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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 3389 Data emiterii: 09.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 94/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Florin Eftene. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Mirkos Ideal Construct SRL, cod de identificare fiscală: 34624599; Sediul social: Sat Mija, Comuna I. 
L. Caragiale, Bloc 13, Scara A, Etaj 2, Ap. 11, Judet Dâmboviţa; Număr de ordine în registrul comerţului J15/374/2015. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mirkos Ideal Construct 
SRL, numit prin Sentința nr. 128 din data de 22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 94/120/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar 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 Mirkos Ideal Construct SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 Mirkos Ideal Construct SRL 
Număr dosar 94/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; 
Judecător-sindic: Florin Eftene  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Mirkos Ideal Construct SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Mirkos Ideal Construct SRL nr. 2924/11.08.2021 pentru termenul lunar 
din data de 11.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13876/20.08.2021 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-SC-Mirkos-Ideal-Construct-SRL-termen-lunar-11.08.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Din cuprinsul Suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Mirkos Ideal Construct SRL, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1230/13.04.2021 și publicat în BPI nr. 7191/22.04.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei), se rețin următoarele cauze  care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul dna Mavroedi E. R. și fostul administrator dna Marin 
A. M. a activelor imobilizate în valoare de 155.839 lei, a stocurilor în valoare de 36.412 lei din averea debitorului; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul dna Mavroedi E. R. și fostul administrator dna Marin 
A. M. a bunurilor mobile din averea debitorului - telefon Samsung Galaxy S8; TV LED UHD Android Philips 139 cm; 
Opel, marca Corsa, an fabricație 2008, serie șasiu W0L0SDL6884217182; 
• utilizarea de de către administratorul dna Mavroedi E. R. în interesul personal al acestora a disponibilităților bănești 
din averea debitoarei în sumă de 27.003 lei și a creanțelor în valoare de 336.365 lei; 
• neținerea contabilității în confirmare cu normele legale și nepredarea registrelor și arhivei contabile ale debitorului 
Mirkos Ideal Construct SRL către administratorul judiciar; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale – debitorul Mirkos Ideal Construct SRL înregistrând obligații 
fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului în valoare totală de 768,533.00 lei 
• manifestarea pasivității în recuperarea creanţelor comerciale; 
• diminuarea fluxurilor de disponibilităţi bănești; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a fostului administrator statutar Marin A. M. și a administratorului statutar Mavroedi E. R., formulată în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d) și e) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Dâmbovița. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 94/120/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Prin Adresa emisă în data de 01.07.2021 în dosarul nr. 94/120/2020/a1 și comunicată lichidatorului judiciar în data de 
12.07.2021, judecătorul-sindic a stabilit în sarcina lichidatorului judiciar obligația de a depune la dosarul cauzei a unui 
exemplar al cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor atașate traduse în limba greacă (având în vedere faptul că, 
pârâta Mavroedi E. R. este cetățean grec). 
Lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea ofertelor de servicii de traducere legalizată în limba greacă a acțiunii și 
înscrisurilor anexate, de la firmele specializate, fiind înregistrate următoarele oferte de servicii de traducere: 
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- Oferta de preț formulată de BPT Traduceri SRL privind traducerea legalizată din limba română în limba greacă de 70 
lei + TVA/pagină + 60 lei + TVA/document (legalizarea traducerii la notar). Oferta de preț totală fiind: 
• cererea de chemare în judecată (paginile 1-22) – 40 pagini (convertite) 
• înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată (paginile 23-151) – 216 pagini (convertite). 
Total cheltuieli cu servicii de traducere legalizată în limba greacă: 256 pagini * 70 lei + TVA/pagină = 17.920 lei + 
TVA – 10% discount oferit = 16.128 lei + TVA (la care se adaugă 60 lei + TVA/document – legalizare traducere).  
- Oferta de preț formulată de Politrad SRL privind traducerea legalizată din limba română în limba greacă:  
• cererea de chemare în judecată (paginile 1-22) – 2.460 lei + TVA; 
• înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată (paginile 23-151) – 7.200 lei + TVA. 
Total cheltuieli cu servicii de traducere legalizată în limba greacă: 2.460 lei + 7.200 lei + TVA = 9.660 lei + TVA (la 
care se adaugă 45 lei + TVA/document – legalizare traducere).   
Având în vedere inexistența fondurilor bănești în averea debitorului Mirkos Ideal Construct SRL necesare traducerii în 
limba greacă a cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor anexate, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL pentru data de 20.07.2021, ora 08:00, la sediul 
procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Avansarea sumelor necesare în vederea traducerii legalizate în limba greacă a cererii de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a administratorului statutar Mavroedi E. R. și a fostului administrator statutar Marin A. M., formulată în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d), c) și e) din Legea nr. 85/2014, și a înscrisurilor atașate cererii, conform dispozițiilor 
instanței consemnate în cadrul dosarului nr. 94/120/2020/a1, respectiv disp. art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 
1393/2007”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 20.07.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 27.07.2021, la ora 08:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 20.07.2021, ora 08:00 
a fost publicat în BPI nr. 12250/13.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-20.07.2021-
si-27.07.2021-ora-08.00-1.pdf - extras BPI anexat procesului-verbal nr. 2584/20.07.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 2584/20.07.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 20.07.2021, ora 08:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite 
condițiile instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a 
constatat că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 20.07.2021, ora 
08:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 2584/20.07.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data 
de 20.07.2021, ora 08:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12615/21.07.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Mirkos-Ideal-Construct-SRL-din-data-de-20.07.2021-ora-08.00.pdf.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 20.07.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 27.07.2021, la ora 08:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Mirkos Ideal Construct SRL din data de 27.07.2021, ora 
08:00 au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița – creditor ce deține un procent de 89,445% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Mirkos Ideal Construct SRL nr. 775/08.03.2021 publicat în BPI nr. 
4363/10.03.2021, a comunicat votul nr. 32057/19.07.2021 prin e-mail în data de 21.07.2021.  
Conform Procesului-verbal nr. 2698/27.07.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Mirkos Ideal 
Construct SRL din data de 27.07.2021, ora 08:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 89,445% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Mirkos Ideal Construct SRL nr. 775/08.03.2021 publicat în BPI nr. 4363/10.03.2021 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu 
avansează sumele necesare în vederea traducerii legalizate în limba greacă a cererii de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a administratorului statutar Mavroedi E. R. și a fostului administrator statutar Marin A. M., formulată în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d), c) și e) din Legea nr. 85/2014, și a înscrisurilor atașate cererii, conform dispozițiilor 
instanței consemnate în cadrul dosarului nr. 94/120/2020/a1, respectiv disp. art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 
1393/2007. Sumele necesare acoperirii acestor cheltuieli vor fi suportate din fondul de lichidare constituit la dispoziția 
Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014. 
Procesul-verbal nr. 2698/27.07.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data 
de 27.07.2021, ora 08:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13381/09.08.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Mirkos-Ideal-Construct-SRL-din-data-de-27.07.2021-ora-08.00.pdf.  



3 
 
 

Lichidatorul judiciar a comunicat către U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița Cererea nr. 3113/24.08.2021 prin care a solicitat 
aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 și în baza hotărârii Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 27.07.2021, decontarea din fondul de lichidare aflat la 
dispoziția U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița a bugetului previzionat reprezentând cheltuieli de procedură, astfel: 

Nr. 
crt. 

Explicatia cheltuielilor de procedura/ Tip cheltuială Suma  

1 

Tarif traducere legalizată în limba greacă a cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar 
Mavroedi E. R. și a fostului administrator statutar Marin A. M., formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d), c) și e) 
din Legea nr. 85/2014, și a înscrisurilor atașate cererii, conform dispozițiilor instanței consemnate în cadrul dosarului 
nr. 94/120/2020/a1, respectiv disp. art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 1393/2007. 

11.548,95 lei 
(inclusiv TVA) 

Total sumă solicitată spre decontare 
11.548,95 lei 

(inclusiv TVA) 

reprezentând 9.660 lei + TVA (traducere în limba greacă a cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor anexate) la 
care se adaugă 45 lei + TVA (legalizare traducere pentru un document tradus).  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița nu a răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar, respectiv nu a dispus decontarea din fondul de lichidare a cheltuielilor cu traducerea legalizată în 
limba greacă a a cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor anexate. 
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment sunt în 
cuantum de 173,76 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
533690 12.03.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
informații nr. 533690/12.03.2021 

2 SC Olimpiq Media SRL PBL 25292 13.05.2021 64.36 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național din data de 13.05.2021 
3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004601 12.05.2021 41.00 lei Comunicare notificare către debitor și creditori 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004608 12.05.2021 30.00 lei Comunicare notificare către administratorul statutar 

Mavroedi E. R. 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00005911 25.06.2021 18.40 lei 

Comunicare cerere de antrenare a răspunderii către 
Tribunalul Dâmbovița 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor din procedura de faliment 

173,76 lei 

4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul administratorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 300 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 
2% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Pentru perioada 25.02.2021 – 22.04.2021 onorariul administratorului judiciar este în valoare de 714,00 lei (inclusiv 
TVA), neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
Onorariul provizoriu al lichidatorului judiciar este de 300 lei, exclusiv TVA. 
Pentru perioada 23.04.2021 – 23.08.2021 onorariul lichidatorului judiciar este în valoare de 1.428,00 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 4 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea soluționării dosarului nr. 94/120/2020/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
fostului administrator statutar Marin A. M. și a administratorului statutar Mavroedi E. R., formulată în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), d) și c) din Legea nr. 85/2014, identificarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


