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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 581 Data emiterii: 27.05.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1145/30/2019; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Blanka Rad Constinstal SRL, cod de identificare fiscală: 36656740; Sediul social: Timișoara, str. 
Orșova, nr. 28, cam. 4, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2872/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Blanka Rad Constinstal 
SRL, conform Încheierii civile nr. 396 din 02.04.2019 pronunțată în dosarul nr. 1145/30/2019 de către Tribunalul Timiș 
Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 106 alin. (1), art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL  

Număr dosar 1145/30/2019, Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Judecător sindic Casiana Todor 
Temei juridic art. 106 alin. (1), art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Blanka Rad Constinstal SRL. 
Prin intermediul Încheierii civile nr. 396 din 02.04.2019 pronunțată în dosarul nr. 1145/30/2019, în temeiul art. 71 alin. 
(1) și (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC 
Blanka Rad Constinstal SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Orșova, nr. 28, cam. 4, sc. A, et. 1, jud. Timiș, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/2872/2016, având CUI 36656740. De asemenea, în 
temeiul disp. art. 73 din Legea nr. 85/2014 a numit în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Consultant Insolvenţă 
SPRL, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G.. Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 64 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, respectiv: 

Destinatar Adresa Confirmare de primire 

Damian R. Ș.  
AR39888364156 – plic 

returnat 

Primăria Timișoara 
Mun. Timișoara, str. Orșova, nr. 28, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. 
Timiș 

AR39888364146 

Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni 
Vamale Timiș 

Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș AR39888364136 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. Timiș  AR39888364126 

D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 AR39888364116 

SC Normandia Service SRL Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș AR39888364106 

II. În conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, notificarea de deschidere a procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 7810/16.04.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 17.04.2019, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate de insolvență a respectat disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014, 
cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 
• Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 
este de 27.05.2019; 
• Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor este de 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
• Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la 21.06.2019; 
• Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 03.06.2019, ora 12:00, având ca ordine de zi: 
(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL. 
(2). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea civilă  nr. 396 din 02.04.2019. 
(3). Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
• Primul termen după deschiderea procedurii la 13.06.2019. 
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Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență a respectat prevederile legale instituite de 
Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a creanțelor 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 [...]”;  
• 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.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) 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. În cazul în care aceste 
hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, 
anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va 
proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit 
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a 
respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]” 
• Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cererea de admitere a creanței bugetare este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă un număr de 4 declarații de creanță, astfel că, în 
temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar a procedat la verificarea declaraţiilor de 
creanţă, după cum urmează: 
I. Grupa creanțelor bugetare: 
Conform art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 
bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de 
creanţă neacoperită;” 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara-Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș, 
având sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al 
debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL cu suma de 51.875 lei, reprezentând obligații restante la bugetul general 
consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței, conform fișei 
de evidență pe plătitor editată în 22.02.2019: 

Natura obligației bugetare Debit Dobânzi Penalități 
TVA 3.078 lei 709 lei 356 lei 
Impozit pe veniturile de natura salariilor 7.676 lei 845 lei 425 lei 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 637 lei 77 lei 40 lei 
CAS angajator 9.386 lei 1.196 lei 598 lei 
CAS asigurați 12.571 lei 1.094 lei 552 lei 
Accidente de muncă  160 lei 26 lei 12 lei 
Șomaj angajator 298 lei 41 lei 24 lei 
Șomaj asigurați 303 lei 41 lei 24 lei 
Fond garantare 148 lei 22 lei 13 lei 
Sănătate angajator 3.089 lei 403 lei 197 lei 
Sănătate asigurați 5.803 lei 537 lei 266 lei 
Concedii și indemnizații 506 lei 66 lei 39 lei 
Contribuție asiguratorie muncă 568 lei 33 lei 17 lei 

Total 44.223 lei 5.091 lei 2.561 lei 
Total General 51.875 lei 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 10.05.2019. 
Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea 
în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL a creanţei 
bugetare în cuantum de 51.875 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
II. Grupa creanțelor chirografare: 
Conform art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 „creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscriși în tabelele de 
creanțe care nu beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și creditorii care beneficiază de cauze de 
preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deținute, 
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pentru partea de creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a unei creanțe 
nu determină transformarea acesteia în creanță care beneficiază de o cauză de preferință;”. 
1. SC Normandia Service SRL, cu sediul în orașul Horezu, str. General Magheru, nr. 1, jud. Vâlcea, CUI 9468260, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/293/1997, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC 
Blanka Rad Constinstal cu suma de 5.355 lei, sumă ce se compune din: 5.000 lei și 355 lei cheltuieli de judecată, la care 
se adaugă dobânzile legale, conform Sentinței civile nr. 8789/18.09.2018 și Sentinței civile nr.  12111/11.12.2018. 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara, la data de 19.02.2018 sub dosar nr. 4197/325/2018 reclamanta 
SC Normandia Service SRL a chemat în judecată pe pârâta SC Blanka Rad Constinstal SRL, solicitant instanței ca prin 
hotărârea ce se va pronunța să dispună obligarea pârâtei la restituirea sumei de 5.000 lei, încasată necuvenit, cu 
dobânzile aferente, cu cheltuielile de judecată. 
Urmare relațiilor comerciale dintre reclamanta SC Normandia Service SRL și pârâta SC Blanka Rad Constinstal SRL, 
SC Blanka Rad Constinstal SRL a emis facturi de plată către reclamantă în sumă de 41.346,55 lei, iar reclamanta din 
eroare a achitat pârâtei suma de 46.346,55 lei, respectiv a achitat în plus nedatorat suma de 5.000 lei pârâtei. 
Prin Sentința civilă nr. 8789 din 18.09.2018 pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în dosarul nr. 
4197/325/2018, este admisă cererea formulată de reclamanta SC Normandia Service SRL cu sediul în orașul Horezu, 
str. General Gheorghe Magheru, nr. 1, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/293/1997 în 
contradictoriu cu pârâta SC Blanka Rad Constinstal SRL.  
Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5.00 lei cu titlu de plată nedatorată. 
Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 355 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
De asemenea, prin Sentința civilă nr. 12111 din 11.12.2018 pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în 
dosarul nr. 4197/325/2018/a1, este admisă cererea având ca obiect completarea considerentelor și a dispozitivului 
Sentinței civile nr. 8789/18.09.2018 pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în dosarull nr. 
4197/325/2018, formulate de reclamanta SC Normandia Service SRL cu sediul în orașul Horezu, str. General Gheorghe 
Magheru, nr. 1, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/293/1997 în contradictoriu cu pârâta SC 
Blanka Rad Constinstal SRL, cu sediul în mun. Timișoara, str. Orșova, nr. 28, sc. A, ap. 3, ca. 4, jud. Timiș. Dispune 
completarea considerenteor și dispozitivului Sentinței civile nr. 8789/18.09.2018 pronunțată de Judecătoria Timișoara, 
Secția a II-a civilă în dosar nr. 4197/325/2018 în sensul că alin. 2 al dispozitivului va avea următorul conținut: 
„Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5.000lei cu titlu de plată nedatorată, precum și la plata dobânzii legale 
aferente sumei de 5.000 lei care curge de la data înregistrării cererii – 16.02.2018 și până la plata efectivă a debitului”, 
iar penultimul alineat din considerentele sentinței va avea următorul conținut: 
„Având în vedere considerentele expuse mai sus, întrucât reclamanta a făcut dovada temeiniciei pretențiilor lor, astfel 
cum prevăd disp. art. 249 C.p.c., instanța va admite acțiunea ca fiind întemeiată și în consecință va oblige pârâta să 
plătească reclamantei suma de 5.000 lei cu titlu de plată nedatorată, precum și la plata dobânzii legale aferente sumei de 
5.000 lei care curge de la data înregistrării cererii – 16.02.2018 și până la plata efectivă a debitului.” 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 14.05.2019, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei, conform chitanță pentru creanțele bugetelor locale din data de 14.05.2019. 
În conformitate cu disp. art. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) 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. […]”, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul SC Normandia Service SRL în 
Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal cu creanța în cuantum 
total de 5.941,99 lei, constituită din: 
- 5.000 lei, cu titlu de plată nedatorată, conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 8789 din 18.09.2018 pronunțată de 
Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în dosarul nr. 4197/325/2018 și a Sentinței civile nr. 12111 din 11.12.2018 
pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în dosarul nr. 4197/325/2018/a1; 
- 355 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 8789 din 18.09.2018 pronunțată de 
Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în dosarul nr. 4197/325/2018; 
- 586,99 lei, dobânda legală aferentă sumei de 5.000 lei, conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 8789 din 18.09.2018 
pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în dosarul nr. 4197/325/2018 și a Sentinței civile nr. 12111 din 
11.12.2018 pronunțată de Judecătoria Timișoara, Secția a II-a civilă, în dosarul nr. 4197/325/2018/a1, reprezentând 
dobânda penalizatoare pentru raporturi între profesioniști, care curge de la data înregistrării cererii – 16.02.2019 și până 
la 02.04.2019 - data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei SC Blanka Rad Constinstal 
SRL prin Încheierea civilă nr. 396 din 02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1145/30/2019, calculată astfel: 

Perioada Fracție Dobânda legală penalizatoare pentru raporturi între 
profesioniști – art. 3 alin. 2¹ este dob. remuneratorie + 8% 

2018-Feb-17 – 2018-May-07 80 zile din 365 10,25% 112,33 lei 
2018-May-08 – 2018-Dec-31 238 zile din 365 10,50% 342,33 lei 
2019-Jan-01 – 2019-Apr-02 92 zile din 365 10,50% 132,33 lei 
Perioada 2018-Feb-17 – 2019-Apr-02  Total: 586,99 lei 

III. Grupa creanțelor subordonate: 
Conform art. 161 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 85/2014 „creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferință: 
a) creanțele născute în patrimoniul terților dobânditori de rea-credință ai bunurilor debitorului în temeiul art. 120 alin. 
(2), cele cuvenite subdobânditorilor de rea-credință în condițiile art. 121 alin. (1), precum și creditele acordate persoanei 
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juridice debitoare de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de 
vot în adunarea generală a asociaților ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic; 
b) creanțele izvorând din acte cu titlu gratuit.” 
1. Persoana fizică Damian R. Ș., a soliciat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC Blanka Rad Constinstal 
SRL cu suma de 112.160,00 lei, reprezentând creditare acordată societății Blanka Rad Constinstal în perioada 
13.10.2016-16.11.2018, conform balanței de verificare aferentă lunii februarie 2019, fișa contului 4551 
Acționari/Asociați – conturi curente lei aferentă perioadei 01.01.2016-31.03.2019, Contracte de creditare, dispozițiile de 
încasare către casierie și dispoziții de plată către casierie aferente. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 22.04.2019, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei, conform chitanță pentru creanțele bugetelor locale seria POSTA 155243 nr. 432953. 
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL a creditorului Damian R. Ș., 
respectiv a creanţei subordonate în cuantum de 112.160,00 lei, conform disp. art. 161 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 
85/2014. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL, publicând notificarea de deschidere a 
procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Evenimentul zilei, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. 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.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 


