
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 11 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. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raport de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva 
averii debitorului Telco International CO SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate 

împotriva averii debitorului Telco International CO SRL 

Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Todor Mircea 
Temei juridic: art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Telco International CO SRL 
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”. 
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. 
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 depunerea creanțelor la data de 22.11.2021. Fixează termenul 
limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor la data de 
20.12.2021”. 
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 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17013/12.10.2021. 
Fostul lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL nu a respectat disp. art. 99 alin (3) din Legea nr. 
85/2014, respectiv nu a publicat în BPI și nici într-un ziar de largă circulație notificarea privind intrarea în faliment a 
debitorului Telco International CO SRL. 
De asemenea, subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei raportul de activitate întocmit de lichidatorul judiciar 
provizoriu Global Partner Insolvency IPURL privind demersurile efectuate conform disp. art. 147 alin. (2) coroborat cu 
disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că, fostul lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL nu a întocmit respectiv nu a 
publicat în BPI tabelul suplimentar de creanțe al debitorului Telco International CO SRL. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
- Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
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în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
- 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. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
- Prevederile art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.” 
- 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”. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a identificat la dosarul cauzei următoarelor cereri de admitere a 
creanțelor născute în cursul procedurii generale a insolvenței: 
1. 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. 318/09.11.2021, formulată în temeiul art. 102 și art. 104 din Legea nr. 85/2014, 
prin care a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 56.830,00 lei reprezentând obligații fiscale 
suplimentare acumulate între data deschiderii procedurii de insolvență – 14.01.2021 și data intrării în faliment – 
30.09.2021, conform fișei de evidență pe plătitor editată în data de 26.10.2021. 
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 11.11.2021. 
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. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
identificând faptul că, creanța în valoare de 56.830,00 lei reprezintă următoarele obligații fiscale: impoziturile pe 
veniturile de natura salariilor – 8.442,00 lei; CAS asigurați – 32.478,00 lei; CASS asigurați – 12.991,00 lei; contribuția 
asiguratorie de muncă – 2.919,00 lei. 
Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș în valoare de 
56.830,00 lei în tabelul suplimentar de creanțe al debitorului Telco International CO SRL, cu ordinea de prioritate 
prevăzută de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară, născută după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței. 
2. Enel Energie SA, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12303/2007, CUI 
22000460, cu sediul social în București, str. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, cam. 5.3, Sector 3 și sediul procesual ales în 
București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, etaj 7, Sector 2, reprezentată prin Sperilă O. și Asociații – 
Societate civilă de avocați, a formulat cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar 
de creanțe a sumei de 4.619,46 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice ce rezultă din facturile fiscale emise 
în cursul procedurii generale de insolvență. 
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 22.11.2021, fiind achitată taxa 
judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei conform OP nr. 2110140998/14.10.2021. 
În conformitate cu disp. art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Enel Energie SA, identificând următoarele aspecte: 
- Creanța solicitată în valoare de 4.619,46 lei rezultă în baza următoarelor facturi fiscale: 

Nr. factura Data emiterii Data scadentei 
Perioada de 

facturare 
val. factura 

emisa 
Rest de plata 

Val.energie+TV
A 

Taxe alte 

servicii 

Dobânzi 

penalizatoare 
21EI00885512 1/20/2021 2/19/2021 01.12.2020-

31.12.2020 
231.57 224.29 178.00 0.91 45.38 

21EI02064676 2/22/2021 5/24/2021 01.01.2021- 
31.01.2021 

184.58 177.30 177.30 0.00 0.00 
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21EIO3214238 3/23/2021 6/22/2021 
01.02.2021- 
28.02.2021 167.34 160.77 160.45 0.00 0.32 

21EI04117470 4/20/2021 7/19/2021 
29.08.2019- 
24.03.2021 2,560.14 2,426.56 2,424.54 0.91 1.11 

21EI05150678 5/18/2021 8/16/2021 01.01.2020- 
15.05.2020 

1.99 1.99 0.01 0.91 1.07 

21EI05150679 5/18/2021 8/16/2021 
25.03.2021-
30.04.2021 370.25 361.56 361.56 0.00 0.00 

21E106310379 6/23/2021 9/21/2021 
01.05.2021- 
31.05.2021 319.22 311.94 308.76 1.82 1.36 

21E107618236 7/22/2021 10/20/2021 01.06.2021- 
30.06.2021 

309.88 302.84 298.62 1.82 2.40 

21EI08S25741 8/23/2021 11/22/2021 
01.07.2021-
31.07.2021 328.23 320.95 308.76 3.18 9.01 

21E109518701 9/21/2021 12/20/2021 
01.08.2021-
31.08.2021 338.54 331.26 308.76 3.18 19.32 

Total 4,811.74 4,619.46 4,526.76 12.73 79.97 

Lichidatorul judiciar va înscrie creanța creditorului Enel Energie SA în tabelul suplimentar de creanțe, astfel: 
- va respinge creanța în valoare de 79,97 lei reprezentând dobânzi penalizatoare, având în vedere disp. art. 80 alin. (1) 
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.”  
- va înscrie creanța în valoare de 4.539,49 lei în tabelul suplimentar de creanțe al debitorului Telco International CO 
SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, născută după 
data deschiderii procedurii generale a insolvenței, din care creanța în valoare de 924,32 lei nescadentă la data intrării în 
procedura de faliment.  
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 30/03.01.2022 către Enel 
Energie SA cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate.  
3. Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA, cu sediul în Municipiul București, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-
8, Clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, Cod poștal 011141, înscrisă în Registrul 
Instituțiilor de Credit sub nr. R8-PJR-02-032/1999, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/2449/02.03.2015, Cod Unic de înregistrare RO 8145422, având capital social subscris și vărsat 
1.156.639.410 lei, prin Banca Intesa Sanpaolo Romania S.A. - Sucursala Timisoara Bulevardul Revoluției, cu sediul in 
Mun. Timisoara, B-dul Revoluției 1989, nr. 1, Județul Timiș, număr de ordine in Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Timiș J35/1993/13.06.22018, Cod Unic de înregistrare 39481872, a formulat Cerere de admitere a creanței 
nr. 94810/21.10.2021 prin care a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 1.472,12 lei, din care: 
- Suma de 792,12 lei reprezentând dobânzi restante/penalitati de întârziere, datorate in baza contractului de leasing 
financiar autovehicule nr. 14316AUTF/07.04.2017, astfel cum a fost modificat si completat prin actele adiționale 
ulterioare, calculate pana la data de 30.09.2021, data deschiderii procedurii simplificate de insolventa; 
- Suma de 280 reprezentând valori de recuperat - comisioane neachitate pentru servicii prestate; 
- Suma de 200 lei reprezentând contravaloare taxa judiciara de timbru achitata de subscrisa aferenta cererii de admiterea 
a creanței nr. 14363/11.02.2021; 
- Suma de 200 lei reprezentând contravaloare taxa judiciara de timbru achitata de subscrisa aferenta prezentei cereri. 
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 în valoare de 200,00 lei conform OP nr. 1/21.10.2021. 
În conformitate cu disp. art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA, 
identificând următoarele aspecte: 
- Prin Cererea de admitere a creanței nr. 14363/11.02.2021, creditorul a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de 
creanțe cu suma de 18.892,65 Lei, creanța rezultată din contractul de leasing financiar autovehicule nr. 
14316AUTF/07.04.2017, creanța garantata prin: contract de ipoteca mobiliara nr. 67643 din 07.04.2017 inscris la 
Registrul National de Publicitate Mobiliara sub nr. 2017-00047327469014-ZBW din 07.04.2017 si 2018- 
00070981962610-LQQ din 31.10.2018 prin care a fost instituit un drept de ipoteca asupra soldurilor creditoare ale 
conturilor deschise la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. de societatea debitoare. 
- Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL nr. 
74/09.04.2021 publicat în BPI nr. 6761/15.04.2021, creditorul Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA a fost 
înscris cu creanța în valoare de 18.692,65 lei cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014/ 
- Creditorul Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. a procedat conform clauzelor Contractul de leasing 
financiar autovehicule nr. 14316AUTF/07.04.2017 și a disp. art. 103 din Legea nr. 85/2014, la calculul dobânzii 
penalizatoare/penalitati de inatrziere pentru neplata la scadenta a creanțelor băncii de la data deschiderii procedurii 
insolventei si pana la data pronunțării falimentului, respectiv 30.09.2021. 
- Conform Facturii fiscale seria SNPL nr. 1645/2021 din data de 18.10.2021, debitorul datorează penalități de întârziere 
calculate la data de 30.09.2021 în valoare de 792,12 lei. 
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- Creditorul a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe cu suma de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de 
timbru achitată pentru depunerea cererii de admitere a creanței nr. 14363/11.02.2021 (în tabelul preliminar de creanțe), 
conform ordinului de plată nr. 1/10.02.2021; 
- Creditorul a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe cu suma de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de 
timbru achitată pentru depunerea cererii de admitere a creanței nr. 94810/21.10.2021 (în tabelul suplimentar de creanțe), 
conform ordinului de plată nr. 1/21.10.2021. 
Urmare verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar va înscrie creanța solicitată de creditorul Banca 
Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. astfel: 
- Având în vedere disp. art. 103 coroborat cu disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va înscrie 
sub condiție creanța creditorului Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. în valoare totală de 1.072,12 lei (din 
care suma de 792.12 reprezentând penalități de întârziere și suma de 280,00 lei reprezentând comisioane datorate pentru 
serviciile prestate în baza Contractului de leasing financiar autovehicule nr. 14316AUTF/07.04.2017) în tabelul 
suplimentar de creanțe, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, până la 
valorificarea bunului mobil grevat de sarcini în favoarea creditorului – autovehicul marca Audi Q3 Sport 2.0 TDI 
Quattro, an fabricație 2017, serie șasiu WAUZZZ8U0HR056839, conform Contractului de leasing financiar 
autovehicule nr. 14316AUTF/07.04.2017 și a Contractului de ipotecă mobiliară nr. 67643 din 07.04.2017; 
- va respinge creanța în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru achitată pentru depunerea cererii de 
admitere a creanței nr. 14363/11.02.2021 (în tabelul preliminar de creanțe), conform ordinului de plată nr. 1/10.02.2021, 
având în vedere disp. art. 80 alin. (1) 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.”  
- va respinge creanța în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru achitată pentru depunerea cererii de 
admitere a creanței nr. 94810/21.10.2021 (în tabelul suplimentar de creanțe), conform ordinului de plată nr. 1 din data 
de 21.10.2021, nefiind o creanță născută în cursul procedurii generale de insolvență (fiind născută ulterior datei intrării 
în faliment a debitorului). 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 33/03.01.2022 către 
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


