
 
 

 

Dosar nr. 8738/30/2012 
Debitor: S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L. TIMIȘOARA 
<< în insolvenŃă >><< in insolvency >><< en procédure collective >> 
Nr. de înreg. O.R.C. J35/587/2002 
C.U.I. 14591276 

Nr. de înreg. 291 FTM  /03.10.2012 
Către, 

S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L. 
Sediu social  Mun. Timișoara, str. Armoniei, nr. 27A , jud. Timiș 

 
1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 8738/30/2012, Tribunalul Timiș, Judecător sindic:Loredana NeamŃu, 
2.Arhiva/registratura instanŃei: adresa: mun. Timişoara, P-Ńa łepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, nr. de telefon: 
0256/498044, programul arhivei/registraturii instanŃei: luni-vineri, orele 8.30-12.30  
3.1. Debitor: S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social înMun. Timișoara, str. Armoniei, nr. 27A, jud. 
Timiș, C.U.I. 14591276, nr. de înreg. O.R.C. J35/587/2002, 
3.2. Administrator special: nu este desemnat, 
4.  Administrator judiciar:Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. Sediul social: 
Timișoara str Eugeniu de Savoya nr 22 ap 10,tel/fax: 0356/467580, e-mail : 
timisoara@insolventa.ronr. de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II 0572,nume şi prenume 
reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenŃă, Elena Balin 
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar al debitorului S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în Mun. Timișoara, str. Armoniei, nr. 27A, 
jud. Timiș, C.U.I. 14591276, nr. de înreg. O.R.C. J35/587/2002, potrivit încheieriinr. 1950 din data de 
27.09.2012, pronunŃată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 8738/30/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 62, alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, coroborate cu art. 33 alin. (6), art. 35 din 
acelaşi act normativ, 

NOTIFICĂ 
6.0. Deschiderea procedurii generale de insolvenŃă împotriva debitorului S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L., prin 
încheiereanr. 1950 din data de 27.09.2012, pronunŃată de Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 8738/30/2012. 
6.1. Debitorul S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L. are obligaŃia să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art. 28 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenŃei. 
6.2. În temeiul art. 28 din Legea privind procedura insolvenŃei, vă solicităm să puneŃi la dispoziŃia 
administratorului judiciar, în termen de 1 (una) zi de la primirea prezentei, orele 16.00, documentele 
enumerate mai jos, în copii certificate cu originalul, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, 
numerotate, opisate: 

- Actele constitutive ale societăŃii comerciale cu eventualele modificări ale acestora prin actele adiŃionale şi 
certificatele de înregistrare ale menŃiunilor la O.R.C. (prezentarea formei finale după toate modificările: asociaŃii-
denumire/domiciliu/sediul, administratorii-numele/domiciliul, capitalul social, sediul, etc.), 

- Prezentarea materialului privind analiza cauzelor insolvenŃei din punctul de vedere al debitorului; motive 
pentru care societatea a funcŃionat în pierdere, dacă este cazul, 

- DeclaraŃia prin care debitorul îşi arată intenŃia de: 
o intrare în procedura simplificată, 
o intrare în procedura de faliment, 
o intrare în procedura de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităŃii sau prin lichidarea, în 
tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale, 

- ModalităŃile pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităŃii (descriere sumară), 
- Lista activităŃilor curente pe care intenŃionează să le desfăşoare în perioada de observaŃie, 
- Analiza necesarului de personal pentru pază, întreŃinere, administrare-anexa 11 (plan de pază, etc.), 
- Analiza necesarului de utilităŃi-anexa 8 (energie, apă, telefoane, etc.), 
- DeclaraŃia pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de 

prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, însoŃită de certificat de la oficiul 
registrului comerŃului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social, 



 
 

 

- DeclaraŃie pe propria răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat din care să rezulte că nu 
a fost condamnat definitiv pentru fals sau pentru infracŃiuni prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si că 
administratorii, directorii şi/sau asociaŃii  nu au fost condamnaŃi definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune 
frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracŃiuni de fals ori infracŃiuni 
prevăzute în Legea concurentei nr. 21/1996, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, 

- Lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaŃilor cu răspundere nelimitată, 
pentru societăŃile în nume colectiv şi cele în comandită (nominalizarea societăŃilor la care S.C. N.M. CONSTRUCT 
S.R.L. are calitatea de actionar/asociat şi gradul de participare); scurt istoric al societăŃii cu modificările majore 
în structura acŃionarilor/asociaŃilor şi a administratorilor, 

- Certificatul de admitere la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor 
instrumente financiare emise (daca este cazul), 

- BilanŃurile pentru ultimii trei ani cu balanŃele aferente certificate de către administrator şi cenzori 
(auditor), 

- BalanŃa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrarii cererii de deschidere a procedurii 
împreună cu analiticele fiecărui cont (componenŃă şi documente justificative corespunzătoare), 

- SituaŃia clienŃilor societăŃii comerciale (creanŃe de recuperat - cont şi componenŃa detaliată pentru 
fiecare creanŃă în parte, însoŃite de facturile emise, contractele comerciale încheiate, ultimile confirmări de 
solduri; în cazul creanŃelor prescrise veŃi prezenta explicaŃii şi/sau dovezi că s-au făcut demersuri pentru 
recuperarea lor şi ultimele confirmări de solduri făcute) - anexa 9,  

- Lista creditorilor, oricum ar fi creanŃele acestora: certe sau sub condiŃie, lichide sau nelichide, scadente 
sau nescadente, necontestate sau contestate (nume, adresă, valoarea creanŃei, cauza si drepturile de preferinŃă) 
- anexa 7, 

- Lista plăŃilor efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive; situația 
transferurilor patrimoniale efectuate de debitor în ultimii trei ani (însoŃită de documentele prin care s-au realizat 
transferurile): situaŃia vânzărilor de active imobilizate (cu valori de intrare, valori reevaluate, valori de vânzare, 
precum și modul de înregistrare a vânzării și descărcării gestiunii – nota contabilă cu valorile corespunzătoare 
pentru fiecare activ în parte); situaŃia intrărilor şi ieşirilor obiectelor de inventar din ultimii trei ani cu valoare mai 
mare de 5.000,00 lei;  

- Lista completă a tuturor bunurilor debitorului (anexa 10), incluzând conturile şi băncile prin care îşi 
rulează fondurile (se vor prezenta acte de proprietate pentru active imobilizate, cărŃile de identitate ale 
autovehiculelor, cărțile tehnice ale utilajelor); se va prezenta lista bunurilor mobile cu indicarea valorii de 
înregistrare în evidenŃele contabile, iar în privinŃa bunurilor imobile, nominalizarea titlurilor de proprietate (copii 
certificate de d-voastră) şi înregistrarea lor în registrele sau în cartea funciară, cu menŃiunea dacă sunt libere de 
orice sarcini; se va menŃiona expres dacă societatea deŃine în proprietate active care conŃin substanŃe 
periculoase pentru care se impun măsuri urgente de neutralizare, eliminare, etc.; se va prezenta autorizaŃia 
emisă de AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului, conform Legii nr. 137/1995, dacă activităŃile firmei debitoare întră 
sub incidenŃa acestei legi; 

- Expresii de interes pentru achiziŃionare manifestate de alte persoane fizice/juridice, 
- Analiza situaŃiei activelor grevate de sarcini (însoŃite de extrase pentru informare ale cărŃilor funciare, 

procese verbale de sechestru, contracte de ipotecă, etc.) - anexa 2, 
- Tabel centralizator contracte comerciale (furnizori comerciali, client, etc.) - anexa 1, 
- Analiza contractelor, precum şi a cărŃilor de muncă (cu prezentarea fişelor de personal, a ultimului stat 

de plată); informare privind îndeplinirea tuturor formalităŃilor impuse de reglementările legale în privinŃa încetării 
contractelor de muncă ale salariaŃilor faŃă de care s-a luat această măsură până la această data şi dovada 
îndeplinirii lor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă - anexa 4, 

- Organigramă, stat funcŃii, la data deschiderii procedurii - anexa 5+anexa 6, 
- Analiza litigiilor în curs, a litigiilor suspendate şi a perspectivelor de soluŃionare a acestora- anexa 3, 
- SituaŃia modificărilor majore din ultimii trei ani: renunŃări la leasing-uri, casări, creanŃe date pe pierderi – 

motive pentru nerecuperare, credite contractate – valoare, procent dobandă, rate şi dobânzi restante, sume 
rămase de achitat, orice alte modificări importante de semnalat, etc., 

- Inventarul arhivei societăŃii comerciale; informare referitoare la existenŃa Nomenclatorului dosarelor 
actelor arhivate ale societăŃii comerciale şi păstrarea lor în condiŃiile Legii nr. 16/1996 privind arhivele naŃionale, 



 
 

 

astfel cum a fost modificată şi completată; selectarea şi arhivarea separate, pe luni şi ani, a statelor de plată (cu 
termen de păstrare 50 de ani), a registrelor de contabilitate obligatorii şi a documentelor justificative care au stat 
la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară (termen de păstrare 10 ani) şi a situaŃiilor financiare anuale 
(termen de păstrare 10 ani), care, în condiŃiile încetării activităŃii unei societăŃi, urmează regimul reglementat, 
respective de predare la Arhivele NaŃionale – DirecŃia JudeŃeană. 

De asemenea, vă rugăm să verificaŃi respectarea depunerii declaraŃiilor la instituŃiile la care firma este 
înregistrată societate, inclusiv a acelora care se depun la Casa de Pensii. 

În orice document emis de societate, după rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii 
veŃi menŃiona starea de insolvenŃă, în limbile română, engleză şi franceză. 

Vă atragem atenŃia că, în conformitate cu prevederile art. 147 din Legea nr. 85/2006, refuzul 
debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau al reprezentantului 
legal al debitorului persoană juridică, de a pune la dispoziŃie judecătorului sindic, administratorului judiciar sau 
lichidatorului, în conditiile prevăzute la art. 35, documentele şi informaŃiile prevăzute la art. 28 alin. 1 lit. a)-f) 
ori împiedicarea acestora, cu rea credinŃă de a întocmi documentaŃia respectivă se pedepşeste cu închisoare de 
la un an la trei ani sau cu amendă. 

6.3. Creditorii debitorului S.C. N.M. CONSTRUCT S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanŃei în condiŃiile următoare: 
6.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este12.11.2012. 
În temeiul art. 76 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei 
până la termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva 
debitorului. 
6.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 

Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanŃelor este 03.12.2012. 

Termenul pentru depunerea contestaŃiilor împotriva tabelului preliminar este 06.12.2012. 
Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 17.12.2012. 

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul debitoarei în 
data de 06.12.2012, ora 12.00, având ca ordine de zi: 
a. Prezentarea situaŃiei debitorului de către administratorul judiciar; 
b. Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum şi a preşedintelui acestuia; 
c. Supunerea spre aprobare a raportului administratorului judiciarcu privire la cauzele şi împrejurările care au 
dus la apariŃia stării de insolvenŃă a debitorului;  
d. Confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraŃiei acestuia. 
8. Comitetul creditorilor: nu este desemnat, 
9. Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Timiș 
pentru efectuarea menŃiunii. 

 
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IASI S.P.R.L.cusediul social în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 

82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul SocietăŃilor Profesionale 0120, C.U.I. RO15047672, reprezentată prin 
practician in insolvență Corneliu Mititelu, efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea aplicării 
dispozițiilor Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, datele vizate fiind numele şi prenumele, numele şi 
prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăŃenia, date din actele de stare civilă, 
telefon/fax, adresă (domiciliu/reşedinŃă), e-mail, situaŃie economică şi financiară, date privind bunurile deŃinute, 
date bancare, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, date privind 
condamnări penale/măsuri de siguranŃă, date privind cazierul judiciar, destinatarii datelor cu caracter personal 
fiind autoritățile publice centrale și locale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate 
cu dispozițiile Legii 677/2011cu respectarea drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, 
inclusiv a dreptului de acces, de intervenŃie asupra datelor şi de opoziŃie, condiŃiile în care acestea pot fi 
exercitate aceste fiind prevăzute în același act normativ. 
 
 



 
 

 

Administrator judiciar, 
Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. 

Practician în insolvenŃă 
Elena Balin 

 


