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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 36 Din data de 03.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2403/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: A Team Rapid SRL, cod de identificare fiscală: RO 37556642; Sediul social: Sat Crai Nou, Comuna 
Giulvaz, nr. 63, cam. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1762/2017. 
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 A Team Rapid SRL, conform 
Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2403/30/2021, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul A Team Rapid SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul A Team Rapid SRL 

Număr dosar 2403/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: A Team Rapid SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul A Team Rapid SRL nr. 5148/03.12.2021, pentru termenul lunar din 
data de 03.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20632/07.12.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-
03.12.2021-1.pdf.  
2. Referitor la dosarul nr. 2403/30/2021/a1 
Creditorul bugetar D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a formulat apel 
împotriva Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2403/30/2021, având în vedere soluția pe scurt publicată pe portal.just.ro: „Ia act de faptul că a fost confirmat 
lichidatorul judiciar, practicianul în insolvenţă S.C.P. Falimvest S.P.R.L. Termen administrativ de control 10.02.2022, 
pentru continuarea procedurii”, soluție ce a fost modificată ulterior de către grefierul delegat. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2403/30/2021/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 08.12.2021. 
Având în vedere modificarea soluției afișate pe site-ul portal.just.ro, creditorul .G.R.F.P. Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Timiș a formulat cerere de renunțare la apel. 
Menționăm faptul că, fostul lichidator judiciar Falimvest SPRL și Ghergheli D. C. în calitate de creditor au formulat 
cereri de suspedare provizorie a executării Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă în dosarul nr. 2403/30/2021. 
De asemenea, creditorul Ghergheli D. C. a formulat apel împotriva Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2403/30/2021. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat întâmpinare la Cererile de suspendare provizorie a 
executării Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2403/30/2021, formulate de fostul lichidator judiciar Falimvest SPRL și Ghergheli D. C. în calitate de creditor, și 
Apelul formulat împotriva Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 2403/30/2021, de către Ghergheli D. C. în calitate de creditor, prin intermediul căreia, a solicitat respectuos 
Onoratei Instanţe să dispună: 
- Respingerea Cererii  de suspendare provizorie a executării Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul 
Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2403/30/2021, formulate de fostul lichidator judiciar Falimvest SPRL și 
Ghergheli D. C. ca fiind neîntemeiate, 
- Respingerea Apelului formulat împotriva Rezoluției din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă în dosarul nr. 2403/30/2021, de către Ghergheli D. C. în calitate de creditor ca fiind neîntemeiat. 
La termenul de judecată din data de 08.12.2021, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 19.01.2022 
pentru a se face dovada achitării taxelor judiciare de timbru şi a cauţiunii şi pentru a se efectua o adresă către Tribunalul 
Timiş în vederea comunicării dovezii de publicare a hotărârii apelate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
3. Referitor la dosarul nr. 2403/30/2021/a2 
Fostul lichidator judiciar provizoriu Falimvest SPRL a formulat contestație împotriva Deciziei nr. 17/16.09.2021 emisă 
de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, publicată în BPI nr. 15300/16.09.2021. 
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Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2403/30/2021/a2 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 18.11.2021. 
Menționăm faptul că, Decizia nr. 17/16.09.2021 emisă de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timiș, publicată în BPI nr. 15300/16.09.2021, nu a fost contestată în termenul de 5 zile de la publicarea în BPI conform 
dispozițiilor art. 57 alin. (6) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat Cerere de repunere în termen și întâmpinare la Contestația 
formulată de fostul lichidator judiciar Falimvest SPRL împotriva Deciziei, prin intermediul căreia, solicităm respectuos 
Onoratei Instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm tardivitatea formulării contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca tardiv 
introdusă, 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatorului Falimvest SPRL, solicitând 
respingerea contestaței ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă, 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei formulată de Falimvest SPRL, solicitând a fi 
respinsă ca inadmisibilă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației formulată de Falimvest SPRL ca fiind neîntemeiată. 
La termenul de judecată din data de 18.11.2021 judecătorul-sindic a dispus amânarea pronunțării soluției la data de 
25.11.2021.  
Prin Sentința civilă nr. 1193/25.11.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2403/30/2021/a2, s-a dispus respingerea contestației formulate de fostul lichidator judiciar provizoriu Falimvest SPRL. 
4. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a solicitat prin Adresa nr. 4523/04.11.2021 comunicată către fostul lichidator judiciar provizoriu 
Falimvest SPRL comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul A Team Rapid 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; 
• Dovezi privind notificarea creditorilor societății A Team Rapid SRL conform disp. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014; 
• Tabelele de creanțe întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului A Team Rapid 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; 
• 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 lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul A Team Rapid SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate 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; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului A Team Rapid SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul A Team Rapid SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de 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 Falimvest SPRL nu a predat 
gestiunea debitorului lichidatorului judiciar confirmat, respectiv nu a comunicat actele de procedură solicitate. 
În vederea identificării evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului, licihdatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 4461/02.11.2021 către Primăria Comunei Giulvaz, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea A Team Rapid SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Giulvaz cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 3757/08.11.2021 emisă de către Primăria Comunei Giulvaz, debitorul A Team Rapid SRL 
figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu următoarele bunuri mobile: 
• autovehicul marca Audi A4, serie șasiu WAUZZZ8DZTA241677, serie motor 104256, capacitate cilindrică 1595 cm³, 
nr. înmatriculare TM 88 ATR, data dobândirii 20.09.2018; 
• autovehicul marca VW Golf, serie șasiu WVWZZZ1JZ2U401231, serie motor 227623, capacitate cilindrică 1596 cm³, 
nr. înmatriculare TM 87 ATR, data dobândirii 02.11.2018; 
• autovehicul marca Mercedes Benz, serie șasiu WDB2030061A170538, capacitate cilindrică 2148 cm³, nr. 
înmatriculare TM 86 ATR, data dobândirii 04.09.2020. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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- a comunicat adresa nr. 4479/02.11.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea A Team Rapid SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform adresei nr. 39744/23.11.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș,  debitorul A Team Rapid SRL figurează 
cu următoarele autovehicule înmatriculate: 
• autovehicul marca Mercedes Benz 203 R00CF0 C 220 CDI, serie șasiu WDB2030061A170538, nr. înmatriculare TM 
86 ATR; 
• autovehicul marca Volkswagen Golf fJ SCAZDX01, serie șasiu WVWZZZ1JZ2U401231, nr. înmatriculare TM 87 
ATR; 
• autovehicul marca Audi B5 LADPF1 A4, serie șasiu WAUZZZ8DZTA241677, nr. înmatriculare TM 88 ATR. 
- a comunicat adresa nr. 4462/02.11.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea A Team Rapid SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului nr. 283025/10.11.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunurile imobile aparținând  debitorului A Team Rapid SRL.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 5555/17.12.2021 către Inspectoratul De Poliție Al Județului Timiș prin 
Serviciul De Investigații Criminale, prin care a solicitat identificarea și imobilizarea bunurilor mobile aflate în 
proprietatea A Team Rapid SRL: 
• autovehicul marca AUDI A4, serie șasiu WAUZZZ8DZTA241677, serie motor 104256, capacitate cilindrică 1595 
cm³, nr. înmatriculare TM 88 ATR, data dobândirii 20.09.2018; 
• autovehicul marca VW GOLF, serie șasiu WVWZZZ1JZ2U401231, serie motor 227623, capacitate cilindrică 1596 
cm³, nr. înmatriculare TM 87 ATR, data dobândirii 02.11.2018; 
• autovehicul marca MERCEDES BENZ, serie șasiu WDB2030061A170538, capacitate cilindrică 2148 cm³, nr. 
înmatriculare TM 86 ATR, data dobândirii 04.09.2020, 
respectiv comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat 
coordonator ec. Popescu G.. 
- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 4480/02.11.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
A Team Rapid SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către A Team Rapid SRL de la data deschiderii 
contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, respectiv persoanele 
care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către instituțiile bancare, debitorul A Team Rapid SRL nu deține conturi bancare 
la următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Românească; Banca Comercială Română; BRD Groupe Societe 
Generale; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; First Bank România SA; Garanti Bank SA; 
Idea Bank SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank SA; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; Porshe 
Financie Group Romania; UniCredit Bank SA; Vista Bank (România) SA. 
Conform indicatorilor extrași din ultimele situații financiare anuale depuse de debitor la organul fiscal – cele încheiate 
la data de 31.12.2020, debitorul A Team Rapid SRL înregistrează următoarele active: active imobilizate – 54.361 lei; 
stocuri – 233.898 lei; creanțe – 9.428 lei; disponibilități bănești – 26.690 lei. 
Lichidatorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a bunurilor din averea debitorului 
A Team Rapid SRL întocmit de către fostul lichidator judiciar provizoriu Falimvest SPRL. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4524/04.11.2021 către fostul administrator statutar Ghergheli D. C., la 
adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860825175, prin care a 
comunicat următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile 
aflate în averea debitorului A Team Rapid 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 A Team Rapid SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul 
nepredării bunurilor existente în averea debitorului A Team Rapid 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. Ghergheli D. C. nu a predat 
lichidatorului judiciar evidențele contabile și bunurile din averea debitorului. 
În cazul în care, fostul adminsitrator statutar dl. Ghergheli D. C. nu va preda lichidatorului judiciar bunurile existente în 
averea debitorului A Team Rapid SRL (conform ultimelor situații financiare anuale depuse la organul fiscal), respectiv 
toate evidențele și registrele contabile ale debitorului, conform notificării comunicate, lichidatorul judiciar va formula 
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cererea de antrenare a răspunderii administratorului statutar, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 
85/2014. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00010155 16.11.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul Ghergheli D. C. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
8,20 lei 

 
6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 230 lei exclusiv TVA și 
un onorariu de succes de 1% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 07.10.2021-07.01.2022 este în valoare de 
821,10 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 230 lei (exclusiv TVA) * 3 luni, neachitat. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea identificării 
bunurilor din averea debitorului și a evidențelor și registrelor contabile, întocmirii suplimentului la raportul privind 
cauzele și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului cu indicarea persoanelor culpabile 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.  


