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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 4973 Din data de 25.11.2021 
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 
cererii de admitere a creanței formulată de B.R.D. - Groupe Société Générale SA împotriva averii debitorului Dataprint 
International SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de B.R.D. - Groupe Société Générale SA 

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 
Creditorul 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 Gheorghe Liviu și Danila Claudia Mihaela, 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, 
SC Energy & Technology Connection SRL (fostă Entec SRL), în calitate de co-debitor, Mesesan Gheorghe Liviu și 
Mesesan (fostă Danila) Claudia Mihaela, 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 
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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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere notificarea comunicată nr. 4698/10.11.2021, respectiv înscrierea creanței sub condiție în Tabelul 
preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Dataprint International SRL nr. 4696/10.11.2021 publicat în 
BPI nr. 19211/11.11.2021, creditorul B.R.D. - Groupe Société Générale SA a comunicat o serie de documente 
justificative ale creanței solicitate, nesemnate. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 4803/16.11.2021 către creditorul B.R.D. - Groupe Société Générale SA 
prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat Novăcescu L., prin care a solicitat următoarele: 
„vă rugăm respectuos să ne comunicați documentele justificative în baza cărora a fost stabilit creditul rămas neachitat în 
valoare de 118.361,12 lei, respectiv documentele justificative privind calculul detaliat al dobânzilor datorate în valoare 
de 31.770,26 lei și a comisioanelor aferente creditului în valoare de 2.692,13 lei, semnate și conformate cu originalul. 
De asemenea, vă rugăm respectuos să ne comunicați stadiul recuperării creanței în valoare totală de 153.608,91 lei de la 
debitorul principal Rheal SRL, respectiv dacă s-au recuperat sume de către B.R.D. - Groupe Société Générale SA în 
cadrul procedurii insolvenței debitorului Rheal SRL (cu indicarea sumei recuperate din creanța totală solicitată). 
De asemenea, vă rugăm respectuos să ne comunicați dacă în cadrul procedurii insolvenței a debitorului principal Rheal 
SRL s-a dispus admiterea cererii de antrenare a răspunderii organelor de conducere cu obligarea acestora la suportarea 
întregului pasiv (inclusiv creanța creditorului B.R.D. - Groupe Société Générale SA), în vederea înscrierii valorii 
creanței actualizate în tabelul de creanțe al co-debitorului Dataprint International SRL. 
Vă rugăm respectuos să ne comunicați înscrisurile și informațiile anterior menționate, în vederea înscrierii creditorului 
B.R.D. - Groupe Société Générale SA în tabelul de creanțe al debitorului Dataprint International SRL”.  
Astfel, creditorul B.R.D. - Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat Novăcescu 
L. a comunicat subscrisei prin poștă următoarele documente justificative semnate si conformate cu originalul: 
- Extrasele contului de credit aferente Contractului de credit nr. 784/15.06.2012, cu Actul adițional nr. 
2/800/06.09.2013, din care rezultă creanța solicitată prin cererea de admitere a creanței compusă din capital 118.361,12 
lei, dobânzi 31.770,26 lei și comisioane credit de 2.692,13 lei; 
- Factura nr. 2860/18.05.2017 emisă de Notar Public "Sichim-Notingher" și Extrasul contului aferent cheltuielilor 
efectuate de Bancă în baza acestei facturi. 
De asemenea, creditorul B.R.D. - Groupe Société Générale SA prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat 
Novăcescu L. a comunicat subscrisei următoarele: 
„în procedura de insolvență a SC Rheal SRL - CUI 16253921, dosar nr. 5882/30/2016 al Tribunalului Timiș, nu au fost 
realizate distribuiri către BRD GSG SA, implicit nici în contul creanței rezultate din Contractul de credit nr. 
784/1/15.06.2012, dispunându-se prin Sentința nr. 987/14.10.2021 închiderea procedurii de faliment. 
De asemenea, în cadrul procedurii Rheal SRL nu a fost formulată cerere de atragere a răspunderii persoanelor din 
conducerea acelei societăți, nefiind identificate motive pentru atragerea răspunderii”. 
Urmare verificării documentelor justificative comunicate de către creditor, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea 
creanței creditorului B.R.D. - Groupe Société Générale SA în tabelul preliminar actualizat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului Dataprint International SRL, astfel: 
- a înscris debitul principal datorat de co-debitorul Dataprint International SRL în valoare de 118.361,12 lei, în baza 
Contractul de credit nr. 784/1/15.06.2012 modificat prin Actul adițional nr. 2 la contractul de credit nr. 
784/1/15.06.2012: 
- a înscris dobânzile aferente debitului principal în valoare de 31.770,26 lei și comisioanele aferente creditului de 
2.692,13 lei; 
- a respins creanța în valoare de 785,40 lei reprezentând cheltuieli efectuate de bancă pentru legalizarea titlurilor 
aferente debitorului Rheal SRL și codebitorului Dataprint Internațional SRL, necesare demarării executării silite, 
conform facturii fiscale nr. 2860/18.05.2017 emisă de Notar Public "Sichim-Notingher", având în vedere că această este 
prescrisă la data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței debitorului Dataprint International SRL. 
Menționăm faptul că, termenul prescripției creanței fiind de 3 ani conform disp. art. 2517 Cod Civil. 
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 e-mail, Notificarea nr. 4975/25.11.2021 privind înscrierea 
creanței în valoare de 152,823.51 lei conform disp. art. conform disp. art. 108 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 cu ordinea 
de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (9) din Legea nr. 85/2014, respectiv respingerea creanței în valoare de 785,40 lei 
a fost respinsă ca fiind prescrisă având în vedere factura fiscală nr. 2860 din data de 18.05.2017 emisă de Notar Public 
"Sichim-Notingher".  
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


