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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1782 Data emiterii: 18.06.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2170/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Flavius 
Virgiliu Bradin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Efidomus Global SRL, cod de identificare fiscală: 30392518; Sediul social: Arad, Calea Timișorii, nr. 
207, C.P. 310229, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/750/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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 Efidomus Global SRL, 
conform Sentinței civile nr. 984 din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2170/108/2019 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Efidomus Global SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Efidomus Global SRL 

Număr dosar 2170/108/2019, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Flavius Virgiliu Bradin 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Efidomus Global SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire 
a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Efidomus Global SRL nr. 1488/22.05.2020 pentru termenul lunar din data de 28.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 8105/26.05.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Efidomus-Global-SRL-termen-28.05.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail cererea nr. 
951/24.03.2020 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad prin care a solicitat comunicarea 
adresa de domiciliu/reședință a administratorului social Jorge M. G..  
Conform adresei nr. 12593/30.03.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, 
administratorul societății SC Efidomus Global SRL este dl. Jorge M. G., cetățean -, născut în data de -, în -, identificat 
prin -, seria - nr. -, eliberată de -, cu domiciliul în -, cu puteri conferite conform actului constitutiv, data numirii în 
funcția de administrator – 26.11.2012, cu o durată a mandatului nelimitată.  
Astfel, subscrisa a comunicat somația nr. 1023/30.03.2020 către administratorul social Jorge M. G. prin care a solicitat 
predarea de urgență a actelor contabile și a bunurilor existente în averea debitorului.  
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Jorge M. G. în temeiul art. 169 alin. 
(1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Arad.  Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2170/108/2019/a1, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 24.06.2020.  
Prin Citația emisă în data de 09.06.2020 în dosarul nr. 2170/108/2019/a1, judecătorul-sindic a pus în vedere subscisei să 
depună la dosar traducerea cereii de chemare în judecată și a înscrisurilor aferente în vederea comunicării acesteia către 
pârât, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 1393/2007.  
Având în vedere faptul că, lichidatorul judiciar nu a identificat bunuri sau disponibilități bănești în averea debitorului 
SC Efidomus Global SRL, a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 22.06.2020, ora 10:00, 
la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine 
de zi: 
„(1). Avansarea sumei de 4.000 lei necesară în vederea traducerii în limba spaniolă a cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului Jorge M. G. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și a anexelor aferente, 
conform dispozițiilor instanței consemnate în cadrul dosarului nr. 2170/108/2019/a1, respectiv disp. art. 5 alin. (2) din 
Regulamentul UE nr. 1393/2007.”  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.06.2020 a fost publicat în BPI nr. 9756/16.06.2020, afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-Efidomus-Global-SRL-termen-28.05.2020.pdf și comunicat creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin 
A.J.F.P. Arad.  
Conform informațiilor solicitate de către lichidatorul judiciar, tariful perceput de centrele de traducere pentru traducerea 
din limba română în limba spaniolă variază între 30 lei + TVA per pagină – 35 lei + TVA per pagină.  
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a insolvenței sunt în cuantum de 
199,55 lei, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 15493 04.12.2019 53.65 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 04.12.2019 

2 C.N. Poșta Română SA DIV0005998 07.12.2019 68.10 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate 

a insolvenței către creditori, debitor, asociați  
3 C.N. Poșta Română SA DIV00014917 23.12.2019 9.40 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Arad 
4 C.N. Poșta Română SA DIV0001284 28.01.2020 10.70 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Arad 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00001539 07.02.2020 7.80 lei 
transmitere cerere către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalului Arad 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00003696 15.04.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorului 

social la Tribunalul Arad 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00000791 02.06.2020 30.00 lei 
comunicare somație către administratorul social la adresa de 

domiciliu al acestuia 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00000793 02.06.2020 7.10 lei 
comunicare somație către administratorul social la adresa de 

domiciliu al acestuia 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură  
199.55 lei 

 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Efidomus Global SRL și soluționarea dosarului nr. 
2170/108/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului Jorge M. G. în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


