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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 1700 Din data de 23.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1039/30/2021; Tribunalul 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: Bea Jewels Exim SRL, cod de identificare fiscală: RO 17779852; Sediul social: Timișoara, str. Banatul, 
nr. 59, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2299/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bea Jewels Exim SRL nr. 
4811/16.11.2021 publicat în BPI nr. 19545/17.11.2021. 
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 Bea Jewels Exim SRL, numit 
prin Sentința civilă nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1039/30/2021/a2, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura simplificată de insolvenţă conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Bea Jewels Exim SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Bea Jewels Exim SRL 

Număr dosar 1039/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bea Jewels Exim SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Bea Jewels Exim SRL nr. 1259/25.03.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 25.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5503/29.03.2022 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-
de-activitate-termen-lunar-25.03.2022.pdf.  
2. Referitor la predarea gestiunii de către fostul lichidator judiciar provizoriu  
- Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Adresa nr. 
4817/16.11.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat următoarele: „să ne indicați data și locul în vederea predării, 
respectiv preluării de către subscrisa a gestiunii bunurilor debitorului Bea Jewels Exim SRL. De asemenea, prin 
prezenta, vă solicităm respectuos să ne comunicați toate documentele aflate la dispoziția dvs. privind debitorul Bea 
Jewels Exim SRL”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Având în vedere faptul că, fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei, 
lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Adresa nr. 5717/24.12.2021 
transmisă prin e-mail și prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39859595239 - semnată, 
prin care a solicitat următoarele: „să ne indicați data și locul în vederea predării, respectiv preluării de către subscrisa a 
gestiunii bunurilor debitorului Bea Jewels Exim SRL. De asemenea, prin prezenta, vă solicităm respectuos să ne 
comunicați toate documentele aflate la dispoziția dvs. privind debitorul Bea Jewels Exim SRL”. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
- Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat Cererea nr. 115/07.01.2022, în temeiul disp. art. 58 alin. 
(1) lit. n) și art. 45 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat respectuos Onoratei Instanțe să stabilească 
prin Încheiere de ședință, în sarcina fostului lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, obligația de a preda de 
urgență lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL, gestiunea bunurilor din averea debitorului Bea 
Jewels Exim SRL și toate actele întocmite și/sau comunicate în cadrul procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Bea Jewels Exim SRL. 
- Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Somația nr. 
602/09.02.2022 transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire nr. VA39996052715 - 
semnată, prin care a solicitat următoarele: „vă solicităm respectuos să procedați la predarea, cât de curând posibil, către 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, a gestiunii tuturor bunurilor societății debitoare Bea Jewels Exim 
SRL. De asemenea, prin prezenta, vă solicităm respectuos să ne comunicați toate documentele aflate la dispoziția dvs. 
privind debitorul Bea Jewels Exim SRL.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Prin Rezoluția din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 1039/30/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Dispune 
citarea fostului lichidator judiciar S.C.P. Insolvein S.P.R.L., cu menţiunea ca în termen de 10 zile de la comunicarea 
citaţiei să preda actualului lichidator judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu proces – verbal de predare – primire, 
gestiunea bunurilor din averea debitoarei şi toate actele întocmite şi / sau comunicate în cadrul procedurii privind 
debitoarea, sub sancţiunea amendării.” 
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- Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Somația nr. 
602/09.02.2022 transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire nr. VA39996052715 - 
semnată, prin care a solicitat următoarele: „vă solicităm respectuos să procedați la predarea, cât de curând posibil, către 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, a gestiunii tuturor bunurilor societății debitoare Bea Jewels Exim 
SRL. De asemenea, prin prezenta, vă solicităm respectuos să ne comunicați toate documentele aflate la dispoziția dvs. 
privind debitorul Bea Jewels Exim SRL.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL Adresa nr. 
1044/11.03.2022 prin care a solicitat, în vederea efectuării procedurii de preluare a gestiunii stocurilor din averea 
debitorului, comunicarea următoarelor înscrisuri: Procesul-verbal de inventariere și listele de inventariere a stocurilor de 
bijuterii din averea debitorului Bea Jewels SRL; Procesul-verbal de predare-primire de la administratorul Soter E. către 
Insolvein SPRL a stocurilor de bijuterii din averea debitorului Bea Jewels SRL; Actele de proveniență a stocurilor de 
bijuterii și toate certificatele de garanție și autenticitate aferente stocurilor de bijuterii din averea debitorului Bea Jewels 
SRL. 
- De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat fostului lichidator judiciar faptul că, predarea gestiunii bunurilor 
debitorului se va efectua în data de 25.03.2022, ora 12:00, la sediul acestuia din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Conform răspunsului comunicat de către Insolvein SPRL în data de 23.03.2022, prin e-mail: „Asa cum mentionam in 
adresa anterioara nr. 89/02.03.2022, nu avem posibilitatea transportarii bunurilor din patrimoniul debitoiarei Bea Jewles 
SRL la sediul Dvs. Pe cale de consecinta va reitaram solicitarea de a ne informa cu privire la data la care sunteti 
disponibili pentru preluarea acestuia de la sediul nostru din Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr. 71, ap.1. De asemenea 
va infrormam ca de la data contestatiei la procesul verbal al adunarii creditorilor am suspendat orice demers procedural 
de inventariere. Pe cale de consecinta bunurile au fost sigilate in aceleasi cutii in care au fost primite si nu au fost 
deplasate de la sediul nostru intrucat nu mai exista baza legala pentru manipularea acestora. Concluzionand va rugam sa 
ne informati cu privire la data preluarii acestora”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- În data de 28.03.2022 ora 13:30, subscrisa a contactat telefonic fostul lichidator judiciar în vederea stabilirii unei noi 
date pentru predarea gestiunii stocurilor. 
- Fostul lichidatorul judiciar a comunicat că va reveni cu informații privind modalitatea și data predării stocurilor. 
- În data de 07.04.2022, fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL a comunicat subscrisei Adresa nr. 
147/07.04.2022 prin care a solicitat prezentarea subscrisei Consultant Insolvență în data de 10.04.2022 (duminica), la 
sediul practicianul în insolvență Insolvein SPRL din Timișoara, strada Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, în vederea 
preluării patrimoniului debitoarei Bea Jeweles Exim SRL – în faliment, în baza listelor comunicate anterior. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
- Menționăm faptul că, conform Listei inventar la data de 17.04.2021 (înscris nesemnat comunicat de către fostul 
lichidator judiciar provizoriu) și balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2021 (document incomplet, nesemnat, 
comunicat de către fostul lichidator judiciar provizoriu), societatea debitoare Bea Jewels Exim SRL a înregistrat la data 
de 17.04.2021, stocuri de marfă de natura bijuteriilor: brățări, pandative, lănțișoare, cercei, inele, etc.) în valoare 
contabilă totală de 55.915,00 lei, Lista inventar cuprizând 770 de poziții de denumire stocuri, fiecare având bijuterie 
având propriul cod de identificare, respectiv marca purității metalului din care acestea sunt confecționate. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
- Până în prezent, fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL nu a respectat dispozițiile judecătorului-sindic 
pronunțate prin Rezoluția din data de 03.02.2022 și nu a predat gestiunea bunurilor debitorului Bea Jewels Exim SRL, 
respectiv nu a comunicat documentele financiar-contabile ale debitorului aflate la dispoziția acestuia, contrar 
dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin Rezoluția din data de 03.02.2022. 
- Menționăm faptul că, având în vedere numărul mare a unităților stocului de marfă și specificul acestuia – bijuterii din 
metale prețioase, respectiv necesitatea identificării fiecărei unități de marfă și verificarea prin comparare a seriei, titlul 
metalului și marca însemnată pe aceasta cu cele înregistrate în listele de inventariere și certificate de garanție și 
autenticitate, se impune predarea gestiunii stocului la sediul lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență 
SPRL, în prezența obligatorie a administratorului special și a unui martor. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 1525/11.04.2022 formulată în temeiul art. 64 lit. k) coroborat 
cu disp. art. 45 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat respectuos judecătorului sindic să stabilească 
prin Încheiere de ședință, în sarcina fostului lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, obligația de a preda de 
urgență lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL, gestiunea bunurilor din averea debitorului Bea 
Jewels Exim SRL și toate actele întocmite și/sau comunicate în cadrul procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Bea Jewels Exim SRL, la sediul lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș 
3. Referitor la disp. art. 151 și art. 155 din Legea nr. 85/2014 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 374/26.01.2022, lichidatorul judiciar a identificat în averea debitorului 
bunurile mobile – mobilier vitrină magazin – 10 corpuri, acestea fiind lăsate în custodia administratorului Soter E. D., 
conform procesului-verbal de custodie nr. 375/26.01.2022.  
În vederea evaluării bunului mobil aflat în patrimoniul debitorului Bea Jewels Exim SRL, lichidatorul judiciar a 
notificat şi a solicitat oferte de servicii de evaluare din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie 
supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
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Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunului mobil și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 19.04.2022.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar 
următoarele oferte de evaluare: 
1. Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
mobilier vitrină magazin – 10 corpuri din averea debitorului Bea Jewels Exim SRL; termen de finalizare de 4 zile 
lucrătoare de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru 
onorariul de 900,00 lei (nu se adaugă TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
4. Referitor la sumele avansate de lichdiatorul 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 103.51 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0341972 08.11.2021 20.00 lei furnizare informații debitor 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010034 11.11.2021 8.20 lei 

comunicare somație către administratorul statutar Soter 
E. D. 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0349709 15.11.2021 20.00 lei furnizare informații debitor 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011418 28.12.2021 8.80 lei 

Comunicare adresă către fostul lichidator judiciar 
provizoriu 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001046 10.02.2022 9.02 lei 

Comunicare somație către fostul lichidator judiciar 
provizoriu Insolvein SPRL 

6 
Olimpiq Media SRL PBL 31224 19.04.2022 37.49 lei 

publicare anunț organizare selecție oferte de servicii de 
evaluare 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
103.51 lei 

 
5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Conform Sentinței civile nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1039/30/2021/a2, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariu lunar în 
cuantum de 250 lei și onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 21.10.2021-21.04.2022 este în valoare 
totală de 1.785,00 lei – neachitat, calculat astfel: 250 lei (exlclusiv TVA) * 6 luni. 
6. Solicitări adresate judecătorului-sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal următoarele: 
- să stabilească prin Încheiere de ședință, în sarcina fostului lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, obligația de a 
preda de urgență lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL, gestiunea bunurilor din averea 
debitorului Bea Jewels Exim SRL și toate actele întocmite și/sau comunicate în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului Bea Jewels Exim SRL, la sediul lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL 
din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; 
- să dispună un nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitorului Bea Jewels Exim 
SRL, identificarea și inventarierea bunurilor din averea debitorului 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.  


