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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 
Nr. 4912 Data emiterii: 22.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău. 
3.1. Debitor: Casual Cristex SRL, cod de identificare fiscală: RO 37824176; Sediul social: Bacău, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 19, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/1105/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Casual Cristex SRL, 
confirmat prin Încheierea de ședință din data de 27.10.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. k), art. 42 alin. (3) și art. 
105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de 
Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de  

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași  
Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana 
Temei juridic: art. 58 alin. (1) lit. k), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Casual Cristex SRL 
Administratorului judiciar i-a fost comunicată Cererea de admitere a creanței nr. 5341/17.11.2021 formulată de Agenția 
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, cu sediul în Iași, B-dul Tudor 
Vladimirescu, nr. 45A, Bloc B2, parter, jud. Iași, CUI 37983660, reprezentată legal de Director Executiv - Tăbăcaru N. 
C., prin care a solicitat înscrierea în tabelul creanțelor debitoarei SC Casual Cristex SRL, a debitului în valoare de 
215.246,26 lei. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, 
Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014: „(1) Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în 
cadrul prezentului titlu, sunt: k) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, 
notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe; 
[…]”; 
• Prevederile 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.” 
• Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
• 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 [...]”;  
• Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. 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.” 
• Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/2013 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 
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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”. 
Menționăm faptul că, potrivit art. 30 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în cauză fiind 
vorba de o creanță datorată bugetului de stat, cererea de admitere a creanței formulată de Agenția pentru întreprinderi 
Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași este scutită de plata taxelor judiciare de timbru. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Agenția pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași nu a fost notificat de către fostul 
administrator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului Casual Cristex 
SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași este 
considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și va prelua procedura în stadiul în care se 
află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la 
verificarea cererii de înscriere la masa credală formulată de Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de 
Investiții și Promovare a Exportului Iași, identificând următoarele aspecte:  
- Societatea Casual Cristex SRL s-a înregistrat în cadrul Programului Start-up Nation România 2017, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, cu modificările și 
completările ulterioare și Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017 privind 
aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și 
mijlocii "Start-up Nation - Romania", cu modificările și completările ulterioare. 
- În urma verificării planului de afaceri și a documentelor depuse și acceptării la finanțare, aplicanta a încheiat cu 
Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași (AIMMAIPE Iași) 
Acordul de finanțare nr. 100/14.09.2017, în baza căruia a primit o alocație financiară nerambursabilă în valoare totală 
de 200.000 lei (virată la data de 23.05.2018). 
- Ca urmare a sesizării primite din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și în urma 
îndeplinirii atribuțiilor de monitorizare a cheltuielilor efectuate de către beneficiar în cadrul programului Start-up 
Nation România, Unitatea Monitorizare, Control și Raportare (UMCR) din cadrul AIMMAIPE Iași a procedat la 
verificarea situației întreprinderii în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului și la adresa 
www.oortal.iust.ro, constatând faptul că beneficiarul se află în stare de insolvență. UMCR a întocmit Procesul- verbal 
de constatare a neconformității nr. 4550/28.09.2021. Unitatea de plată din cadrul AIMMAIPE Iași a întocmit Nota de 
stabilire a creanței bugetare datorate nr. 4570/29.09.2021 și a fost emisă Decizia de recuperare a ajutorului de stat nr. 
45/06.10.2021, care stabilește în sarcina societății Casual Cristex SRL o creanță fiscală în valoare totală de 215.246.26 
lei. 
- În conformitate cu prevederile art. 34 din Ordinul nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din OUG nr. 
77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/1996, decizia de recuperare a ajutorului de stat constituie titlu executoriu. 
Urmare procedurii de verificare, administratorul judiciar va proceda la înscrierea creanței solicitate de Agenția pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași în Tabelul preliminar actualizat de 
creanțe întocmit împotriva debitorului Casual Cristex SRL, astfel: 
- va înscrie debitul principal de 200.000,00 lei reprezentând alocație financiară nerambursabilă acordată societății 
debitoare Casual Cristex SRL în data de 23.05.2018; 
- va înscrie dobânda calculată pentru perioada 23.05.2018-31.12.2018 în valoare de 2.700,44 lei (rata dobânzii de 2,21% 
aplicabilă ajutorului de stat); 
- va înscrie dobânda calculată pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 în valoare de 4.479,68 lei (rata dobânzii de 2,21% 
aplicabilă ajutorului de stat); 
- va înscrie dobânda calculată pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 în valoare de 4.578,68 lei (rata dobânzii de 2,21% 
aplicabilă ajutorului de stat); 
- va respinge dobânda calculată pentru perioada 01.01.2020-29.09.2021 în valoare de 3.487,46 lei(rata dobânzii de 
2,21% aplicabilă ajutorului de stat calculată pentru 272 lei), având în vedere disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi 
adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103”, respectiv 
data deschiderii procedurii generale de insolvență a debitorului – 23.06.2021, coform Sentinței civile nr. 295/2021 din 
data de 23.06.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 1628/110/2021. 
Urmare recalculării dobânzii, pentru perioada 01.01.2021-23.06.2021 (data deschiderii procedurii generale a 
insolvenței) dobânda aplicabilă ajutorului de stat este: 
Valoare AFN – 211.758,80 lei; 
Rata dobânzii 2,21%; 
Nr. de zile calendaristice an – 365 zile; 
Nr. de zile calculate – 173 zile (perioada 01.01.2021-23.06.2021); 
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Valoarea dobânzii: 2.218,13 lei; 
Valoare totală: 213.976,93 lei. 
Urmare procedurii de verificare, administratorul judiciar va proceda la înscrierea parțială a creanței solicitate de Agenția 
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași în Tabelul preliminar 
actualizat de creanțe întocmit împotriva debitorului Casual Cristex SRL, în valoare de 213.976,93 lei cu ordinea de 
prioritate prevăzută de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară, creanța în valoare de 1.269.33 lei 
reprezentând dobândă calculată pentru perioada 23.06.2021 - 29.09.2021 fiind respinsă conform disp. art. 80 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 
4916/22.11.2021 către creditorul genția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a 
Exportului Iași privind înscrierea parțială a creanței solicitate. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 
 
 
 
 


