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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 2671 Din data de 23.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC A.G.N. Group SRL, cod de identificare fiscală: RO 9925949; Sediul social: Timişoara, str. Medicinei 
nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1171/1997. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC A.G.N. Group SRL, 
conform Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de 
verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL, în anexă, în număr de 11 
(unsprezece) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL 

Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.G.N. Group SRL 
Prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 70 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitorului SC A.G.N. Group SRL, cu sediul social în Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1171/1997, având CUI RO 9925949. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul procesual ales în 
Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul Fornelor de Organizare RFO 
II sub nr. 0649, având CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G., care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a comunicat 
următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului A.G.N. Group SRL notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 
1889/02.06.2021, prin e-mail -  cu confirmare de primire (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1979/08.06.2021 
depus la dosarul cauzei); 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC A.G.N. Group SRL nr. 
1890/02.06.2021 către administratorul și asociatul unic Atudoroaie N., prin e-mail -  cu confirmare de primire (dovezi 
anexate raportului de activitate nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
Urmare comunicării de către debitorul a listei creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în 
vederea respectării atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului A.G.N. Group SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin email următorilor 
creditori: (dovezi anexate rapoartelor de activitate nr. 2164/18.06.2021 și nr. nr. 2577/19.07.2021 depuse la dosarul 
cauzei) 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Notificare nr.  

1 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timișoara 

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, Timișoara, cod 
postal 300081, județul Timiș 

2035/11.06.2021, comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa Registratura.AJFP.TM@anaf.ro 

2 
Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara 

Timisoara,  Bulevardul Mihai Eminescu nr. 
2B, jud. Timiș 

2036/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@dfmt.ro 

3 Min Montaj SRL Str. Ion Roata nr.21, Timisoara, jud. Timiș 
2038/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa minmontaj@gmail.com 

4 Best Investments Imob SRL 
Timisoara, str. Arenei nr. 4, bl. 67, sc.B, ap. 
12 

2039/11.06.2021 comunicată prin poștă 

5 Vodafone Romania SA 
Bucuresti, sector 1, Piata Charles de Gaulle 
nr. 15 

2040/11.06.2021 comunicată prin poștă 

6 Total Protect SRL 
Timisoara, Strada Ady Endre, nr. 2, ap. 8, 
jud. Timis 

2041/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@sarsecurity.ro 

7 
Telekom Romania Communications 
SA 

București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-
5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, et. 7-
18 

2042/11.06.2021 comunicată prin poștă 

8 Termonelati SRL Dumbrăvita, str. Ariadna nr. 39, jud Timis 2043/11.06.2021 comunicată prin poștă 

9 TCM Gas Spedition SRL Localitatea Mandruloc, nr.264 , Judetul Arad  2044/11.06.2021 comunicată prin poștă 
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10 
Romel Interests Production And 
Services SA 

Timisoara, str Basarabia nr. 174, jud. Timis 
2045/11.06.2021 comunicată prin poștă 

11 Rompetrol Gas SRL 
Bucuresti, Sector 1, Piata Presei Libere, nr. 
3-5, City Gate Northern Tower, Et. 5, 
Camerele 4-5 

2046/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa infoline@rompetrol.com 

12 Raal Junior Company SRL 
Timisoara, str. Ovidiu Balea nr. 2/A, jud. 
Timis 

2047/11.06.2021 comunicată prin poștă 

13 Retim Ecologic Service SA 
Timisoara-str. Gheorghe Lazar 24, Cladirea " 
Fructus Plaza et.4 SAD 31-33, jud. Timi 

2048/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa contact@retim.ro 

14 Prodomo Services SRL Bucuresti,sector 2, str. Agricultori nr. 18 2049/11.06.2021 comunicată prin poștă 

15 Philadelphia SRL 
Timisoara, str. Calea Torontalului, nr.1, 
Camera 06 

2050/11.06.2021 comunicată prin poștă 

16 Pro Dance Show SRL Str. Semenic Nr.15 Ghiroda Timis 307200 
2051/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@prodanceshow.ro  

17 Medicali'S SRL Str. Cernauti, Nr.13, Timisoara, jud. Timis 
2052/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa medicaliss@gmail.com cu 
confirmare de primire 

18 Societatea Cooperativă Bănățeanul  
Sannicolau-Mare, str. 16 Decembrie 1989, 
nr. 2, jud. Timiș 

2053/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa banateanu91@yahoo.com cu 
confirmare de primire 

19 Ciel Romania SRL 
Bd. Unirii, nr. 11, 040102, sector 4, 
Bucuresti 

2054/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa ciel@ciel.ro cu confirmare de 
primire 

20 PFA Brînda R. L. Timișoara, str. Salcamilor, nr. 31, jud. Timiș 2055/11.06.2021 comunicată prin poștă 

21 Bega Turism SA 
Municipiul Timişoara, Str. Mărășești, Nr. 1-
3, Județ Timiş, Cod poștal 300086 

2056/11.06.2021 comunicată prin poștă 

22 
S.N. Aeroportul Internaţional 
Timişoara – Traian Vuia S.A. 

str. Aeroport, nr.2, com. Ghiroda, jud. Timiş, 
cod poştal – 307210 

2057/11.06.2021 comunicată prin poștă și prin 
e-mail la adresa office@aerotim.ro 

23 Cucolas I. - 2058/11.06.2021 comunicată prin poștă 

27 Julius Meinl Romania SRL 
 Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Fabricii, Nr. 
1/A, Județ Covasna, Cod poștal 525400 

2059/11.06.2021 comunicată prin email la 
adresa office@meinl.ro cu confirmare de 
primire 

28 RCS & RDS SA 
Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr. Staicovici, Nr. 
75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Cod 
poștal 70000 

2060/11.06.2021 comunicată prin email la 
adresele clienti@rcs-rds.ro, 
pr@rcs-rds.ro 

29 Vista Bank (România) SA 
București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 90 -
92, etaj 3-6, Sector 1 

2061/11.06.2021 comunicată prin email 

30 BEJ Teregovan F.  Timisoara, Marasesti nr.8 ap.4, jud. Timis 
2062/11.06.2021 comunicată prin email cu 
confirmare de primire 

31 PFA Brăilă A. A. 
Timisoara, Str.Pantelimon Halippa A11, jud. 
Timiș 

2063/11.06.2021 comunicată prin email cu 
confirmare de primire 

Prin notificările privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului A.G.N. Group SRL 
transmise către creditori, administratorul judiciar a comunicat următoarele termene-limită stabilite prin Sentința civilă 
nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului A.G.N. Group SRL 
este la data de 05.07.2021; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanțe este la data de 26.07.2021; 
- Termenul pentru întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului definitiv de creanțe este la 
data de 13.08.2021. 
- Termenul-limită pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele și împrejurările care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului A.G.N. Group SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 
85/2014 la grefa Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, este la data de 29.06.2021, raportul putând fi consultat atât la 
dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, cât și la sediul procesual al administratorului 
judiciar, pe cheltuiala solicitantului; 
- Adunarea Generală a Creditorilor: în baza disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014, prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL va avea loc la sediul 
procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 29.07.2021, ora 
12:00. 
Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 
1887/02.06.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9757/03.06.2021, afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-debitorului-SC-A.G.N.-Group-SRL.pdf, precum şi în ziarul de 
largă circulație Național din data de 03.06.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
(dovezi anexate raportului de activitate nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii generale 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: 
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- Conform art. 5 pct. (69) din Legea nr. 85/2014: „tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente sau 
nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul 
judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât și suma 
acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și creanțele 
născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment;”. 
- Conform art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii; cererile de admitere a creanțelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. 
[…]”;  
- Conform art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
- 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.”  
- Conform 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. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) 
Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind 
falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea 
voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei.” 
- Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
- Conform disp. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenței.” 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă:  
I. Grupa creanțelor garantate: 
Conform disp. art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014 definesc „creanţele care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt 
acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit 
art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta 
este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul 
este terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce 
priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege 
specială nu se prevede altfel;[...].” 
1. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank (Romania) S.A.), societate bancară română, având sediul în 
București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, etaj 3-6, Sector 1, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/4436/1998, Cod 
Unic de înregistrare și Cod de înregistrare TVA nr. RO 10556861, a formulat Cerere de deschidere a procedurii 
generale de insolvență împotriva debitorului A.G.N. Group SRL. 
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Între creditorul Vista Bank (Romania) S.A. (prin Sucursala Timisoara Marasti) și debitorul A.G.N. Group SRL au fost 
încheiate 4 contracte de împrumut bancar, respectiv:  
- Acordul de Imprumut nr. FA 3284/06.07.2007,  
- Acordul de Imprumut nr. FA 4913/22.05.2008,  
- Acordul de Imprumut nr. FA 166/28.05.2009 si  
- Acordul de Imprumut nr. FA 802/22.12.2010. 
Acordurile de imprumut au fost garantate, inter alia, prin ipoteci asupra bunurilor imobile – Apartament nr. 17 situat în 
Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 camere și dependințe, cu cota de 
0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 Timișoara, nr. 
cadastral/topografic 26224/2/3/XVII, și asupra Garajului nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona 
Libelulei nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, nr. 
cadastral 40166-C2-U1. 
În anul 2011, debitorul A.G.N. Group SRL a trecut printr-un proces de divizare partiala, in urma caruia o parte din 
activul si pasivul acesteia a fost transmis catre o societate nou-infiintata, respectiv AGN Business Center S.R.L. In urma 
acestui proces, AGN Business Center S.R.L. a preluat calitatea de imprumutat in Acordurile de Imprumut; majoritatea 
bunurilor asupra carora fusesera constituite garantii reale in temeiul  acestora au facut obiectul transmiterii catre 
societatea nou-infiintata (cu exceptia Imobilului), respectiv debitorul A.G.N. Group SRL a pastrăt calitatea de proprietar 
al bunurilor imobile anterior menționate și de garant în Acordurile de Imprumut 
Urmare a operatiunii de divizare partiala a societății A.G.N. Group SRL, la Acordurile de Imprumut s-au incheiat acte 
aditionale („AA”) corespunzatoare, dupa cum urmeaza: AA nr. 9/24.02.2012 la FA 3284/06.07.2007; AA nr. 
7/24.02.2012 la FA 4913/22.05.2008; AA nr. 7/15.12.2011 la FA 166/28.05.2009; AA nr. 4/24.02.2012 la FA 
802/29.12.2010. 
În toate actele adiționale, debitorul A.G.N. Group SRL figureaza ca Garant, se obliga sa emita bilete la ordin „in alb” si 
„fara protest” pentru garantarea intregului debit iar garantia ipotecara asupra Imobilului nu este modificata/eliminata. 
La data de 23.10.2019, impotriva AGN Business Center SRL a fost deschisa procedura insolventei, prin Incheierea 
civilă nr. 1049/25.09.2019, pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia a II-a Civila în dosarul nr. 4060/30/2019.  
Creditorul Vista Bank (România) SA a fost înscris în Tabelul preliminar de creanțe, actualizat la data de 10.12.2019, 
întocmit împotriva averii debitorului AGN Business Center SRL nr. 40/23/ITM/2019 din data de 10.12.2019, publicat 
în BPI nr. 23749/12.12.2019, cu o creanță garantată în valoare de 24.550.672,89 lei (reprezentând 5.175.199.54 EURO 
+ 43,80 lei). 
De asemenea, creditorul Vista Bank (România) SA a fost înscris în Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului AGN Business Center SRL nr. 1945/07.06.2021 publicat în BPI nr. 10211/09.06.2021, cu o creanță în 
valoare de 1,086,316.99 lei (reprezentând 222.314,38 euro la cursul BNR de 4,8864 lei/EURO din data de 25.03.2021). 
La data de 23.10.2019, AGN Business Center SRL inregistra un numar de 176 de zile de intarziere la plata ratelor 
aferente Acordurilor de Imprumut, astfel ca creditorul Vista Bank (România) SA a procedat la declararea exigibilitatii 
anticipate a tuturor obligatiilor de plata ce decurg din acestea. Debitoarea a fost notificata corespunzator, la momentul 
respectiv. 
În paralel, impotriva garantilor-persoane fizice a fost demarata procedura executarii silite, formandu-se dosarul nr. 
541/ex/2020 al BEJ Soames din Timisoara. In cadrul acestei proceduri au fost efectuate o serie de acte de executare 
silita, cele mai importante constand in valorificarea a doua imobile situate in Jud. Timis, respectiv: 
- Timisoara, Str. Geneva nr. 2/A, mansarda, Ap. 2 – 93.000 EUR, dintre care subscrisei au fost distributi 91.123 EUR si 
- Dumbravita, Str. Oslo nr. 19 – 70.000 EUR, dintre care subscrisei au fost distribuiti 68.123 EUR. 
De asemenea, in dosarul nr. 541/ex/2020 al BEJ Soames din Timisoara au fost obtinute si alte sume, mai putin 
insemnate, prin poprire. 
La data de 08.01.2021, valoarea totala a debitului este 5.338.846,34 EUR, respectiv 26.000.181,68 RON (pe baza unui 
curs oficial BNR de 4,87 RON/EUR, valabil la 22.01.2021). Situatia debitelor decurgand din Acordurile de Imprumut 
era urmatoarea: 
1.1. Acordul de Imprumut FA 4913/22.05.2008 
Principal restant:  75,486.2 EUR 
Dobanda restanta: 1,682.44 EUR 
Penalitati: 4,290.75 EUR 
TOTAL: 81,459.39 EUR 
1.2. Acordul de Imprumut FA 3284/06.07.2007 
Principal restant:  1,617,035.2 EUR 
Dobanda restanta: 35,938.1EUR 
Penalitati: 91,661.13 EUR 
TOTAL: 1,744,634.43EUR 
1.3. Acordul de Imprumut FA 166/28.05.2009 
Principal restant:  2,385,013.34 EUR 
Dobanda restanta: 53,006.01EUR 
Penalitati: 135,193.25 EUR 
TOTAL: 2,573,212.60EUR 
1.4. Acordul de Imprumut FA 802/22.12.2010 
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Principal restant:  878,830.80 EUR 
Dobanda restanta: 11,031EUR 
Penalitati: 49,678.12 EUR 
Total: 939.539,92EUR 
Conform art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
Administratorul judiciar a procedat la verificarea creanței creditorului Vista Bank (România) SA în conformitate cu 
disp. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, identificând următoarele aspecte: 
- Conform disp. art. 108 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „O creanță a unui creditor cu mai mulți debitori solidari va fi 
înscrisă în toate tabelele de creanțe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Toate tabelele 
vor fi actualizate corespunzător cu sumele distribuite”. 
- Conform disp. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „ Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenței.” 
Cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului 
A.G.N. Group SRL – 20.05.2021 este de 4,9265 lei/EURO. 
Creanța solicitată de creditorul Vista Bank (România) SA exprimată în lei este de 26.301.826,49 lei. 
Urmare analizei tuturor documentelor justificative, administratorul judiciar a înscris creanţa creditorului Vista Bank 
(Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA) în valoare de 5.338.846,34 EUR, exprimată în lei - 26.301.826,49 lei, 
la masa credală a debitorului SC Rotiemme Impex SRL cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din 
Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată de rang I, urmând ca ulterior să se facă aplicarea disp. art. 103 din Legea nr. 
85/2014. 
2. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a depus Cererea de admitere a creanței nr. 
JRD/249/2019/10.05.2021, a depus Cererea de admitere a creanței nr. 198/28.06.2021 prin care a solicitat înscrierea în 
tabelul creditorilor a sumei totale de 117.899 lei reprezentând obligații bugetare principale și accesorii calculate până la 
data de 20.05.2021, creanță garantată conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5/14.11.2019. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 30.06.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii 
de verificare prevăzute de prezentul capitol [...].(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-
un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, administratorul judiciar a procedat la analiza 
cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, identificând următoarele aspecte: 
- Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5/14.11.2019 încheiat la data de 13.11.2019 în 
dosarul de executare nr. DE/9925949/2019, având în vedere neachitarea de către debitorul A.G.N. Group SRL a 
obligațiilor fiscale în valoare totală de 113.208 lei, s-a procedat la aplicarea sechestrului asupra bunurilor imobile ale 
debitorului: 
• Apartament situat în Timișoara, str. Zborului (Burebista), nr. 8-14, sc. A, et. 5, ap. 17, înscris în CF nr. 400233-C1-
U5; 
• Garaj situat în Timișoara, zona Libelulei, nr. 12, garaj nr. 5, înscris în CF nr. 401166-C2-U1. 
- Conform Extraselor de carte funciară nr. nr. 400233-C1-U5 Timișoara și nr. nr. 401166-C2-U1 Timișoara, creditorul 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș 
deține drept de ipotecă asupra bunurilor imobile anterior menționate, pentru creanța în valoare de 113.208 lei. 
Administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara 
prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, respectiv a înscris creanţa în valoare de 113.208 lei, la masa 
credală a debitorului A.G.N. Group SRL cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014 - creanţă garantată de rang II, urmând ca ulterior să se facă aplicarea disp. art. 103 din Legea nr. 85/2014, 
respectiv evaluarea bunurilor imobile care fac obiectul cauzei de preferință. 
Diferența de creanță solicitată, respectiv suma de 4,691.00 lei urmează a fi înscrisă în tabelul preliminar de creanțe cu 
ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
II. Grupa creanțelor salariale: 
Conform art. 5 pct. 18 din Legea nr. 85/2014 „creanțe salariale sunt creanțele ce izvorăsc din raporturi de muncă și 
raporturi asimilate între debitor și angajații acestuia. Aceste creanțe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanțe de 
către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar;” 
Conform disp. art. 102 alin. (1) texa I din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi 
înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt 
anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de 
deschidere a procedurii; [...].” 
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Conform evidențelor contabile ale debitorului A.G.N. Group SRL – balanța de verificare aferentă lunii aprilie 2021, 
debitorului înregistrează salarii datorate angajatului Jumuga A. în valoare de 21.483,00 lei (conform sold creditor cont 
426.JA Salarii neridicate). 
Administratorul judiciar a înscris creanța salarială în valoare de de 21.483,00 lei în tabelul preliminar de creanțe cu 
ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (3) din Legea nr. 85/2014. 
III. 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. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a depus Cererea de admitere a creanței nr. 
JRD/249/2019/10.05.2021, a depus Cererea de admitere a creanței nr. 198/28.06.2021 prin care a solicitat înscrierea în 
tabelul creditorilor a sumei totale de 117.899 lei reprezentând obligații bugetare principale și accesorii calculate până la 
data de 20.05.2021, creanță garantată conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5/14.11.2019. 
Având în vedere faptul că, conform Extraselor de carte funciară nr. nr. 400233-C1-U5 Timișoara și nr. nr. 401166-C2-
U1 Timișoara, creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Timiș deține drept de ipotecă asupra bunurilor imobile anterior menționate, doar pentru creanța în 
valoare de 113.208 lei, diferența de creanță solicitată, respectiv suma de 4,691.00 lei urmează a fi înscrisă în tabelul 
preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță 
bugetară. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 2675/23.07.2021 către creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș cu privire la înscrierea creanţei în valoare de 113.208 lei, la masa 
credală a debitorului A.G.N. Group SRL cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014 - creanţă garantată de rang II, urmând ca ulterior să se facă aplicarea disp. art. 103 din Legea nr. 85/2014, 
respectiv înscrierea diferenței de creanță de 4,691.00 lei cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din 
Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
2. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Primarului 
Municipiului Timișoara, având sediul social în Timișoara, B-dul Mihai Eminescu, nr. 2B, CIF 21666630, a depus 
Cerere de admitere a creanței nr. IF2021-026097/15.06.2021 prin care a solicitat înscrierea creanței în valoare de 34.361 
lei în tabelul preliminar de creanțe a debitorului A.G.N. Group SRL, aceasta reprezentând debite restante anterioare 
deschiderii procedurii insolvenței, datorate la bugetul local al Municipiului Timișoara, astfel: 
- impozit pe clădiri – 27.923 lei; 
- impozit pe mijloacele de transport – 6.428 lei; 
- cheltuieli executare – 10 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 02.07.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii 
de verificare prevăzute de prezentul capitol [...].(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-
un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, administratorul judiciar a procedat la analiza 
cererii de admitere a creanței și a documentelor justificative anexate, respectiv a înscris creanța creditorului Direcția 
Fiscală a Municipiului Timișoara în valoare de 34.361,00 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate 
prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
IV. 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, 
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. Bega Turism SA, cu sediul social în Municipiul Timișoara, str. Mărășești, nr. 1-3, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/61/1991, având CUI RO 1826281, cu sediul procedural ales la 
Avocat Anca Săsăran din Timișoara, str. Palanca, nr. 2, Corp A, et. 1, ap. 8, jud. Timiș, a depus Cerere de admitere a 
creanței la masa credală prin care a solicitat înscrierea creanței în valoare de 79.225,54 lei în tabelul preliminar de 
creanțe al debitorului A.G.N. Group SRL, reprezentând: 
- 13.944,37 lei - cuantumul debitului principal; 
- 65.281,17 lei - cuantumul penalităților de întârziere; 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 23.06.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei. 
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În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Bega Turism SA și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
- Între creditorul Bega Turism SA și societatea A.G.N. Group S.R.L, a fost încheiat în data de 20.12.2011 Contractul de 
închiriere nr. 29/20.12.2011 (modificat prin actele adiționale) având ca obiect închirierea de către A.G.N. Group SRL a 
bunului imobil teren pentru stație alimentare cu GPL tip SKID Auto în suprafață de 315 mp, fiind emise următoarele 
facturi fiscale neachitate de către debitor: 
• factura fiscală nr. 6430033/15.06.2018 în cuantum de 1.150,20 Iei, cu mențiunea că această factură a fost achitată 
parțial, astfel rămânând un rest de plată neachitat în cuantum de 908,99 lei; dată scadență 22.06.2018; 
• factura fiscală nr. 6430061/25.06.2018 în cuantum de 230,98 lei; dată scadență 02.07.2018; penalitate 1.216,11 lei; 
• factura fiscală nr. 6430301/02.07.2018 în cuantum de 2.244,87 lei; dată scadență 09.07.2018; penalitate 11.740,67 lei; 
• factura fiscală nr. 6430751/30.07.2018 în cuantum de 184,48 lei; dată scadență 06.08.2018; penalitate 939,00 lei; 
• factura fiscală nr. 6430896/31.07.2018 în cuantum de 2.609,78 lei; dată scadență 07.08.2018; penalitate 13.270,73 lei; 
• factura fiscală nr. 6430963/01.08.2018 în cuantum de 2.322,41 lei; dată scadență 08.08.2018; penalitate 11.797,84 lei; 
• factura fiscală nr. 6431310/29.08.2018 în cuantum de 206,68 lei; dată scadență 05.09.2018; penalitate 1.021,00 lei; 
• factura fiscală nr. 6431458/03.09.2018 în cuantum de 2.330,36 lei; dată scadență 10.09.2018; penalitate 11.453,72 lei; 
• factura fiscală nr. 6431906/27.09.2018 în cuantum de 258,62 lei; dată scadență 04.10.2018; penalitate 1.240,08 lei; 
• factura fiscală nr. 6432130/01.10.2018 în cuantum de 2.340,24 lei; dată scadență 11.174,65 lei; 
• factura fiscală nr. 6432597/26.10.2018 în cuantum de 306,96 lei; dată scadență 02.11.2018; penalitate 1.427,36 lei. 
- Conform art. 8.3 din Contractul de închiriere nr. 29/20.12.2011 – Condiții generale de închiriere (modificat prin actele 
adiționale): „chiria și taxa previzională pentru servicii și utilități stipulate în Contract se plătesc in primele 9 (nouă) zile 
bancare lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna în curs”. 
- Conform art. 20.2 din Contractul de închiriere nr. 29/20.12.2011 – Condiții generale de închiriere (modificat prin 
actele adiționale): „În cazul în care Chiriașul nu plătește sumele datorate conform Contractului, în totalitate sau parțial, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la data scdenței, acesta se obligă să plătească Proprietarului fără necesitatea îndeplinirii 
altor formalități și fără intervenția instanței de judecată, o penalitate de 0,5%. pentru fiecare zi de 'întârziere până când 
suma datorată calculată în euro este plătită în totalitate.” 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
Bega Turism SA în valoare de 79.225,54 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. 
art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
2. MEDICALI’S SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Cernăuți, nr. 13, jud. Timiș, având CIF 15091708, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2086/2002, a depus Cerere de admitere a 
creanței prin care a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanțe al debitorului A.G.N. Group SRL  cu suma de 
1.500 lei, reprezentând servicii medicale de midicina muncii. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 02.07.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria DFMT 155243  nr. 
117519/29.06.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Medicali’S SRL și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
- Între debitorul A.G.N. Group SRL și creditorul Medicali’S SRL  a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 183 
din data de 28.05.20214, având ca obiect executarea de către prestatorul Medicali’S SRL în favoarea societății A.G.N. 
Group SRL a serviciilor de medicina muncii; 
- Urmare serviciilor prestate au fost emise următoarele facturi fiscale, neachitate de către societatea A.G.N. Group SRL: 
• factura fiscală seria SRLMD nr. 3638/21.08.2018 în valoare de 125,00 lei; dată scadență 05.09.2018; 
• factura fiscală seria SRLMD nr. 3606/27.07.2018 în valoare de 250,00 lei; dată scadență 11.08.2018; 
• factura fiscală seria SRLMD nr. 3580/02.07.2018 în valoare de 1.125,00 lei; dată scadență 17.07.2018. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
Medicali’S SRL în valoare de 1.500,00 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. 
art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
3. PFA Braila A. A., cu sediul în Timișoara, str. Pantelimon Halippa, bl. A 11, ap. 12, jud. Timiș, având CUI 27047048, 
reprezentată de Dragomir A. A., a depus Cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei A.G.N. Group SRL, cu suma de 18.000,00 lei, în categoria creanțelor chirografare, reprezentând facturi 
emise pentru serviciile prestate anterior deschiderii procedurii și neachitate de societatea debitoare. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 01.07.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei prin mandat poștal conform facturii fiscale seria CNPRNTM010 nr. 
00043818/30.06.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul PFA Braila A. A. și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
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- Între societatea A.G.N. Group SRL și creditorul PFA Braila A. A. a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 
201110 din data de 11.01.2011, înregistrat la societatea debitoare sub nr. 01/11.01.2011 având ca obiect prestarea 
serviciilor de contabilitate de către creditorul PFA Braila A. A. către beneficiarul A.G.N. Group SRL; 
- Urmare serviciilor prestate, au fost emise următoarele facturi fiscale neachitate de către debitorul A.G.N. Group SRL: 
• factura fiscală nr. 16/27.03.2019, perioada facturată 01.01.2019-31.03.2019, valoare factură 2.500 lei; debit restant 
500 lei; 
• factura fiscală nr. 24/06.06.2019, perioada facturată 01.04.2019-30.06.2019, valoare factură 2.500 lei; debit restant 
2.500 lei; 
• factura fiscală nr. 27/06.07.2019, perioada facturată 01.07.2019-31.07.2019, valoare factură 1.000 lei; debit restant 
1.000 lei; 
• factura fiscală nr. 36/05.08.2019, perioada facturată 01.08.2019-30.09.2019, valoare factură 2.000 lei; debit restant 
2.000 lei; 
• factura fiscală nr. 44/04.10.2019, perioada facturată 01.10.2019-30.11.2019, valoare factură 4.000 lei; debit restant 
4.000 lei; 
• factura fiscală nr. 56/05.12.2019, perioada facturată 01.12.2019-31.12.2019, valoare factură 2.000 lei; debit restant 
2.000 lei; 
• factura fiscală nr. 6/09.03.2020, perioada facturată 01.01.2020-31.03.2020, valoare factură 3.000 lei; debit restant 
3.000 lei; 
• factura fiscală nr. 18/06.05.2020, perioada facturată 01.04.2020-30.06.2020, valoare factură 3.000 lei; debit restant 
3.000 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
PFA Braila A. A. în valoare de 18.000,00 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. 
art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
4. Pro Dance Show SRL, cu sediul social în localitatea Ghiroda, str. Semenic, nr. 15, jud. Timiș, având CUI RO 
10934371, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/844/1998, a depus 
Cererea de admitere a creanței nr. 96/23.06.2021, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului 
A.G.N. Group SRL cu suma de 40.551,51 lei, reprezentând servicii prestate către societatea debioare și neachitate. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 05.07.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei conform OP nr. 2/22.06.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Pro Dance Show SRL și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
- Între societatea A.G.N. Group SRL și creditorul Pro Dance Show SRL a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 
801 B din data de 04.01.2018, având ca obiect prestarea de servicii de închiriere Ecran cu LED-uri (pentru promovare, 
calupuri publicitare, marketing în sens general), 54=9*6 cabinete cu dimensiunea 800*640 mm, dimensiune ecran 7.2 m 
* 3.84 m, suprafață totală 27,648 mp, rezoluție P10 mm outdoor DIP, în perioada 04.01.2018-04.01.2020; 
- Urmare serviciilor prestate, au fost emise următoarele facturi fiscale neachitate de către debitorul A.G.N. Group SRL: 
• factura fiscală seria FPDS nr. 3153 din data de 02.04.2018 în valoare de 8.313,82 lei, dată scadență 04.04.2018; 
• factura fiscală seria FPDS nr. 3178 din data de 04.06.2018 în valoare de 6.449,98 lei; dată scadență 05.06.2018; 
• factura fiscală seria FPDS nr. 3189 din data de 02.07.2018 în valoare de 6.467,46 lei; dată scadență 04.07.2018; 
• factura fiscală seria FPDS nr. 3203 din data de 01.08.2018 în valoare de 6.421,95 lei; dată scadență 04.08.2018; 
• factura fiscală seria FPDS nr. 3219 din data de 05.09.2018 în valoare de 6.427,23 lei; dată scadență 06.09.2018; 
• factura fiscală seria FPDS nr. 3227 din data de 01.10.2018 în valoare de 6.471,07 lei; dată scadență 04.10.2018. 
- Conform Extrasului de cont nr. 195/31.10.2018, debitorul A.G.N. Group SRL a confirmat debitul restant în valoare de 
40.551,52 lei datorat creditorului Pro Dance Show SRL, conform răspunsului nr. 53/05.11.2018. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
Pro Dance Show SRL în valoare de 40.551,51 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de 
disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
5. Raiffeisen Bank SA, cu sediul social în București, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, Sector 1, 
înmatriculată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, număr de ordine în Registrul Comerțului nr. 
J40/44/1991, având CUI 361820, a depus Cerere de admitere a creanței nr. 63/TM/16.06.2021 prin care a solicitat 
înscrierea la masa credală a sumei de 1.268,33 lei, a taxei judiciare de timbru de 200,00 lei și cheltuielilor de judecată 
care urmează a fi efectuate de către creditor în prezentul litigiu. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 01.07.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei conform OP nr. 231550/17.06.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Raiffeisen Bank SA și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
- La data de 10.05.2005, societatea A.G.N. Group SRL a solicitat mutarea centrului de cost pe care era înregistrat contul 
bancar deschis la Raiffeisen Bank SA, conform cererii nr. 4431/10.05.2005, către Agenția Băncii din Selgros Timișoara. 
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- Conform extrasului de cont emis la data de 30.06.2021 pentru contul bancar cod IBAN RO59 RZBR 0000 0600 0373 
3928 deschis pe numele societății debitoare A.G.N. Group SRL, la data de 30.06.2021 a fost înregistrat comisionul 
bancar datorat în valoare de 1.268,33 lei. 
- Creanța solicitată de Raiffeisen Bank SA în valoare de 1.268,33 lei este născută după data deschiderii procedurii 
generale de insolvență a debitorului, administratorul judiciar fiind în imposibilitate a înscrie această creanță în tabelul 
preliminar de creanțe. 
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la comunicarea 
notificării nr. 2676/23.07.2021 către creditorul Raiffeisen Bank SA cu privire la respingerea creanței solicitate în 
valoare de 1.268,33 lei și a taxei judiciare de timbru de 200,00 lei, acestea fiind născute după data deschiderii procedurii 
generale de insolvență a debitorului A.G.N. Group SRL. 
6. Romel Interests Production And Services SA (RIPS SA), cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 14B, jud. 
Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3958/1994, având CUI 
6634198, și sediul procedural ales în Timișoara, str. Ion Slavici, nr. 9, jud. Timiș, prin Cabinet Individual de Insolvență 
Brânzan Elena, cu sediul în Timișoara, str. Ion Slavici, nr. 9, jud. Timiș, în calitate de administrator judiciar, conform 
Sentinței civile nr. 383 din data de 28.03.2018 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
5825/30/2018, a depus Cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanțe cu 
suma de 9.319,77 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate în perioada ianuarie 2017 – decembrie 
2017 beneficiarului societatea A.G.N. Group SRL, conform facturii fiscale seria TMCONSC nr. 003900 din data de 
07.09.2018 în valoare de 9.319,77 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 05.07.2021. 
Conform disp. art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, creditorul Romel Interests Production And Services SA prin 
administratorul judiciar este scutit de la plata taxei judiciare de timbru. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2021, debitorul A.G.N. Group SRL înregistrează datorii către 
creditorul Romel Interests Production And Services SA în valoare de 9.319,77 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, urmare verificării cererii de admitere a creanței și a 
documentelor justificative anexate, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului Romel Interests Production 
And Services SA în valoare de 9.319,77 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. 
art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
7. Rompetrol Gas SRL, cu sediul social în București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, 
et. 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11389/2006, având CUI RO 18846690, 
reprezentată convențional prin avocat Dragomir I. D., a depus Declarație de creanță prin care a solicitat înscrierea în 
tabelul creditorilor A.G.N. Group SRL cu suma de 404.459,62 lei reprezentând contravaloare marfă livrată conform 
contractului nr. 146/29.05.2015. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, comunicată prin poștă și înregistrată în data de 
06.07.2021, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Rompetrol Gas SRL și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
- În data de 29.05.2015, între societatea A.G.N. Group SRL și creditorul Rompetrol Gas SRL a fost încheiat Contractul 
pentru livrare de autogaz în skid Rompetrol Gas RGS nr. 146/29.05.2015, având ca obiect vânzarea și livrarea 
(transportul de la depozitul Rompetrol Gas la skid-ul cumpărătorului) de combustibil de către Rompetrol Gas SRL 
precum și alimentarea cu combustibil a Skid-ului Rompetrol Gas, dat în folosință cumpărătorului A.G.N. Group SRL. 
- La data de 06.06.2019, între societatea A.G.N. Group SRL și creditorul Rompetrol Gas SRL a fost încheiat Acordul de 
eșalonare debite restante nr. 2529/28.06.2019, conform căruia la data de 06.06.2019 debitorul A.G.N. Group SRL 
înregistrează debite recunoscute în integralitate în valoare de 439.059,16 lei, reprezentând contravaloarea produselor 
petroliere livrate de Rompetrol Gas și neachitate la scadență de către debitoare. 
- Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2021, debitorul A.G.N. Group SRL înregistrează datorii către 
Rompetrol Gas SRL în valoare de 404.459,61 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
Rompetrol Gas SRL în valoare de 404.459,62 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de 
disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
8. Total Protect SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Ady Endre, nr. 2, ap. 8, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1460/2003, având CUI RO 15529264, a depus Cerere 
de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea la masa credală a debitorului A.G.N. Group SRL a sumei de 392,50 
lei, reprezentând debit restant rezultat din factura fiscală seria TPS 67620 din data de 07.01.2019 scadentă la data de 
12.01.2019, suma facturată fiind de 446,25 lei (392,50 lei – neachitat), reprezentând servicii de monitorizare și 
intervenție rapidă la sistemul antiefracție, prestate în favoarea societății A.G.N. Group SRL, în baza contractului de 
prestări servicii nr. 1641/05.08.2015. 
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În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 02.07.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, urmare verificării cererii de admitere a creanței și a 
documentelor justificative anexate, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului Total Protect SRL în valoare 
de 392,50 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 
85/2014 – creanță chirografară. 
V. 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 
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;”. 
1. Atudoroaie N., a depus Cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanțe al 
debitorului A.G.N. Group SRL cu suma de 622.384,00 lei. 
Conform Cerere de admitere a creanței, calitatea de creditor al dl. Atudoroaie N. rezultă din: 
- rambursare parțială credit contractat de A.G.N. Group SRL, conform Contractului de credit nr. 5-ATM din data de 
17.06.2016 în sumă de 372.384,00 lei obținută din vânzarea bunului imobil proprietate personală, conform Contractului 
de vânzare nr. 299/05.04.2018; 
- creditare societate în valoare de 250.000 lei, conform Contractului de împrumut din data de 13.08.2018. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în data de 01.07.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei, conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale  seria POSTA 155243 nr. 
908818/30.60.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Atudoroaie N. și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
- Între societatea A.G.N. Group SRL și Banca de Export-Import a României Eximbank SA a fost încheiat contractul de 
de credit (Condiții speciale de creditare nr. 5-ATM din data de 17.06.2016), conform căruia dl. Atudoroaie N. are 
calitatea de garant avalist și ipotecar, având ca acordarea unei facilități de credit în sumă de 1.035.000 lei, sub formă de 
linie de credit, cu un termen de rambursare de 12 luni, dar nu mai târziu de 16.06.2017. 
- În favoarea băncii au fost constituite o serie de garanții, printre care ipotecă imobiliară de prim rang asupra imobilului 
situat în Mun. Timișoara, zona Bucovina, Bl. C22, et. 2, ap. 11, jud. Timiș, constând în apartament nr. 11 compus din 3 
camere și dependințe în suprafață utilă totală de 71,49 mp și suprafață totală construită de 109,22 mp, precum și cota din 
părțile comune de 6,64/100 și cota de 22/337 teren în folosință, identificat cu nr. top. 30868/XI, înscris în CF nr. 
406652-C1-U4 (nr. CF vechi 107952), imobil proprietate personală a dl. Atudoroaie N.. 
- Conform Contractului de vânzare (încheiere de autentificare nr. 299 din data de 05.04.2018), bunul imobil anterior 
menționat a fost valorificat la prețul încasat de 377.039 lei, din care: suma de 51.901 lei a fost virată în contul bancar al 
A.G.N. Group SRL și utilizată în vederea rambursării creditului acordat în baza contractului de credit nr. 5-ATM din 
17.06.2016 și a Actului adițional nr. 1 din data de 13.06.2017, conform acordului nr. 409 din data de 27.03.2018 emis 
de Banca de Export-Import a României Eximbank SA și suma de 320.483 lei a fost virată în contul bancar al A.G.N. 
Group SRL și utilizată în vederea rambursării creditului acordat în baza contractului de credit nr. 5-ATM din 
17.06.2016 și a Actului adițional nr. 1 din data de 13.06.2017, conform acordului nr. 409 din data de 27.03.2018 emis 
de Banca de Export-Import a României Eximbank SA. 
- Conform Contractului de împrumut din data de 13.08.2018 prin care Atudoroaie N. a acordat un împrumut societății 
A.G.N. Group SRL în valoare de 270.000 lei, în 27 de tranșe a câte 10.000 lei fiecare tranșă (utilizate pentru nevoile 
firmei), rambursarea creditului urmând a se face până la data de 12.08.2023. 
- Conform Fișei de cont 4551.NICU Asociați conturi curente aferentă perioadei 01.01.2018-31.12.2021, și a chitanțelor: 
seria ANG nr. 001/14.08.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 002/22.08.2018 în valoare de 10.000 lei; seria 
ANG nr. 003/22.08.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 006/30.09.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG 
nr. 005/28.09.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 004/21.09.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
009/30.10.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 008/22.10.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
007/12.10.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 012/12.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
011/06.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 010/01.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
015/23.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 014/20.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
013/16.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 018/29.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
017/27.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 016/26.11.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
020/03.01.2019 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 020/19.12.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
019/30.12.2018 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 024/12.01.2019 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
023/10.01.2019 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 021/05.01.2019 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 
025/14.01.2019 în valoare de 10.000 lei; seria ANG nr. 026/15.01.2019 în valoare de 10.000 lei; creditorul Atudoroaie 
N. a acordat societății A.G.N. Group SRL împrumut în valoare de 260.000 lei. 
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În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, urmare verificării cererii de admitere a creanței și a 
documentelor justificative anexate, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului Atudoroaie N. în valoare de 
622.384,00 lei reprezentând sume împrumutate debitorului A.G.N. Group SRL, în tabelul preliminar de creanțe cu 
ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 85/2014 – creanță subordonată. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că, administratorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC A.G.N. Group SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de largă circulație Național, 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.” 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


