunurilor debitoarei. În data de 30.05.2018, se amână cauza la data de 17.10.2018, pentru continuarea 
demersurilor în procedură și valorificarea bunurilor debitoarei. Debitorul SC MCT RU Management SRL este înscris cu 
suma de 81.070 lei, având rangul de creanță chirografară prevăzut de disp. art. 123 pct. (3) din Legea 85/2006, la poziția 
43 din tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii SC Confort SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
reprezentat prin lichidator judiciar Expert SPRL. Tabelul menționat a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 9236/12.05.2016.  
În BPI nr. 13717/12.07.2017, lichidatorul judiciar Expert SPRL al debitorului Confort SA, a publicat tabelul definitiv 
de creanțe, în cuprinsul căruia este înscrisă societatea MCT RU Management SRL, la poziția 143, cu o creanță 
chirografară totală în cuantum de 649.859,10 lei.  Până la data prezentului raport aceste creanțe au fost încasate creanțe 
în cuantum de 13.285,17 lei de la SC Confort SA. Lichidatorul judiciar face precizarea că în contul unic de insolvență al 
debitoarei SC MCT RU Management SRL, la data de 16 august 2018, se regăsea suma de 16.112,55 lei, sumă ce 
urmează a fi distribuită conform prevederilor art. 123 din Legea insolvenței nr. 85/2006.  
Împotriva tabelului suplimentar de creanțe al debitorului SC Confort SA, s-au formulat contestații, astfel: 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a105 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Ladurner SRL și Atzwanger SPA în calitate de 
contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 1204/06.10.2016 s-a respins contestația. Atzwanger SPA a formulat recurs 
împotriva acestei hotărâri. Curtea de Apel Timișoara a respins recursul declarat, prin Hotărârea nr. 87/2017. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a106 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC C&C MH Confort SRL în calitate de contestator. 
Litigiul are ca termen de judecată la data de 07.12.2017. La termenul din data de 07.12.2017, se acordă termen de 
judecată stabilit în data de 08.02.2018, pentru a se reveni la adresa către expert, căruia i se va solicita să precizeze dacă 
înţelege să efectueze expertiza încuviinţată în cauză, sub ce condiţiişi sub sancţiunea amendării pentru tergiversarea 
cauzei. La termenul de judecată din data de 08.02.2018, se amână cauza pentru a se prezenta reprezentantul 
contestatoarei şi a se pune în discuţie înlocuirea expertului desemnat Bugeac M.. La termenul de judecată din data de 
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25.10.2018, faţă de tergiversarea soluţionării cauzei prin necomunicarea de expertul Semenescu Gh. a relaţiilor 
solicitate de instanţă, în sensul de a preciza în scris, onorariul estimativ pe care îl solicită, însoţit de nota justificativă, 
precum şi termenul pentru efectuarea lucrării, instanţa dispune amendarea acestuia cu 400 lei, cu dare în debit, se amână 
cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 15.11.2018. La termenul de judecată din data de 
15.11.2018 se amână cauza pentru următorul termen de judecată din data de 14.02.2019. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a107 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Tantal Company SRL în calitate de contestator. 
Prin intermediul Hotărârii nr. 97/27.01.2017 s-a respins contestația. Contestatorul a formulat recurs, ce a fost respins de 
către Curtea de Apel Timișoara, prin intermediul Hotărârii nr. 68/2017/21.03.2017. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a108 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Conar SA în calitate de contestator. Prin 
intermediul Hotărârii nr. 1258/13.10.2016 s-a respins contestația.  
• Dosar nr. 8287/30/2012/a109 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Hispano Construct SRL în calitate de contestator. 
Prin intermediul Hotărârii nr. 1147/28.09.2016 s-a admis contestația.  
• Dosar nr. 8287/30/2012/a110 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Primaria Comunei Izvoru Birzii în calitate de 
contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 1148/28.09.2016 s-a respins contestația. Contestatorul a declarat apel, dosarul 
fiind înaintat la Curtea de Apel Timișoara. Instanța a admis recursul declarat de creditoarea Comuna Izvoru Bîrzii, 
împotriva sentinţei civile nr. 1148/28.09.2016, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 8287/30/2012/a110. A 
modificat în parte hotărârea recurată în sensul că a admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea Comuna 
Izvoru Bîrzii, împotriva Tabelului suplimentar de creanţe al debitoarei SC Confort SA prin lichidator judiciar Expert 
SPRL Arad. A dispus înscrierea creditoarei Comuna Izvoru Bîrzii, judeţul Mehedinţi în Tabelul suplimentar de creanţe 
al debitoarei SC Confort SA cu o creanţă totală în sumă de 82.591 lei din care 81.764 lei cu titlu de redevenţă aferentă 
perioadei 01.01.2013-29.02.2014 şi 827 lei taxă teren pentru perioada 2012-2014. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a111 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Dinu Instal SRL în calitate de contestator. Prin 
intermediul Hotărârii nr. 1149/28.09.2016 s-a respins contestația. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a112 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Izometal-Magellan SRL în calitate de contestator. 
Prin intermediul Hotărârii nr. 591/18.05.2017 s-a respins contestația. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a113 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, CNADNR-Prin Directia Regionala Drumuri Si Poduri 
în calitate de contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 98/27.01.2017 s-a admis contestația. Practicianul în insolvenţă 
Expert SPRL Arad, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Confort SA, a formulat recurs împotriva acestei 
hotărâri. Curtea de Apel Timișoara a admis recursul declarat și a respins contestaţia formulată de contestatoarea 
Compania Naţională De Autostrăzi Şi Drumuri Naţionale Din România prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri 
împotriva Tabelului suplimentar de creanţe al debitoarei SC Confort SA, în ceea ce priveşte creanţa contestatoarei. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a114 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Municipiul Drobeta Turnu Severin în calitate de 
contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 1205/06.10.2016 s-a respins contestația. Contestatorul a formulat recurs 
împotriva acestei hotărâri, iar Curtea de Apel Timișoara a respins ca nefondat recursul declarat, cf. Hotărârii nr. 
63/21.03.2017. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a115 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Sellm SRL în calitate de contestator. Prin 
intermediul Hotărârii nr. 552/04.05.2017 s-a respins contestația.  
• Dosar nr. 8287/30/2012/a116 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad în 
calitate de contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 1275/20.10.2016 s-a admis contestația. Debitorul prin lichidator 
judiciar a declarat recurs. Curtea de Apel Timișoara a respins recursul debitorului, prin Hotărârea nr. 64/21.03.2017. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a118 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Regia Autonoma Pentru Activitati Nucleare - prin 
lichidator judiciar Euro Insol SPRL în calitate de contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 499/28.04.2017 s-a respins 
contestația. Contestatorul a formulat apel împotriva acestei hotărâri. La termenul de judecată din data de 17.10.2017, s-a 
respins recursul declarat de creditoarea Regia Autonomă Pentru Activități Nucleare R.A – prin lichidator judiciar Euro 
Insol SPRL împotriva Sentinșei civile nr. 499/28.04.2017, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 
8287/30/2012/a118, în contradictoriu cu debitoarea SC Confort SA – prin lichidator judiciar Expert SPRL. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a119 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, S.C. Bau Center Vest S.R.L. - prin administrator 
judiciar în calitate de contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 827/21.07.2017 s-a admis în parte contestația. Împotriva 
acestei hotărâri, debitorul Confort SA și contestatorul au formulat recurs. Dosarul a fost înaintat la Curtea de Apel 
Timișoara, având termen de judecată la data de 17.10.2017. La termenul din data de 17.10.2017, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată stabilit în data de 20.10.2017, în vederea soluționării cererii de abținere formulată de către 
doamna judecător Ioțcovici R. L.. La termenul de judecată din data de 20.10.2017, se admite declarația de abținere 
formulată de către d-na judecător Ioțcovici R. L. de la soluționarea recursului ce formează obiect al dosarului nr. 
8287/30/2012 al Curții de Apel Timișoara. La termenul de judecată din data de 14.11.2017, este admis recursul 
contestatoarei SC Bau Center Vest SRL Timișoara împotriva Sentinței civile nr. 827/21.07.2017, pronunțată de 
Tribunalul Timiș în dosarul nr. 8287/30/2012/a119. Se modifică în parte sentința atacată, în sensul că admite contestația 
și dispune înscrierea contestatoarei în tabelul suplimentar de creanțe al debitoarei SC Confort SA și cu creanța în sumă 
de 1.048.236,52 lei. Se menține în rest dispozițiile sentinței atacate. Se respinge recursul debitoarei SC Confort SA prin 
Expert SPRL Arad împotriva aceleiași sentințe civile. 
• Dosar nr. 8287/30/2012/a120 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Iveco Capital Leasing IFN SA în calitate de 
contestator. Prin intermediul Hotărârii nr. 1150/28.09.2016 s-a respins contestația.  
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• Dosar nr. 8287/30/2012/a121 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, SC Kasdum-GF SRL în calitate de contestator. Prin 
intermediul Hotărârii nr. 99/27.01.2017 s-a respins contestația. Contestatorul a formulat recurs împotriva acestei 
hotărâri, însă Curtea de Apel Timișoara a respins recursul prin Hotărârea nr. 95/19.04.2017. 
III. Referitor la disp. art. 122 din Legea nr. 85/2006. În temeiul art. 122 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a 
întocmit și a depus la dosarul cauzei Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 
debitorul SC MCT RU Management SRL nr. 1644/05.12.2018, respectiv Planul de distribuire între creditori privind 
debitorul SC MCT RU Management SRL nr. 1646/05.12.2018. 
IV. Solicitări adresate judecătorului – sindic. Solicităm respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen în 
vederea continuării procedurii, încasarea creanţelor aşa cum au fost descrise şi precizate anterior, respectiv prezentarea 
unui raport asupra fondurilor și a planului de distribuire între creditori. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL  


