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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 7 Din data de 03.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Todor 
Mircea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Telco International CO SRL, cod de identificare fiscală: 35249676; Sediul social: Timișoara, str. Popa 
Șapcă nr. 10, județul Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2844/2015. 
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 lichidator judiciar al debitorului Telco International CO SRL, 
confirmat prin Decizia civilă nr. 784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 847/30/2020/a2, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Telco International CO SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 

de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Telco International CO SRL 

Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Todor Mircea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Telco International CO SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Prin Decizia nr. 03/13.05.2021 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8569/17.05.2021, în temeiul art. 57 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a decis: 
„Administratia Judeteana a Finanțelor Publice Timiș decide desemnarea în calitate de administrator judiciar a 
Consultant Insolventa SPRL CIF 31215824, pentru un onorariu lunar de 245 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes 
de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.” 
Prin Sentința civilă nr. 928/2021 din data de 30.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 847/30/2020, judecătorul-sindic a dispus: „În temeiul art. 38 afin. 2 fit. c) din Legea privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență, Dispune intrarea în procedura simplificată de faliment a debitoarei SC Telco International 
CO SRL. […] In temeiul art. 145 alin. 2 lit. c) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
confirmă în calitate de lichidator judiciar administratorul judiciar inițial desemnat Global Partner Insolvency 
I.P.U.R.L”. 
Având în vedere faptul că, prin Raportul întocmit conform disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar 
nu a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată, ci a solicitat continuarea perioadei de observație în 
procedura generală, fiind inadmisibilă intrarea în faliment prin procedura simplificată. În acest caz, judecătorul-sindic ar 
fi trebuit să dispună intrarea în faliment în procedura generală și desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu 
(conform disp. art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014) ci nu confirmarea administratorul judiciar provizoriu.  
Creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a formulat apel împotriva împotriva Sentinței 
civile nr. 928/2021 din data de 30.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
847/30/2020, prin care judecătorul-sindic a confirmat în calitate de lichidator judiciar administratorul judiciar inițial 
desemnat Global Partner Insolvency IPURL, fiind constituit dosarul nr. 847/30/2020/a2 aflat pe rolul Curții de Apel 
Timișoara, Secția a II-a Civilă. 
Prin Decizia civilă nr. 784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 847/30/2020/a2, s-a dispus: 
„Admite apelul declarat de apelanta-creditoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş împotriva sentinţei 
civile nr. 928/30.09.2021 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 847/30/2020, în contradictoriu cu intimata-
debitoare Societatea Telco Internaţional SRL reprezentată de lichidatorul judiciar Global Partner Insolvency IPURL, 
având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. Schimbă în parte sentinţa apelată şi confirmă în calitate de lichidator 
judiciar practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL CUI 31215824 pentru un onorariu lunar de 245 lei 
exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. Menţine în rest 
sentinţa. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă”. 
Menționăm faptul că, subscrisa Consultant Insolvență SPRL a luat cunoștință în data de 23.12.2021 de confirmarea 
acesteia în calitate de lichidator judiciar al debitorului Telco International CO SRL, prin intermediul site-ului 
www.portal.just.ro. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Decizia civilă nr. 784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de 
Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 847/30/2020/a2, nu a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență și nici nu a fost comunicată subscrisei. 
Astfel, subscrisa a fost în imposibilitate de a îndepli unele atribuții prevăzute în sarcina lichidatorului judiciar, care au 
necesitat prezentarea/comunicarea dovezii calității de lichidator judiciar al debitorului Telco International CO SRL, 
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precum: depunerea specimenului de semnătură aferentă contului unic de insolvență, solicitarea de informații privin 
bunurile din patrimoniul debitorului de la autoritățile relevante, etc. 
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat Adresa nr. 5704/23.12.2021 către fostul lichidator 
judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL, prin e-mail la adresa globalinsolvency@gmail.com, cât și prin 
poștă la adresa sediului din Timisoara, str. Martin Luther, nr. 2, jud. Timiș, transmisă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR3985959099, prin care a solicitat comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor 
documentelor privind debitorul Telco International CO SRL – în faliment: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 și art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de 
inventariere a bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Telco 
International CO SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Telco International CO SRL; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul/lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul Telco International CO 
SRL; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale a insolvenței și procedurii de faliment de către dvs. în 
calitate de administratorul/lichidator judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul 
debitorului. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency 
IPURL nu a predat gestiunea debitorului lichidatorului judiciar confirmat, respectiv nu a comunicat actele de procedură 
solicitate. 
Lichidatorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei procese-verbale de inventariere a bunurilor din averea debitorului 
Telco International CO SRL întocmit de către fostul lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL în 
temeiul art. 101, cât și în temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, administratoru societății Telco 
International CO SRL este dl. Console A.. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat Somația nr. 5702/23.12.2021 către administratorul 
Console A., la adresa de domiciliu, transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859595089, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Telco International CO SRL, în vederea inventarierii acestora 
conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului Telco International CO SRL. Este 
important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Telco International CO SRL 
și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar dl. Console A. nu a predat lichidatorului 
judiciar evidențele contabile și bunurile din averea debitorului. 
În cazul în care, fostul adminsitrator statutar dl. Console A. nu va preda lichidatorului judiciar bunurile existente în 
averea debitorului Telco International CO SRL, respectiv toate evidențele și registrele contabile ale debitorului, 
conform notificării comunicate, lichidatorul judiciar va formula cererea de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
3. Referitor la disp. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014  
Prin Sentința civilă nr. 928 din data de 30.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
847/30/2020, s-a dispus: „Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului suplimentar al creanțelor la data de 20.12.2021”. 
Menționăm faptul că, fostul lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL nu a întocmit respectiv nu a 
publicat în BPI tabelul supliment de creanțe al debitorului Telco International CO SRL. 
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Având în vedere confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în data de 23.12.2021 (ulterior 
termenului limită de 20.12.2021), suspendarea programului cu publicul la compartimentul Arhivă din cadrul 
Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă în perioada 27.12.2021-31.12.2021, respectiv imposibilitatea accesării prin 
intermediului dosarului electronic a tuturor documentelor justificative în baza cărora au fost formulate cererile de 
admitere a creanțelor născute în cursul procedurii insolvenței (acestea nefiind scanate), subscrisa s-a aflat în 
imposibilitate de a întocmi tabelul suplimentar creanțe până la data întocmirii prezentului raport de activitate. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL va proceda de îndată la verificarea cererilor de admitere a creanțelor 
și la întocmirea tabelului suplimentar de creanțe, de îndată ce programul cu publicul a compartimentului Arhivă din 
cadrul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă va fi reluat. 
4. 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 17,60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00011380 24.12.2021 8.80 lei Comunicare adresă către Global Parner Insolvency 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011379 24.12.2021 8.80 lei 

Comunicare somație către administratorul statutar 
Console A. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura de faliment 
17.60 lei 

 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să stabilească prin Încheiere de ședință, în 
sarcina fostului lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL, obligația de a preda lichidatorului 
judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL a gestiunea bunurilor din averea debitorului Telco International CO SRL 
și toate actele întocmite și/sau comunicate în cadrul procedurii generale de insolvență și de faliment a debitorului Telco 
International CO SRL. 
Solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să ia act prin Încheiere de ședință, de confirmarea în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Telco International CO SRL a subscrisei Consultant Insolvență SPRL prin Decizia civilă nr. 
784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
847/30/2020/a2. 
De asemenea, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea identificării 
bunurilor din averea debitorului și a evidențelor și registrelor contabile, și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


