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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1084 Din data de 15.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă; Judecător-sindic: Mariana 
Magdalena Burtavel. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, jud. Giurgiu. 
3. Debitor: Cricom SRL, cod de identificare fiscală: 12867244; Sediul social: Satul Crevedia Mare, Comuna Crevedia 
Mare, jud. Giurgiu; Număr de ordine în registrul comerţului J52/69/2000. 
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 Cricom SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 16.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1569/122/2019 de Tribunalul Giurgiu, Secția 
Civilă, în dosarul nr. 1569/122/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raportul lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, privind debitorul Cricom SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

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

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Cricom SRL 

Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă 
Judecător-sindic: Mariana Magdalena Burtavel 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Cricom 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 Cricom SRL nr. 461/01.02.2022 pentru termenul de judecată din data 
de 08.02.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1987/02.02.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-
de-activitate-Cricom-SRL-termen-fond-08.02.2022.pdf.   
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de chemare în judecată a administratorului Udriste C. C. formulată în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Giurgiu, având în vedere atât faptele indicate în 
cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Cricom SRL, întocmit conform disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, publicat în BPI nr. 23333/06.12.2019, cât și faptele 
indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1569/122/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 23.02.2021. 
La termenul din 23.02.2021, judecătorul-sindic a prorogat soluționarea cererii de chemare în judecată pentru termenul 
de judecată din data de 15.06.2021. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, pârâtul Udriste C. C. nu a formulat întâmpinare la cererea de 
chemare în judecată. 
Din considerentele Încheierii de ședință din data de 15.06.2021 se reține: „S-a făcut referatul cauzei de către grefier care 
învederează că procedura de citare este legal îndeplinită. Având în vedere că în dosarul de insolvenţă nu s-au încheiat 
operaţiunile de lichidare, va proroga soluţionarea cererii”. 
Judecătorul-sindic a dispus: „Amână judecarea cauzei la 02.11.2021. Prorogă soluţionarea cererii după încheierea 
operaţiunilor de lichidare în dosarul de insolvenţă”. 
Menționăm faptul că, pârâtul Udriste C. C. în calitate de administrator nu a predat bunurile din averea debitorului 
Cricom SRL în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014.  
Astfel, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a efectua operațiunile de lichidare a bunurilor care au fost 
sustrase de către pârâtul Udriste C. C. din averea debitorului, fapt pentru care a fost înaintată cererea de antrenare a 
răspunderii în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, care constituie obiectul dosarului nr. 1569/122/2019/a1. 
La termenul din 02.11.2021, judecătorul-sindic a prorogat soluționarea cererii de chemare în judecată pentru termenul 
de judecată din data de 08.02.2022. 
Prin Hotărârea nr. 24/2022 din data de 08.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 1569/122/2019/a1 de Tribunalul Giurgiu, 
Secția Civilă, judecătorul-sindic a dispus respingerea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Udriste C. C. 
În vederea formulării cererii de apel, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 994/09.03.2022 prin care 
a solicitat comunicarea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Sentinței civile nr. 24/2022 din data de 
08.02.2022 pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 1569/122/2019/a1. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Hotărârea nr. 24/2022 din data de 08.02.2022 pronunțată în 
dosarul nr. 1569/122/2019/a1 nu a fost comunicată subscrisei și nu a fost publicată în BPI. 
3. Referitor la formularea plângerii penale împotriva administratului Udriste C. C. 
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În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Cricom SRL din data de 19.10.2020, ora 
09:00, lichidatorul judiciar a formulat și a înaintat plângerea penală nr. 3577/21.10.2020 împotriva administratorului 
Udriste C. C. către Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. 
Conform adresei nr. 255/VII/1/2020 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, plângerea penală a fost 
înregistrată la parchetul în data de 11.11.2020 și trimisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, spre 
competentă soluționare.  
Lichidatorul judiciar a comunicat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale Cererea nr. 604/19.02.2021 prin 
care a solicitat comunicarea numărului de dosar penal constituit ca urmare a înaintării plângerii penale nr. 
3577/21.10.2020, respectiv încunoștiințarea cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală în vederea 
participării la acestea. 
Conform adresei nr. 142.604/09.03.2021 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, plângerea penală nr. 
3577/21.10.2020  face obiectul cercetărilor în cadrul dosarului penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Bolintin Vale sub nr. 2236/P/2020, cauza aflându-se în prezent în lucru la Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu – 
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.  
Conform adresei din data de 27.12.2021 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, dosarul penal nr. 
2236/P/2020 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, având ca obiect plângerea penală nr. 
3577/21.10.2020, „se află în lucru a Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu – Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice”.  (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere Ordonanța de predare a înscrisurilor nr. 9862/27.01.2022 emisă în dosarul penal nr. 2236/P/2020 
înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, lichidatorul judiciar a comunicat către Serviciul De 
Investigare A Criminalității Economice toate înscrisurile aflate la dispoziția acestuia, în copie conformă cu originalul, 
din care rezulă existența activelor în avererea debitorului Cricom SRL, nepredate de către fostul administrator Udriste 
C. C. 
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 105,68 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007144 29.06.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către administratorul special Udriste 

C. C. 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00007143 29.06.2020 7.10 lei comunicare notificare către debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1468851 18.08.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații 
nr. 1468851/18.08.2020 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00007733 19.08.2020 7.32 lei 
comunicare somație către administratorul special Udriste C. 

C. 

5 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa/ 

4032466 
21.08.2020 12.00 lei 

comanicare somații către Aproma Impex SRL și Izosmart 
SRL 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00008204 04.09.2020 7.32 lei 
comunicare somație către administratorul special Udriste C. 

C. 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00009098 30.09.2020 10.92 lei comunicare răspuns la sesizare către administratorul special 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00009097 30.09.2020 10.70 lei comunicare răspuns la sesizare către Tribunalul Giurgiu 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00010683 06.11.2020 10.70 lei 
comunicare plângere penală către Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Giurgiu 
10 C. N. Poșta Română S.A. DIV00001250 16.02.2022 12.30 lei C. N. Poșta Română S.A. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură  
105,68 lei 

 
5.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform Deciziei publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 7243/12.05.2020, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, deținând un procent 
total de 71,05% din valoarea totală a creanțelor înscrise la masa credală a debitorului SC Cricom SRL - onorariu lunar 
de 298 lei exclusiv TVA/lună și un onorariu de succes de 1% din sumele atrase în contul unic al lichidării, exclusiv 
TVA. 
Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 16.06.2020 – 16.03.2022 este în valoare de 7.447,02 lei inclusiv 
TVA, calculat astfel: 298 lei + TVA * 21 luni. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea soluționării definitive a dosarului nr. 1569/122/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului Udriste C. C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014, soluționării dosarului 
penal nr. 2236/P/2020 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


