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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 4506 Data emiterii: 04.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ion Goloiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Duniag Instal SRL, cod de identificare fiscală: 18145640; Sediul social: Moreni, str. Neptun, camera 2, 
bloc K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/598/2008. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Duniag Instal SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, în temeiul art. 64 lit. f), 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 Conpet 
SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Conpet SA 

Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ion Goloiu 
Temei juridic: art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Duniag Instal SRL 
Urmare analizării documentelor comunicate de către fostul lichidator judiciar provizoriu – Situații furnizori – facturi 
neachitate, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, fostul lichidator judiciar nu a procedat la notificarea creditorilor 
înregistrați în evidențele contabile ale debitorului, cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, contrar 
disp. art. 99 alin. (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței, respectiv dispozițiile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar 

Adresa la care a fost comunicată notificarea prin 
poștă cu confirmare de primire Notificare nr. 

Adresa de e-mail la care a fost 
comunicată notificarea în 

format electronic 

1 Valrom Industrie SRL București, Bd-ul Preciziei, nr. 28, Sector 6 3796/01.10.2021 office@valrom.ro 
2 Artsani Com SRL Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 236, jud. Prahova 3797/01.10.2021 contact@artsani.ro 

3 Conpet SA 
Strada Anul 1848 nr. 1-3, cod poștal 100559, 
Ploiești, Prahova 

3912/06.10.2021 
conpet@conpet.ro 

4 OMV Petrom S.A. 
Petrom City, str. Coralilor, nr. 22, 
Sector 1, cod postal 013326     

3913/06.10.2021 
comercial@petrom.com 

5 

Petrotrans S.A.- în faliment 
prin lichidator judiciar 
Rominsolv SPRL 

București, str. Splaiul Unirii, nr. 223, etaj 4, sector 
3 

3914/06.10.2021 
office@rominsolv.ro 

6 Prompt S.R.L. Ploiești, str. Mihai Bravu, rn. 244 A, jud. Prahova 3915/06.10.2021 - 

Menționăm faptul că, asupra bunului imobil din averea debitorului a fost instituit sechestrul penal în vederea recuperarii 
prejudiciului cauzat prin infractiune, de aproximativ 1.200.000 lei, in paguba S.C. Conpet S.A., S.C. OMV Petrom S.A. 
si SC. Petrotrans S.A. – în faliment, de Parchetul de pe Langa Inalta Curte De Casatie Si Justitie- D.I.I.C.O.T.-Biroul 
Teritorial Dambovita prin Ordonanta nr. 66/D/P/2011 din data de 27.09.2013, respectiv procesul-verbal de aplicare a 
sechestrului penal din data de 03.10.2013.  
În data de 19.10.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței nr. 35135/15.10.2021 
formulată de societatea Conpet SA, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J29/6/1991, având CUI RO 1350020, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL cu suma totală de 666,12 lei, reprezentând: 
- 616,71 lei – diferență despăgubiri civile datorate în temeiul dispozițiilor Sentinței penale nr. 1284/05.11.2018 
pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 6625/120/2013, modificală prin Decizia penală nr. 250/10.03.2020 
pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 6625/120/2013; 
- 49,41 lei – despăgubiri civile actualizate cu rata inflației de la data rămânerii definitive a titlului executoriu până la 
data de 05.08.2020 – data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței. 
De asemenea, creditorul Conpet SA a solicitat obligarea debitoarei Duniag Instal SRL la plata cheltuielilor avansate 
constând în taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului Conpet SA s-au avut în vedere următoarele 
prevederi legale: 
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• Prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „Principalele atribuții ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului 
capitol, sunt: […] f) 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 
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, creditorul Conpet SA a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei conform dovezii emisă de 
Banca Comercială Română la data de 14.10.2021. 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 05.08.2020  pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a 
II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020 a fost stabilit: „termenul limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei -14.09.2020 [...].” 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Conpet SA nu a fost 
notificat de către fostul lichidator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Conpet SA 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. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Conpet SA SRL, identificând următoarele aspecte:  
- Prin Sentința penală nr. 1284 din data de 05.11.2018 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția Penală în dosarul nr. 
6625/120/2013, s-a dispus: 
„Obligă, în solidar, pe inculpaţii: Dumitru N. C., Dumitru N. Gh., S.C. Duniag Instal S.R.L., S.C. Anaver Vila Grup 
S.R.L., Grigoraşcu D. I., Georgescu A. şi Mărăşescu M., suma de 2.083,20 lei către S.C. Conpet S.A. [...].” 
- Prin Decizia penală nr. 250 din data de 10.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția Penală în dosarul nr. 
6625/120/2013, s-a dispus: 
„În baza art. 421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
– DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti şi inculpaţii Dumitru-N. C., Dumitru-N. Gh., Aslan R. A. şi partea civilă SC 
Conpet SA, împotriva sentinţei penale nr. 1284/05.11.2018 pronunțată de Tribunalul Dâmboviţa. Desfiinţează în parte 
sentinţa penală apelată si, rejudecând: [...] 
În baza art. 25 C.p.p. rap. la art.397 C.p.p. rap. la prev.art. 998 Cod civil 1865 admite actiunea civila formulata de catre 
partea civila SC Conpet SA aşa cum a fost majorată si obligă în solidar pe inculpaţii: Dumitru N. C., Dumitru N. Gh., 
S.C. Duniag Instal S.R.L., S.C. Anaver Vila Grup S.R.L., Grigoraşcu D. I., Georgescu A. şi Mărăşescu M. la plata 
sumei de 14.972, 52 lei lei către partea civilă SC Conpet SA”. 
- La data de 24.05.2021, având în vedere faptul că inculpata Georgescu A. (având calitatea și de fost salariat al societății 
Conpet SA) avea constituită o garanție de gestionar în numerar în cuantum de 14.355,81 lei, creditorul Conpet a 
procedat conform disp. art. 16 alin. (3) din Legea nr. 22/1969, la reținerea acestei garanții în baza titlului executoriu 
anterior menționat. 
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Prin urmare, debitorul Duniag Instal SRL datorează suma de 616,71 lei despăgubiri civile, la care se adaugă 
actualizarea cu rata inflației a acestor despăgubiri, până la data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței, în 
valoare de 49,41 lei. 
Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creanței solicitate de Conpet SA în 
Tabelul definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva debitorului Duniag Instal SRL, în valoare de 666,12 lei 
reprezentând despăgubiri civile datorate conform dispozițiilor Sentinței penale nr. 1284 din data de 05.11.2018 
pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția Penală în dosarul nr. 6625/120/2013, modificată prin Decizia penală nr. 
250 din data de 10.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția Penală în dosarul nr. 6625/120/2013. 
Cu privire la solicitarea creditorului Conpet SA de obligare a debitoarei Duniag Instal SRL la plata cheltuielilor de 200 
lei reprezentând taxa judiciară de timbru, menționăm faptul că, aceasta nu poate fi înscrisă în tabelul de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL, nefiind o creanță născută înainte de deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței debitorului Duniag Instal SRL, iar conform disp. art. 1 alin. (2) din OUG nr. 80/26.06.2013 privind taxele 
judiciare de timbru: „[...] taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către 
toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești [...]”. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 4510/04.11.2021 
către creditorul Conpet SA privind înscrierea creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


