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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 158 Din data de 15.01.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Harja Radu 
Ciprian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3. Debitor: SC Rotiemme Impex SRL, cod de identificare fiscală: RO 18023244; Sediul social: Oradea, str. Garoafei, 
nr. 2, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2087/2005. 
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 Rotiemme Impex SRL, 
numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 modificată prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 
15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția 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 de faliment 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL, în anexă, în număr de 7 
(șapte) file. 

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

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL 

Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 17.09.2020, administratorul/lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte 
de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3497/15.10.2020 pentru 
termenul lunar din data de 17.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17444/19.10.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-
activitate-SC-Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.10.2020.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3920/16.11.2020 pentru 
termenul lunar din data de 17.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19626/18.11.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.11.2020.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 4310/16.12.2020 pentru 
termenul lunar din data de 17.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 21626/18.12.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Rotiemme-Impex-SRL-termen-lunar-17.12.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul 
întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3357/06.10.2020. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 16744/08.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/10/Raport-%C3%AEntocmit-%C3%AEn-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-
Rotiemme-Impex-SRL.pdf  
Din Raportul întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi 
de insolvenţă privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3357/06.10.2020 se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență; 
- debitorul SC Rotiemme Impex SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit.  
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Rotiemme 
Impex SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
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În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – Vista Bank (Romania) SA, precum și debitorului, cu privire la propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3359/06.10.2020 a fost publicată în BPI nr. 16746/08.10.2020 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Notificare-privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-prin-
procedura-simplificat%C4%83-a-debitorului-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf   
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3382/08.10.2020 către creditorul Vista Bank (Romania) prin e-
mail.  
Administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată 
nr. 3383/08.10.2020 debitorului Rotiemme Impex SRL la adresa sediului social din Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. 
Bihor, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996555889, cu conținut declarat nr. 3384/08.10.2020 – 
semnată de către delegat.  
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererea nr. 3756/29.10.2020 prin care, având în vedere disp. art. 92 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014: „Judecătorul-sindic supune propunerea prevăzută la alin. (2), privind intrarea în faliment a 
debitorului în procedura simplificată, dezbaterii părților în ședință publică, în maximum 15 zile de la primirea raportului 
administratorului judiciar”, a solicitat, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună admiterea 
cererii formulată de către subscrisa şi  
- Dispunerea intrării în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Rotiemme Impex SRL în temeiul disp. art. 
38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Sentința civilă nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 modificată prin Încheierea 
Camerei de Consiliu din data de 24.09.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 648/F/2020 din 
data 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă. 
Prin Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, 
Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1), lit. A pct. (b) din Legea nr. 85/2014, 
judecătorul-sindic a aprobat concluziile raportului administratorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin care s-a 
propus trecerea debitoarei SC Rotiemme Impex SRL în faliment, respectiv a dispus intrarea societăţii debitoare SC 
Rotiemme Impex SRL, în faliment; dizolvarea societatii debitoare, în temeiul disp. art.145 alin. (2) din Legea 85/2014. 
În temeiul art. 85 pct. 4 din Legea 85/2014, judecătorul-sindic a constat încetat de drept dreptul de administrare al 
debitoarei, în temeiul art. 85 pct. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 
1074/F/2020 din data 10.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a 
Civilă, judecătorul-sindic a admis cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta-lichidator judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL, în reprezentarea debitoarei SC Rotiemme Impex SRL. Îndreaptă eroarea materială 
strecurată atât în expozitivul sentinţei, la alineatul trei cât şi în dispozitivul Sentinţei civile nr. 1074/F/10.12.2020, la 
alineatul opt, pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 10.12.2020 în dosarul nr. 3927/111/2019, prin care s-a admis 
cererea formulată de administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL şi s-a dispus deschiderea procedurii de 
faliment a debitoarei SC Rotiemme Impex SRL, în sensul că atât în expozitiv, (alineatul trei) cât şi în dispozitivul 
sentinţei civile pronunţate, la alineatul opt se va trece: „În temeiul art.145 alin.2 lit.c) din Legea nr.85/2014 confirmă în 
calitate de lichidator judiciar pe Consultant Insolvenţă SPRL”, cum este corect. 
3. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020. 
Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18117/28.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf.  
În temeiul disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul privind întocmirea Raportului privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020 a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 18175/28.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-privind-depunere-raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-
din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf.  
Conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020 a fost comunicat la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bihor.  
De asemenea, administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3971/19.11.2020.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex 
SRL nr. 3682/26.10.2020 și a Suplimentul la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3971/19.11.2020, se rețin următoarele: 
- Administratorul debitorului Rotiemme Impex SRL dl. Jurca D. N. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, 
în sensul că nu a predat documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoarea 
SC Rotiemme Impex SRL. 
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- Administratorul dl. Jurca D. N. nu a respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care prevăd, în mod imperativ, 
obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de insolvență, 
actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014. 
- Prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, administratorul dl. Jurca D. N. a prilejuit pierderea de informaţii 
contabile, respectiv evidenţa clară a debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea 
recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului 
debitoarei. 
- Din cauza nepredării de către administratorul dl. Jurca D. N. a actelor contabile către administratorul judiciar, nu au 
putut fi identificate nici bunurile și alte active existente în patrimoniul societății.  
- Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Jurca D. N. 
precum și a tuturor persoanelor - care au condus de facto activitatea societății în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 85/2014. 
- Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3349/06.10.2020, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei Rotiemme Impex SRL, întrucât administratorul Jurca D. N. nu s-a prezentat la 
sediul social al debitorului, în conformitate cu notificarea comunicată.   
- Administratorul Jurca D. N. nu a comunicat administratorului judiciar documente financiar-contabile cu privire la 
activele aflate în averea debitorului la data intrării în procedura generală de insolvență – 17.09.2020. 
- Flosirea bunurilor societăţii Rotiemme Impex SRL de către administratorul dl. Jurca D. N. și alte persoane - care au 
condus de facto activitatea societății precum și care gestionează aceste bunuri prin posibili interpuși, într-un scop 
contrar interesului social al persoanei juridice Rotiemme Impex SRL, respectiv în interesul persoanelor responsabile sau 
al unor alte societăţi în care persoanele responsabile au interese, a cauzat prejudicierea creditorilor societății Rotiemme 
Impex SRL de a-și recupera creanțele, respectiv a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului. 
- Omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, este mai 
mult decât evidentă raportată la valorile extrem de mari ale creanțelor creditorilor societății Rotiemme Impex SRL 
prejudiciați prin faptele săvârșite de către organele de conducere ale societății: obligații fiscale datorate la bugetul 
general consolidat al statului în valoare de 10.140.134 lei; datorii către creditorul Tubadzin Management Group Sp. z. 
o.o. de 2.092.435,35 lei; datorii la creditorul Vista Bank România SA de 2.533.638,27 lei; datorii la creditorul Ceramika 
Paradyz Sp. z. o.o. de 4.455.214,49 lei; impozite restante la bugetul local al Municipiului Oradea de 178.467 lei, 
ș.a.m.d. 
- Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Jurca D. N. 
precum și a tuturor persoanelor - care au condus de facto activitatea societății, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și 
e) din Legea nr. 85/2014. 
Suplimentul la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 3971/19.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19799/20.11.2020 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Supliment-la-Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-
Rotiemme-Impex-SRL.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 58 alin. (1) lit. k), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit 
Raportul de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3963/19.11.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20004/24.11.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-verificare-a-
creantelor-declarate-%C3%AEmpotriva-averii-debitorului-Rotiemme-Impex-SRL.pdf.  
De asemenea, în temeiul art. 110 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar de 
creanţe împotriva averii debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3965/19.11.2020 acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 19998/24.11.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Rotiemme-
Impex-SRL.pdf.  
5. Referitor la dosarul nr. 3927/111/2019/a1 
Împotriva Tabelulului preliminar de creanţe împotriva averii debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3965/19.11.2020 
acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19998/24.11.2020, a fost formulată contestație de către Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, prin 
care a solicitat judecătorului-sindic să constate nelegală măsura administratorului judiciar de a proceda la neînscrierea 
creanței instituției noastre în tabelul preliminar al creanțelor la ordinea de preferință prevăzută de art. 159 alin. (1) pct. 3 
din Legea nr. 85/2014, cu suma de 10.140.134 lei și pe cale de consecință, să dispună înscrierea AJFP Bihor în tabelul 
preliminar cu suma anterior menționată, astfel cum a solicitat prin cererea de admitere a creanței REG nr. 
73268/16.10.2020. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 3927/111/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 18.02.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la contestația formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Cluj-Napoca în reprezentarea Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor, la tabelul preliminar al 
creanțelor debitoarei SC Rotiemme Impex SRL, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19998/24.11.2020, 
prin intermediul căreia, a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind neîntemeiată. 
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6. Referitor la disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea 
următoarelor notificări: 
- a comunicat debitorului SC Rotiemme Impex SRL la sediul social din Municipiul Oradea, Str. Garoafei, Nr. 2, Judet 
Bihor, notificarea privind intrarea în faliment nr. 4432/29.12.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
nr. AR39867917557 – predat la destinatar;  
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment  a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 4433/29.12.2020 către 
administratorul special Jurca D. N., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39867917567.  
Având în vedere faptul că, debitorul Rotiemme Impex SRL prin administratorul special , nu a comunicat subscrisei lista 
creditorilor prevăzută  la art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor prevăzute de 
disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail 
următorilor creditori: 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Notificare nr. 

1 Municipiul Oradea Oradea, Piața Unirii, nr. 1, jud. Bihor 4434/29.12.2020 

2 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bihor 

Oradea, str. D. Cantemir, nr. 2/B, cop poștal 410519, jud. Bihor,  
4435/29.12.2020 

3 Municipiul Arad Arad, Bd. Revoluției, nr. 75, jud. Arad 4436/29.12.2020 

4 Vista Bank (Romania) SA  București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92, etaj 3-6, Sector 1 4437/29.12.2020 

5 
Ceramika Paradyz Sp. z. o.o. 
reprezentată convențional de SCA 
Rareș D. și Asociații 

București, str. Ion Creangă, nr. 11-13, etaj 2, ap. 5, sector 5 
4438/29.12.2020 

6 

Tubadzin Management Group Sp. z. 
o.o. reprezentată convenționat de 
Societatea Civilă de Avocați Székely 
&Formittag 

Oradea, str. Libertății, nr. 38, jud. Bihor 

4439/29.12.2020 

4 Electrica Furnizare SA București, Sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, CP 011736 4440/29.12.2020 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 4390/23.12.2020 a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22104/30.12.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-
Rotiemme-Impex-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 30.12.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bihor notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 
4431/29.12.2020 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 61/07.01.2021 Judecătoriei Oradea prin e-mail. 
7. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special dl. Jurca N. D. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 08.01.2021, la ora 14:00, la sediul 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 67/08.01.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a identifica 
bunuri în averea debitoarei Rotiemme Impex SRL, întrucât admnistratorul special Jurca D. N. nu s-a prezentat la sediul 
social al debitorului, în conformitate cu notificarea comunicată.   
Conform adresei nr. 389625/06.10.2020 comunicată de Primăria Municipiului Oradea, debitorul Rotiemme Impex SRL 
figurează în baza de date ale primăriei cu următoarele bunuri imobile impozabile: 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 502.627,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 51.403,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 104.190,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 5.592,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 77.095,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 90.380,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 71.296,00 lei – sub sechestru; 
- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 121.910,00 lei – sub sechestru; 
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- Clădire nerezidențială proprietate privată situată la adresa: str. Păcii, nr. 27, nr. cf. 14542, 8700 nr. top. TOPO11, 
CD10940 valoare contabilă 68.822,00 lei – sub sechestru; 
- Teren proprietate privată în suprafață de 7.377,00 mp din care ocupat 3.136,00 mp situat la adresa str. Păcii, nr. 27, nr. 
cf. 14542, 8700 nr. top. 10940, 11/16/2 – suprafețe defalcate: Curți 4.241,00 mp – sub sechestru. 
De asemenea, conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după 
numele proprietarului nr. 103322/30.09.2020 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea, după 
denumirea SC Rotiemme Impex SRL CUI 18023244, urmare verificării evidențelor O.C.P.I. Bihor, au fost identificate 
următoarele înregistrări privind bunurile imobile deținute: Teren intravilan, nr. cad. CAD 10940, înscris în CF 176756 
Oradea. 
8. Referitor la disp. art. 154 din Legea nr. 85/2014 
În vederea evaluării bunurilor imobile, de tip teren și clădiri industriale, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, 
aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din 
partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor imobile și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 17.12.2020.  
Astfel, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest 
raport: 
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Exact Value Project SRL, CUI RO 32049401, înregistrată la ORC sub nr. 
J40/9245/2013, membru corporativ ANEVAR, prin director, evaluator autorizat Ciobotaru-Pătrăncuș T., în vederea 
evaluării bunului imobil, de tip teren + clădiri industriale, amplasate în Mun. Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate 
în patrimoniul debitorului Rotiemme Impex SRL (serviciile oferite cuprind: inspecția bunurilor, analiza documentelor 
necesare, evaluarea și predarea Raportului în format printat, fiind disponibilă și varianta semnată în format electronic). 
Prețul serviciilor de evaluare prestate estimat este de 2.700 lei + TVA, care se va achita la demararea lucrării/până cel 
târziu la momentul predării raportului de evaluare către lichidatorul judiciar. Termenul de executare al lucrării estimat 
este de până la 7 zile de la momentul inspecției și primirii tuturor informațiilor și documentelor necesare.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Prime Value SRL, prin director Ionescu A., în vederea evaluării 
amplasamentului industrial – proprietatea situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, deținută de către debitorul Rotiemme 
Impex SRL. Onorariul solicitat pentru serviciile de evaluare este de 4.000 lei + TVA. Raportul de evaluare va fi 
disponibil în două exemplare color, semnate și ștampilate, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea întregii 
documentații solicitate.  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Cerved Property Services SA, CUI RO 17647061, înregistrată la ORC sub 
nr. J40/9876/2005, cu sediul social în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, Floreasca Business Park, etaj 7, 
Sector 1, în vederea evaluării amplasamentului industrial situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor aflat în 
proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. Onorariul pentru realizarea raportului de evaluare este de 2.000 lei + 
TVA. Onorariul va fi facturat odată cu transmiterea raportului de evaluare în format electronic. Emiterea variantei finale 
a raportului de evaluare (printat, semnat și ștampilat) este condiționată de achitarea onorariului. Raportul de evaluare va 
putea fi finalizat și comunicat în termen estimat de 15 zile de la primirea încheierii de numire a evaluatorului și a tuturor 
documentelor aferente imobilului evaluat (acte de proprietate și documentație cadastrală recentă).  
- Oferta de servicii de evaluare formulată de GMT Evaluări Și Consultanță SRL, CUI 23875960, înregistrată la ORC 
sub nr. J37/383/2008, cu sediul social în Mun. Vaslui, str. Eugen Barbu, nr. 8, jud. Vaslui, membru corporativ 
ANEVAR; în vederea determinării valorii de piață a bunurilor imobile, de tip teren și clădiri industriale, situate în 
Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor. Onorariul solicitat este de 3.000 lei + TVA. Termenul de finalizare a raportului de 
evaluare este de 7 zile lucrătoare de la data primirii întregii documentații necesare și efectuării inspecției.  
În temeiul art. 51 alin. (1) coroborat cu art. 61 alin. (1) teza a II-a și art. 154 alin. (2) teza a V-a din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data de 
30.12.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor imobile situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în 
proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor imobile, de tip teren și clădiri 
industriale, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL, 
conform ofertelor anexate”. 
Convocatorul ședinței Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data de 30.12.2020, ora 09:00 
a fost publicat în BPI nr. 21956/24.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Convocatorul-sedintei-Comitetului-Creditorilor-SC-Rotiemme-Impex-SRL-
din-data-de-30.12.2020.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a ședinței Comitetului Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL 
din data de 30.12.2020, ora 09:00, nr. 4379/22.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
21933/24.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-cu-privire-la-sedinta-Comitetului-Creditorilor-debitorului-Rotiemme-
Impex-SRL-din-30.12.2020.pdf. 
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Conform Procesului-verbal nr. 4443/30.12.2020, având în vedere faptul că sunt îndeplinite disp. art. 51 alin. (4) din 
Legea 85/2014, Comitetul Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL întrunit în cadrul ședinței din data de 
30.12.2020, ora 09:00 a hotărât: 
1. Comitetul Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL a luat act de rezultatul inventarierii bunurilor imobile 
situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
2. Comitetul Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL a votat numirea expertului evaluator Cerved Property 
Services SA cu onorariul de 2.000 lei + TVA, în vederea evaluării bunurilor imobile, de tip teren și clădiri industriale, 
situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflate în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Procesul-verbal nr. 4443/30.12.2020 al ședinței Comitetului  Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data 
de 30.12.2020, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 22138/30.12.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Proces-verbal-al-sedintei-
Comitetului-Creditorilor-din-data-de-30.12.2020-ora-09.00.pdf. 
9. Referitor la dosarul nr. 3169/271/2020 
Societatea Apro Crișana SA – în faliment, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Laza M. a formulat 
cerere de chemare în judecată a pârâtei Rotiemme Impex SRL și a pârâților Tiger Amira Com SRL, Parmena Impex 
SRL, Trend Ceramic SRL, Prefect Ceramic SRL și Tomele I., prin care a solicitat:  
- obligarea pârâților să permită accesul permanent și necondiționat al lichidatorului judiciar al reclamantei în incinta 
imobilului situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, în vederea inventarierii, evaluării, prezentării către cumpărători 
și vânzării bunurilor mobile proprietatea reclamantei; 
- obligarea pârâților la predarea către lichidator judiciar al reclamantei a bunurilor menționate în procesul-verbal anexat, 
în principal, iar în subsidiar, în ipoteza în care bunurile nu mai există în materialitatea lor, obligarea la plata 
contravalorii acestora. 
Astfe, a fost constituit dosarul nr. 3169/271/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, având următorul termen de judecată 
stabilit în data de 01.04.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare prin intermediul căreia, a solicitat respingerea Cererii de chemare în 
judecată față de subscrisa Rotiemme Impex SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, formulată de reclamantul Apro 
Crișana SA – în faliment, prin lichidator judiciar Laza M., având în vedere următoarele considerente: 
• În condițiile în care, reclamantul nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile amplasate în 
incinta proprietății subscrisei, mai mult decât atât, reclamantul nu a depus niciun document justificativ cu privire la 
bunurile mobile în vederea identificării acestora, numărul bunurilor mobile: facturi fiscale emise pentru cumpărătorul 
Apro Crișana SA; seria și numărul de identificare ale mașinilor de cusut; marca; valoarea fiecărei mașini de cusut, etc., 
este inadmisibil de a solicita obligarea subscrisei Rotiemme Impex SRL – în faliment, de a permite accesul permanent și 
necondiționat al lichidatorului judiciar al reclamantului în incinta imobilului aparținând subscrisei, situat în Oradea, str. 
Păcii, nr. 27, jud. Bihor, în vederea inventarierii, evaluării, prezentării către cumpărători și vânzării bunurilor mobile. 
• În măsura în care lichidatorul judiciar al reclamantului Cabinet Individual de Insolvență Laza M. va depune la dosarul 
cauzei și va comunica subscrisei Rotiemme Impex SRL – în faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, toate documentele justificative cu privire la bunurile mobile aparținând reclamantului Apro Crișana SA, 
respectiv documente justificative din care să rezulte dreptul de proprietate a reclamantului asupra bunurilor mobile; 
documente justificative privind denumirea, marca, numărul de unități, seria, număr de inventar ale bunurilor mobile, 
subscrisa Rotiemme Impex SRL – în faliment va permite accesul lichidatorului judiciar al reclamantului Cabinet 
Individual de Insolvență Laza M. în incinta bunului imobil situat în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, în vederea 
inventarierii bunurilor mobile în baza documentelor justificative, în prezența obligatorie a reprezentanțiilor 
lichidatorului judiciar al subscrisei Consultant Insolvență SPRL. Urmare inventarierii bunurilor mobile aparținând 
reclamantului, acestea vor fi predate către reclamantul Apro Crișana SA prin lichidator judiciar în baza unui proces-
verbal de predare-primire, respectiv preluate de către acesta din incinta imobilului subscrisei. 
11. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 685,63 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bihor 

1715141 28.09.2020 20.00 lei 
solicitare informații debitor - Adresa-furnizare informații nr. 

1715141/28.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00009041 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către asociatul unic și administratorul 

Jurca D. N 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00009043 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către debitorul Rotiemme Impex SRL la 

sediul social 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00009042 29.09.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către debitorul Rotiemme Impex SRL la 

punctul de lucru 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL20809 30.09.2020 69.62 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

de insolvență în ziarul Național din data de 30.09.2020 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00009265 05.10.2020 31.20 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

de insolvență către creditori 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00009427 09.10.2020 7.32 lei 
comunicare notificare privind propunerea de intrare în 

faliment prin procedura simplificată către debitor 
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8 
Jurist Consult Pop Sorina-

Crina SRL 
0006 18.11.2020 

150.40 
lei 

xerox cereri de admitere a creanțelor 

9 SC Nis Petrol SRL  0814-00076 18.11.2020 
200.05 

lei 
alimentare combustibil - deplasare la arhiva Tribunalului 

Bihor în vederea ridicării cererilor de admitere a creanțelor 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00011348 23.11.2020 21.30 lei comunicare notificări către creditori 

11 SC Olimpiq Media SRL  PBL 22450 17.12.2020 69.62 lei 
publicare anunț de selecție oferte în ziarul Național din data 

de 17.12.2020 

12 SC Olimpiq Media SRL  PBL 22638 30.12.2020 47.96 lei 
publicare notificare privind intrarea debitorului în faliment în 

ziarul Național din data de 30.12.2020 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00012764 30.12.2020 35.50 lei 
comunicare notificare privind intrarea debitorului în faliment 

către creditori, debitor și administratorul special 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00012572 21.12.2020 10.70 lei comunicare întâmpinare către contestatorul AJFP Bihor 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
685.63 

lei  
12. Referitor onorariile persoanelor de specialitate  
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.11.2020, ora 10:00, retribuția 
administratorului/lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul fix lunar de 1.500 lei 
(exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului Rotiemme Impex SRL și onorariul variabil de 
2,5% (exclusiv TVA) din sumele recuperate din valorificarea bunurilor din averea debitoarei și recuperarea creanțelor. 
Onorariul datorat pentru perioada 17.09.2020 – 17.01.2021: 1.500 lei * 4 luni * TVA = 7.140,00 lei – neachitat până la 
data întocmirii prezentului raport de activitate. 
13. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
inventarierii bunurilor mobile din averea debitorului, evaluarea bunurilor, soluționarea dosarului nr. 3927/111/2019/a1, 
înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
către Tribunalul Bihor și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


