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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 414 Din data de 27.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: A.G.N. Group SRL, cod de identificare fiscală: RO 9925949; Sediul social: Timişoara, str. Medicinei nr. 
1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1171/1997. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 
2930/11.08.2021 pubicat în BPI nr. 13875/20.08.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului A.G.N. Group SRL, confirmat 
prin Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a 
creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului A.G.N. 
Group SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

declarate împotriva averii debitorului A.G.N. Group SRL 

Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: A.G.N. Group SRL 
Prin Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, în 
temeiul art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura simplificată de faliment a 
societății debitoare A.G.N. Group SRL, cu sediul social în Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul 
Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1171/1997, având CUI 
RO 9925949.  
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului A.G.N. Group SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, au 
fost stabilite următoarele termene: 
• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este la data de 29.12.2021. 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
28.01.2022. 
• Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
• Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 28.02.2022. 
• Termenul administrativ de control este la data de 17.03.2022. 
În vederea respectării disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind 
intrarea în faliment a debitorului A.G.N. Group SRL către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. 

Creditor 
Notificare nr. 

1 Vista Bank (Romania) S.A. 5280/09.12.2021 comunicată prin e-mail 

2 
Direcția Generală Regionala A Finanțelor Publice 
Timișoara Prin Administrația Județeană A Finanțelor 
Publice Timiș 

5281/09.12.2021 comunicată prin e-mail la adresa 
Registratura.AJFP.TM@anaf.ro 

3 Direcția Fiscală A Municipiului Timișoara 5282/09.12.2021 comunicată prin e-mail la adresa office@dfmt.ro 

5 Vodafone România SA 
5283/09.12.2021 comunicată prin e-mail la adresa 
persoane.juridice_ro@vodafone.com 

6 RCS & RDS SA 5284/09.12.2021 comunicată prin e-mail la adresa clienti@rcs-rds.ro 

Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 
5275/09.12.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20954/10.12.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Notificare-privind-
intrarea-in-faliment-prin-procedura-simplificata-Dubla-Convocare-AGC-in-16.12.2021-si-23.12.2021-ora-09.00.pdf, 
precum şi în ziarul de largă circulație Național din data de 10.12.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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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 
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”. 
• Conform disp. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi 
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii 
procedurii insolvenței.” 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitorului A.G.N. Group SRL următoarele 
cereri de admitere a creanțelor: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a 
depus Cerere de admitere a creanței suplimentare nr. 468/2/02.12.2021, înregistrată la dosarul cauzei în data de 
21.12.2021, prin care a precizat că societatea debitoare A.G.N. Group SRL nu a acumulat obligații fiscale suplimentare 
de la data deschiderii procedurii generale de insolvență (20.05.2021) până la data falimetului (11.11.2021), aceasta 
figurând în continuare cu suma de 117.899 lei înscrisă la masa credală. 
2. Vista Bank (Romania) S.A. (fosta Marfin Bank (Romania) S.A.), societate bancară română, având sediul în 
București, Str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, etaj 3-6, Sector 1, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/4436/1998, Cod 
Unic de înregistrare și Cod de înregistrare TVA nr. RO 10556861, a depus Cerere de admitere a creanței nr. 
L/SG/20211228 din 28.12.2021, prin care a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe al debitoarei A.G.N. 
Group SRL cu creanța certa, lichida si exigibila în cuantum de 198.203,86 euro reprezentând dobânzi penalizatoare 
aferente intervalului sus-mentionat, calculata ca diferența dintre valorile totale evidențiate in cele doua tabele de mai jos 
(5.537.050,20EUR - 5.338.846,34EUR): 
Acord de împrumut Principal restant Dobânzi restante Dobânzi penalizatoare Total (EUR) 

FA 3284/06.07.2007 1.617.035,20 35.938,10 91.661,13 1.744.634,43 

FA 4913/22.05.2008 75.486,20 1.682,44 4.290,75 81.459,39 

FA 166/28.05.2009 2.385.013,34 53.006,01 135.193,25 2.573.212,60 

FA 802/22.12.2010 878.830,80 11.031,00 49.678,12 939.539,92 
Total (EUR) 4.956.365,54 101.657,55 280.823,25 5.338.846,34 
La data deschiderii procedurii de faliment, 11.11.2021, creanța creditorului Vista Bank (Romania) S.A. este cea 
evidențiata in tabelul de mai jos: 

Acord de împrumut Principal Dobânzi 
restante 

Dobânzi 
penalizatoare 

Total (EUR) 

FA 3284/06.07.2007 1.617.035,20 35.938,10 156.461,92 1.809.435,22 
FA 4913/22.05.2008 75.486,20 1.682,44 7.338,35 84.506,99 
FA 166/28.05.2009 2.385.013,34 53.006,01 230.577,85 2.668.597,20 
FA 802/22.12.2010 878.830,80 11.031 84.648,99 974.510,79 
Total (EUR) 4.956.365,54 101.657,55 479.027,11 5.537.050,20 
La stabilirea valorii la zi a debitului au fost luate în calcul incasarile parțiale realizate de creditorul Vista Bank 
(România) SA prin executarea silită a fidejusorilor debitoarei, imputația acestora a fost efectuaăa potrivit prevederilor 
celor patru Acorduri de împrumut. 
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În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost 
depusă la dosarul cauzei în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în data de 
29.12.2021, respectiv a fost achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform OP nr. 55986/06.01.2022. 
Conform disp. art. 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.” 
În conformitate cu disp. art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanțele 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 Vista Bank (România) SA, astfel: 
- Conform disp. art. art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, creanța creditorului Vista Bank (România) SA în valoare 
de 198.203,86 euro va fi înscrisă în tabelul suplimentar de creanțe exprimată în lei la cursul BNR valabil la data intrării 
în faliment a debitorului (4.9489 lei/EURO din data de 11.11.2021), reprezentând 980.891,08 lei; 
- 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 Vista Bank (Romania) SA în valoare de 980.891,08 lei (echivalent a 198.203,86 euro), 
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 imobil grevat de sarcini în favoarea creditorului – Apartament nr. 17 situat în Mun. 
Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 camere și dependințe, cu cota de 
0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 Timișoara, nr. 
cadastral/topografic 26224/2/3/XVII, și asupra Garajului nr 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona 
Libelulei nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, nr. 
cadastral 40166-C2-U1. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului A.G.N. Group SRL, publicând notificarea de intrare în procedura de 
faliment a debitorului A.G.N. Group SRL 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.  


