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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr.: 4694 Din data de 10.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3208/30/2021; 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: Dataprint International SRL, cod de identificare fiscală: 21448016; Sediul social: Timișoara, B-dul Mihai 
Viteazu, nr. 8, etaj Parter, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1226/2007. 
3.2. Administrator special: Mandache C. M.. 
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 Dataprint International SRL, 
conform Încheierii civile nr. 862/2021 din data de 16.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă în 
dosarul nr. 3208/30/2021, în temeiul art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a 
cererilor de admitere a creanţelor formulate împotriva averii debitorului Dataprint International SRL, în anexă, în număr 
de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererilor de admitere a creanţelor formulate  

împotriva averii debitorului Dataprint International SRL 
Număr dosar 3208/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dataprint International SRL 
Prin Încheierea civilă nr. 862/2021 din data de 16.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă în dosarul 
nr. 3208/30/2021, în temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței împotriva debitorului Dataprint International SRL, cu sediul social în Timișoara, B-dul Mihai Viteazu, nr. 
8, etaj Parter, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. 
J35/1226/2007, având CUI 21448016. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de lichidator 
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. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Dataprint International SRL, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței nr. 3902/05.10.2021;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Dataprint 
International SRL nr. 3903/05.10.2021 către asociatul și administratorul dna Mandache C. M., prin e-mail.  
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului Dataprint International SRL prin e-mail și poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
următorilor creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Notificare nr. 

1 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș 

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

3904/05.10.2021 

2 Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara Timisoara,  Bulevardul Mihai Eminescu nr. 2B, jud. Timiș 3987/08.10.2021 
3 Direcţia Regională Vamală Timişoara B-dul. Maresal C.Prezan nr 89, bl.45 D, Timisoara, jud. Timiş  3988/08.10.2021 

4 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
3989/08.10.2021 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului Dataprint International SRL nr. 
3879/04.10.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17036/12.10.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-simplificate-de-insolventa-Dubla-convocare-AGC-in-16.11.2021-23.11.2021-ora-12.00.pdf, 
precum şi în ziarul de largă circulație Național din data de 12.10.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin notificările privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Dataprint International 
SRL transmise către creditori, lichidatorul judiciar a comunicat următoarele termene-limită stabilite prin Încheierea 
civilă nr. 862/2021 din data de 16.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă în dosarul nr. 
3208/30/2021, respectiv: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului Dataprint International 
SRL este la data de 01.11.2021; 
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- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar de creanțe este la data de 
11.11.2021; 
- Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar de creanțe este de 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar de creanțe în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
- Termenul-limită pentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv de creanțe este la data de 06.12.2021; 
- Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dataprint International SRL va avea loc la sediul 
procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 16.11.2021, ora 
12:00; 
- Primul termen administrativ de control este la data de 02.12.2021. 
Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate 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: 
- 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”. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele cereri de admitere a 
creanțelor:  
I. 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 
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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 
220/2021/18.10.2021, prin care a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor debitorului Dataprint International SRL a 
sumei totale de 61.074,00 lei reprezentând obligații bugetare principale și accesorii calculate până la data deschiderii 
procedurii simplificate de insolvență – 23.07.2021, respectiv: 

Natura obligației bugetare Debit Dobânzi Penalități 
TVA 11.240 3.195 1.594 
Impozitul pe veniturile din salarii 3.797 837 406 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 2.490 552 276 
CAS angajator 1.485 549 271 
CAS asigurați  17.698 3.132 1.562 
Accidende muncă 23 10 5 
Șomaj angajator 46 21 10 
Șomaj asigurați 46 20 10 
Fond garantare 23 10 5 
Sănătate angajator 489 172 91 
Sănătate asigurați 6.947 1.277 613 
Concedii și indemnizații 79 36 17 
CAM 1.447 238 164 
Decizie impunere din oficiu 191   
Total 46.001 10.049 5.024 

Total General 61.074,00 lei 

În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul 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 19.10.2021. 
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”, lichidatorul 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. 
Lichidatorul 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 61.074,00 lei, la masa 
credală a debitorului Dataprint International SRL cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea 
nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
II. Grupa creanțelor chirografare: 
Conform disp. art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 definesc „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. B.R.D. - Groupe Société Générale SA, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, având CUI RO361579, prin reprezentant convențional Cabinet de 
Avocat Novăcescu L. conform împuternicirii avocațiale seria TM nr. 234044 din data de 21.10.2021, cu sediul 
procesual ales în Timișoara, P-ța Țepeș Vodă, nr. 1, ap. 5, jud. Timiș, a formulat Cerere de admitere a creanței prin care 
a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanțe al debitorului Dataprint International SRL a sumei de 153.608,91 
lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul 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 22.10.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei, conform OP nr. 1082843/20.10.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de B.R.D. - Groupe Société Générale SA, identificând următoarele aspecte: 
- Creanța solicitată de B.R.D. - Groupe Société Générale SA în valoare totală de 153.608,91 lei, este compusă din: 
obligații datorate în baza contractului de credit nr. 784/1/15.06.2012 (credit - 118.361,12 lei, dobânzi – 31.770,26 lei; 
comisioane credit – 2.692,13 lei; cheltuieli efectuate de bancă - 785,40 lei), astfel: 
• Contractul de credit nr. 784/1/15.06.2012 încheiat între BRD GSG SA, în calitate de creditor și SC Rheal SRL, în 
calitate de împrumutat/garant, SC Dataprint International SRL, în calitate de co-debitor, SC Energy & Technology 
Connection SRL (fostă Entec SRL), în calitate de co-debitor, Mesesan Gh. L. și Danila C. M., în calitate de fidejusori, 
convenție prin care banca a pus la dispoziție o facilitate de credit pe termen scurt - linie de credit în valoare maximă de 
110.000 RON, pe o durată de 12 luni, pentru preluarea parțială a liniei de credit existente în sold la Unicredit Tiriac 
Bank SA în valoare de 230.000 RON; 
• Ulterior, prin Actul adițional nr. 2 la contractul de credit nr. 784/1/15.06.2012, încheiat între BRD GSG SA, în calitate 
de creditor și SC Rheal SRL, în calitate de împrumutat/garant, SC Dataprint International SRL, în calitate de co-debitor, 
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SC Energy & Technology Connection SRL (fostă Entec SRL), în calitate de co-debitor, Mesesan Gh. L. și Mesesan 
(fostă Danila) C. M., în calitate de fidejusori, prin care banca a pus la dispoziție o facilitate de credit sub forma liniei de 
credit în valoare de 240.000 RON prin reînnoirea și majorarea cu suma 130.000 RON a limitei existente de 110.000 
RON, pe o durată de 12 luni. 
Creditorul B.R.D. - Groupe Société Générale SA a anexat copia Contractului de credit nr. 784/1/15.06.2012 și Copia 
Actului adițional nr. 2 la contractul de credit nr. 784/1/15.06.2012. 
Lichidatorul judiciar nu a identificat documentele justificative în baza cărora a fost stabilit creditul rămas neachitat în 
valoare de 118.361,12 lei, respectiv documentele justificative privind calculul detaliat a dobânzilor datorate de 
31.770,26 lei și a comisioanelor aferente creditului de 2.692,13 lei. 
Mai mult decât atât, nu au fost identificate documentele justificative privind „cheltuieli efectuate de bancă” de 785,40 
lei. 
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”. 
Având în vedere faptul că, creditorul nu a comunicat lichidatorului judiciar/nu a depus la dosarul cauzei toate 
documentele justificative privind sumele datorate de Dataprint International SRL, lichidatorul judiciar a înscris creanţa 
creditorului B.R.D. - Groupe Société Générale SA în valoare de 153.608,91 lei, la masa credală a debitorului Dataprint 
International SRL cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (9) din Legea nr. 85/2014 – alte creanțe 
chirografare, sub condiția prezentării tuturor documentelor justificative în baza cărora a fost stabilită valoarea creditului 
neachitat, respectiv valoarea dobânzilor, comisioanelor și a altor cheltuieli efectuate de bancă și solicitate debitorului. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către creditorul B.R.D. - Groupe 
Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat Novăcescu L., la sediul procesual ales în 
Timișoara, P-ța Țepeș Vodă, nr. 1, ap. 5, jud. Timiș, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39862522512, Notificarea nr. 4698/10.11.2021 privind înscrierea sub condiție a creanței solicitate în valoare totală 
de 153.608,91 lei, respectiv prin care a solicitat comunicarea tuturor documentelor justificative în baza cărora a fost 
stabilită valoarea creditului neachitat, respectiv valoarea dobânzilor, comisioanelor și a altor cheltuieli efectuate de 
bancă și solicitate debitorului.  
III. Grupa creanțelor subordonate: 
Conform disp. art. 161 pct. (10) lit. a) din Legea nr. 85/2014 definesc „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. Persoana fizică Mandache C. M. (fosta Dănilă C. M.), având calitatea de asociat unic al societății Dataprint 
International SRL a depus cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea creanţei în tabelul preliminar de 
creanțe al debitorului Dataprint International SRL – în faliment, în valoare de 18.176,81 lei, reprezentând creditări 
acordate societății debitoare. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul 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 18.10.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru de 200 lei, conform chitanță pentru creanțele bugetelor locale seria DFMT 155243 nr. 122191 din 
data de 15.10.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de Mandache C. M., identificând următoarele aspecte: 
- conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2021, la data de 30.06.2021 societatea debitoare înregistrează sume 
datorate asociatului unic Mandache C. M. în valoare totală de 18.176,81 lei; 
- conform dispozițiilor de încasare către casierie anexate cererii de admitere a creanței, în perioada 01.03.2019-
01.07.2020, asociatul unic a acordat creditări societății Dataprint International SRL în valoare totală de 25.120,13 lei, 
din care a fost recuperată suma de doar 6.943,32 lei, fiind nerestituite creditările acordate societății în valoare de 
18.176,81 lei. 
Lichidatorul judiciar a admis solicitarea creditorului Mandache C. M., respectiv a înscris creanţa în valoare de 
18.176,81 lei, la masa credală a debitorului Dataprint International SRL 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, lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului Dataprint International 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.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


