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Nr. 1419/27.09.2012 
 
 

Raport de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului  
SC TRIDENT PRODUCTION SRL - în insolvență, in insolvency, en procedure 

întocmit în conformitate cu art. 67 din Legea nr. 85/2006 
 
Dosar nr.: 6315/30/2012 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Judecător Sindic: Geta Balaban 
Termen: 15.11.2012 
Debitor: SC TRIDENT PRODUCTION SRL - în insolvență, in insolvency, en procedure 
collective, cu sediul în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117 - 119, jud. Timiş, 
J35/2459/1994, CUI RO 6326538 
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr. 
26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 

  
Prin Încheierea nr. 1608/18.07.2012 pronunțată de Tribunalul Timiș, 

Secția a II a Civilă, în dosarul nr. 6315/30/2012, a fost admisă cererea formulată 
de debitorul S.C. TRIDENT PRODUCTION S.R.L. şi în temeiul art. 32 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii generale de   
insolvenţă împotriva acesteia fiind desemnat în calitate de administrator judiciar, 
practicianul în insolvență SCP MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul în 
Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO 20804476, 
prin reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă. 

 
În urma preluării documentelor contabile, așa cum prevede art. 28 din 

Legea nr. 85/2006, au fost notificați creditorii din lista pusă la dispoziția 
administratorului judiciar de către debitor, cu mențiunea de ași declara creanțele 
deținute împotriva acestuia. 

Astfel au fost notificați un număr de 85 creditori în vederea precizării 
creanțelor. 

Notificarea deschiderii procedurii a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 10701 din 31.07.2012 precum și în ziarul 
”Adevărul – Ediția de Vest” din 16.08.2012. 

În urma acestor demersuri au fost înregistrate la dosarul cauzei un număr 
de 46 cereri de creanță, iar administratorul judiciar a procedat la verificarea 
acestora în condițiile art. 66 și următoarele din Legea nr. 85/2006. 

În cuprinsul Notificării nr. 1004 din 24.07.2012, au fost stabilite, cu 
respectarea prevederilor art. 62 din legea-cadru, următoarele termene: 

    MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 

300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 

Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 

Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 



SCP MB Management IPURL  

 

 Pagină 2 

 

- 07.09.2012 pentru depunerea declarațiilor de creanță; 
- 27.09.2012 pentru verificarea declarațiilor de creanță, întocmirea și 

afișarea Tabelului preliminar al creanțelor; 
- 02.10.2012 pentru depunerea eventualelor contestații la Tabelul 

preliminar: 
- 12.10.2012 pentru afișarea Tabelului definitiv al creanțelor. 

 
Termenele mai sus menționate au fost stabilite de judecătorul sindic în 

Încheierea nr. 1608/18.07.2012 prin care s-a dispus deschiderea procedurii 
generale de   insolvenţă. 

Notificarea nr. 1004 din 24.07.2012 transmisă de către administratorul 
judiciar a enumerat condițiile de fond și de formă pe care o declarație de creanță 
trebuie să le întrunească, conform legii, precum și sancțiunea care intervine în 
cazul nedepunerii. 

 
În procedura de verificare a creanțelor s-au luat în considerare următoarele 

aspecte legale: 
- Prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 conform căruia ”Nici o 

dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic 

accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii 

procedurii”; 
- Prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 care arată că vor fi 

înscrise în tabelul de creanțe doar creanțele care ”sunt anterioare datei de 

deschidere a procedurii”; 
- Prevederile art. 64 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 – ”Creanțele 

nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise 

provizoriu la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de 

sume în măsura îngăduită de prezenta lege”; 
- Prevederile art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 – ”Creanțele născute 

după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura 

reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, 

nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplica în mod 

corespunzător pentru creanțele născute în procedura de faliment” 
- Prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 – ”Creanțele exprimate 

sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul 

Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii”. 
Creanțele solicitate în valută au fost admise la masa credală la 

valoarea în lei calculată la cursul BNR de la data deschiderii procedurii, 
respectiv la data de 18.07.2012: 1 EURO = 4,5647 lei. 

- Toate creanțele declarate au fost verificate, cu excepția celor constatate 
prin titluri executorii, rezultatul acestei operațiuni fiind evidențiat în cele ce 
urmează: 
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I. Creanțe garantate 
 

1. SC Alpha Bank România SA a solicitat înscrierea în tabelul 
preliminar de creanţe, cu suma totală de 11.850.519 lei compusă din  
2.538.895,25 euro şi respectiv 261.223,83 lei. 
Echivalentul în lei al sumei de 2.538.895,25 euro a fost calculat la cursul BNR 
de la data deschiderii procedurii, respectiv 18.07.2012 (1EUR = 4,5647). 
Sumele solicitate a fi înscrise la masa credală sunt datorate de către S.C. 
TRIDENT PRODUCTION S.R.L. în baza contractelor de credit nr. 
137/27.04.2005 şi nr. 250/23.09.2005, ce constituie convenţii cadru, cuprinzând 
condiţiile generale de creditare, în baza cărora s-au încheiat contracte de 
facilitate de credit pentru acordarea efectivă de împrumuturi. 
Pentru garantarea facilităţilor de credit s-au constituit următoarele garanţii 
asupra bunurilor din patrimoniul debitoarei: 
 

1. Ipoteci asupra imobilului constând în teren în suprafaţă de 1921 m.p. şi 
construcţii – hală de producţie mică şi servicii – situate în Timişoara, str. 
Tibrului, nr. 65, judeţ Timiş, C.F. 127114, nr. Cadastral 19195/1/1/2, 
19195/1/2/19195/2/1, 19195/1/1/1/2/1, constituite prin: 
- Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 4753/11.12.2002 la B.N. “ 
Chis-Muntean”; 
- Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.986/14.04.2003 la B.N. “ 
Chis-Muntean”; 
- Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.777/07.04.2004 la B.N. “ 
Chis-Muntean”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr.5313/16.12.2005 la B.N. P.A. “ 
Ciorică - Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr.4522/21.11.2006 la B.N. P.A. “ 
Ciorică - Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr.729/05.03.2007 la B.N.P.A. “ Ciorică 
- Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr.1105/29.03.2007 la B.N.P.A. “ Ciorică 
- Maghiaru”; 
 

2. Ipoteci asupra imobilului constând în teren în suprafaţă de 1282 m.p. şi 
construcţii – sediul de firmă în regim de înălţime P+1E+M, sediu de firmă în 
regim de înălţime P+2E, hală de producţie cu extindere în regim de înălţime 
P+1E şi hală de producţie cu extindere în regim de înălţime P+2E, situat în 
Timişoara, str. Mircea cel Bătrân nr. 117-119, judeţ Timiş, C.F. nr. 406554, nr. 
Cadastrale 406554, 406554-C1 şi 406554-C2, ipoteci constituite prin: 
- Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.1301/05.04.2001 la B.N. “ 
Chis-Muntean”; 
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- Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.1357/10.04.2002 la B.N. “ 
Chis-Muntean” aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 autentificat 
sub nr. 953/08.04.2009 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru” şi actul adiţional nr. 2 
autentificat sub nr. 1861/16.05.2011 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru”; 
- Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.985/14.04.2003 la B.N. “ 
Chis-Muntean” aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 autentificat 
sub nr. 954/08.04.2009 la  B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru” şi actul adiţional nr. 2 
autentificat sub nr.1860/16.05.2011 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru”; 
- Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.776/07.04.2004 la B.N. “ 
Chis-Muntean” aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 autentificat 
sub nr.955/08.04.2009 la  B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru” şi actul adiţional nr. 2 
autentificat sub nr.1859/16.05.2011 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr.5329/16.12.2005 la B.N.P.A. “ Ciorică 
- Maghiaru” aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 autentificat sub 
nr.956/08.04.2009 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru” şi actul adiţional nr. 2 
autentificat sub nr.1857/16.05.2011 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1104/29.03.2007 la B.N.P.A. “ 
Ciorică - Maghiaru” aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 
autentificat sub nr. 959/08.04.2009 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru” şi actul 
adiţional nr. 2 autentificat sub nr. 1855/16.05.2011 la B.N.P.A. “ Ciorică - 
Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 4523/21.11.2006 la B.N.P.A. “ 
Ciorică - Maghiaru” aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 
autentificat sub nr.957/08.04.2009 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru” şi actul 
adiţional nr. 2 autentificat sub nr.1858/16.05.2011 la B.N.P.A. “ Ciorică - 
Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1853/16.05.2011 la B.N.P.A. “ 
Ciorică - Maghiaru”; 
- Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 580/22.02.2007 la B.N.P.A. “ Ciorică 
- Maghiaru” aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 autentificat sub 
nr.958/08.04.2009 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru” şi actul adiţional nr. 2 
autentificat sub nr.1856/16.05.2011 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru”; 
 

3. Ipotecă asupra imobilului constând în teren arabil extravilan în 
suprafaţă de 35.754 m.p.situat în localitatea Variaş, judeţul Timiş, C.F. nr. 
401057, nr. Top 1067/1/1/2, constituită prin contractul de ipotecă autentificat 
sub nr. 1935/29.06.2010 la B.N.P.A. “ Ciorică - Maghiaru”. 
 

4. Garanţie reală mobiliară asupra echipamentelor constând din linie 
verticală automată pentru producţia geamului termoizolant şi alte echipamente 
conexe pentru producţia geamului termoizolant, constituită prin contractul de 
garanţie reală mobiliară nr. 465 din data de 13.09.2007, aşa cum a fost modificat 
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prin Actul adiţional nr. 1 din data de 29.06.2010 şi Anexa nr. 1 din data de 
24.08.2011. 
 

5. Garanţie reală mobiliară asupra drepturilor de despăgubire născute din 
poliţele de asigurare prezente şi viitoare privind asigurarea imobilelor 
proprietatea debitoarei. 
Garanţia a fost constituită prin: 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 217/27.04.2005, aşa cum a fost 
modificat prin actul adiţional din data de 08.04.2009 şi Anexa nr. 1 din data de 
24.08.2011; 
- Contractul de ipotecă mobiliară nr. 165/2012 din data de 15.06.2012; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.138 din data de 05.03.2007; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.98 din data de 22.02.2007, aşa cum a 
fost modificat prin actul adiţional nr. 1 din data de 08.04.2009 şi Anexa nr. 1 din 
data de 24.08.2011; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.99 din data de 22.02.2007; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.10/2011 din data de 24.08.2011; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 467 din data de 13.09.2007, aşa cum 
a fost modificat prin actul adiţional nr. 1/29.06.2010 şi Anexa nr. 1 din data de 
24.08.2011; 
 

6. Garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare, prezente şi 
viitoare, ale tuturor conturilor curente deschise de către debitoare în evidenţa 
subscrisei. 
Garanţia a fost constituită prin: 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 216/27.04.2005, aşa cum a fost 
modificat prin actele adiţionale din data de 16.12.2005, 29.03.2007, 08.02.2008, 
29.06.2010 şi 24.08.2011; 
- Contractul de ipotecă mobiliară nr. 142/2012 din data de 25.05.2012; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 223 din data de 29.03.2007, aşa cum 
a fost modificat prin actul adiţional din data de 29.06.2010 şi actul adiţional nr. 2 
din data de 24.08.2011; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.137 din data de 05.03.2007 aşa cum a 
fost modificat prin actul adiţional din data de 29.06.2010 şi actul adiţional nr. 2 
din data de 24.08.2011; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.97/22.02.2007, aşa cum a fost 
modificat prin Actul adiţional din data de 29.06.2010 şi actul adiţional nr. 2 din 
data de 24.08.2011; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.522 din data de 06.01.2009 aşa cum a 
fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 29.06.2010 şi actul adiţional 
nr. 2 din data de 24.08.2011; 
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- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.472 din data de 13.09.2007 aşa cum a 
fost modificat prin Actul adiţional din data de 29.06.2010 şi actul adiţional nr. 2 
din data de 24.08.2011; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr.473 din data de 13.09.2007 aşa cum a 
fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 29.06.2010 şi actul adiţional 
nr. 2 din data de 24.08.2011; 
 

Având în vedere solicitarea creditoarei de a fi înscrisă la masa credală ca 
şi creditor garantat şi luând în considerare prevederile art. 41 alin. (2) din legea 
insolvenţei, vom proceda la înscrierea provizorie ca şi garantată a creanţei în 
cuantum de 11.850.519 lei, urmând ca după evaluarea garanţiilor reale 
constituite asupra averii societăţii debitoare să înscriem în tabelul definitiv al 
creanţelor cuantumul creanţei garantate. 
 

În consecinţă, creditorul SC Alpha Bank România SA a fost înscris în 
tabelul preliminar de creanţe, cu creanţa admisă provizoriu în categoria 
creanţelor garantate, respectiv cu întreaga sumă solicitată în valoare de 
11.850.519 lei, sub rezerva aplicării art. 41 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. 
 
 

2. SC BRD – Groupe Societe Generale SA a solicitat înscrierea în 
tabelul preliminar de creanţe, cu suma totală de 1.912.256 lei compusă din  
418.866 euro şi respectiv 258,75 lei. 
Echivalentul în lei al sumei de 418.866 euro a fost calculat la cursul BNR de la 
data deschiderii procedurii, respectiv 18.07.2012 (1EUR = 4,5647). 
Sumele solicitate a fi înscrise la masa credală sunt datorate de către S.C. 
TRIDENT PRODUCTION S.R.L. în baza contractelor de credit nr. 
12/09.01.2009 şi nr. 1172/07.04.2008, cu actele adiţionale aferente acestora. 
 

Pentru garantarea obligaţiilor s-au constituit următoarele garanţii asupra 
bunurilor din patrimoniul debitoarei: 
- Contractul de ipotecă nr. 5/09.01.2009 autentificat sub nr. 35/09.01.2009 la 
B.N.P. Ciorîcă -  Maghiaru din Timişoara cu actul adiţional la acesta nr. 
1/122/22.03.2010 autentificat sub nr. 775/22.03.2010 la B.N.P. Ciorîcă - 
Maghiaru din Timişoara, privind imobilul înscris în C.F. nr. 409860 Timişoara ( 
provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 143531 Timişoara), nr. Top 
A843/14, constând în teren arabil extravilan în suprafaţă de 25.000 m.p., situate 
în extravilanul Municipiului Timişoara. 
-Contractul de ipotecă nr. 144/08.04.2008 autentificat sub nr. 1059/08.04.2008 
la B.N.P. Ciorîcă – Maghiaru din Timişoara cu actul adiţional la acesta nr. 
1/123/22.03.2010 autentificat sub nr. 776/22.03.2010 la B.N.P. Ciorîcă – 
Maghiaru din Timişoara, privind imobilul înscris în C.F. nr. 409860 Timişoara ( 
provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 143531 Timişoara), nr. Top 
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A843/14, constând în teren arabil extravilan în suprafaţă de 25.000 m.p., situat 
în extravilanul Municipiului Timişoara. 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 4/09.01.2009 cu actul adiţional nr. 
1/08.01.2010 privind bunurile mobile constând în linie de producţie a unităţilor 
de geam termoizolant proprietatea debitoarei; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 84/08.03.2010 privind bunurile 
mobile constând în linia de producţie a unităţilor de geam, termoizolant, linia de 
zincare, linia de galvanizare şi staţia de neutralizare, proprietatea debitoarei; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară pe sume de bani viitoare nr. 
85/08.03.2010 privind suma în valoare totală de 1.389.134 lei datorată de 
debitorii identificaţi în cuprinsul acestui contract; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară pe sume de bani prezente şi viitoare din 
conturile curente, existente şi viitoare nr. 83/08.03.2010 din conturile societăţii 
şi a codebitoarei sale deschise la BRD GSG S.A.; 
- Contractul de garanţie reală mobiliară pe sume de bani prezente şi viitoare din 
conturile curente, existente şi viitoare nr. 3/08.01.2010 deschise pe numele 
societăţii la BRD GSG S.A. 
 

Având în vedere solicitarea creditoarei de a fi înscrisă la masa credală ca 
şi creditor garantat şi luând în considerare prevederile art. 41 alin. (2) din legea 
insolvenţei, vom proceda la înscrierea provizorie ca şi garantată a creanţei în 
cuantum de 1.912.136 lei, urmând ca după evaluarea garanţiilor reale constituite 
asupra averii societăţii debitoare să înscriem în tabelul definitiv al creanţelor 
cuantumul creanţei garantate. 
 

În consecinţă, creditorul SC BRD – Groupe Societe Generale SA a 
fost înscris în tabelul preliminar de creanţe, cu creanţa admisă provizoriu 
în categoria creanţelor garantate, respectiv cu suma de 1.912.136 lei, sub 
rezerva aplicării art. 41 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. 
Suma de 120,03 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru 
judiciar se respinge, fiind o cheltuială care nu rezultă din raporturi 
contractuale cu debitoarea, angajată ulterior deschiderii procedurii de 
intrare în insolvenţă. 
 

3. SC Banca Transilvania SA a solicitat înscrierea în tabelul preliminar 
de creanţe, cu suma totală de 224.355 lei, contravaloarea a 49.150 euro. 
Echivalentul în lei al sumei de 49.150 euro a fost calculat la cursul BNR de la 
data deschiderii procedurii, respectiv 18.07.2012 (1EUR = 4,5647). 
Sumele solicitate a fi înscrise la masa credală sunt datorate de către S.C. 
TRIDENT PRODUCTION S.R.L., sub condiţie suspensivă, în baza contractului 
de emitere scrisoare de garanţie bancară cu ipotecă mobiliară pe suma din contul 
de garanţie şi asupra încasărilor şi soldul contului curent nr. 354/29.05.2012. 
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Pentru garantarea facilităţii s-au constituit următoarele garanţii asupra 
patrimoniului debitoarei: 
- Contract de emitere scrisoare de garanţie bancară cu ipotecă mobiliară pe suma 
din contul de garanţie, nr. 354/29.05.2012; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra soldului contului de depozit, nr. 
354/CES/1/29.05.2012; 
- Contract de ipotecă mobiliară asupra soldului contului de depozit, nr. 
354/CES/2/29.05.2012. 
 

În consecinţă, creditorul SC Banca Transilvania SA a fost înscris în 
tabelul preliminar de creanţe, cu creanţa admisă provizoriu în categoria 
creanţelor garantate, sub condiţie suspensivă, respectiv cu suma de 224.355 
lei, sub rezerva aplicării art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. 
 

4. Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș a solicitat înscrierea la 
masa credală a debitorului SC Trident Production SRL cu o creanță în cuantum 
de 712.236 lei reprezentând taxe datorate bugetului consolidat ca și creanță 
bugetară garantată. 

Analizând cererea de creanță depusă, administratorul judiciar constată 
faptul că creditorul bugetar deține față de debitor o creanță garantată în baza 
proceselor verbale de sechestru a bunurilor mobile. 

Raportat la solicitarea creditorului Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Timiș, administratorul judiciar a constatat faptul că această creanță îndeplinește 
condițiile de legalitate.  

Prin urmare Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș va fi 
înscrisă la masa credală cu suma de 712.236 lei conform art. 121 alin. (2) 
din Legea nr. 85/2006 ca și creanță garantată provizorie în temeiul art. 41 
alin. (2) din Lege. 
 

II. Creanțe salariale 
 Cuprinde categoria drepturilor salariale neridicate ale personalului angajat 
la data de 18.07.2012 în valoare totală de 136.273 lei, conform evidențelor 
contabile ale debitorului. În aplicarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 
85/2006, creanțele salariale au fost înscrise în Tabelul preliminar din oficiu de 
către administratorul judiciar, conform evidențelor contabile, suma totală a 
creanțelor salariale fiind extrasă din statele de plată întocmite de către 
departamentul economico-financiar al societății debitoare TRIDENT 
PRODUCTION SRL. 
 

III. Creanțe bugetare 
 

 1. Administrația Fondului pentru Mediu a depus declarație la dosarul 
cauzei solicitând înscrierea la masa credală a debitorului cu suma de 3.648 lei 
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reprezentând contribuții, dobânzi și penalități datorate Fondului pentru Mediu în 
baza OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 105/2006. 
 Raportat la solicitarea creditorului Administrația Fondului pentru Mediu, 
administratorul judiciar a constatat faptul că această creanță îndeplinește 
condițiile de legalitate. 
 Prin urmare creditorul Administrația Fondului pentru Mediu va fi 
înscris în Tabelul preliminar al creanțelor debitorului cu suma de 3.648 lei, 
la rangul de preferință prevăzut de art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006, în 
grupa creanțelor bugetare. 

 
IV. Creanțe chirografare 

 
 a) Grupa creditorilor chirografari, care justificându-și pe deplin creanțele, 
anexând taxa judiciară de timbru și timbru judiciar, au fost înscriși în tabel cu 
sumele solicitate prin cererile de admitere a creanțelor, sunt: 

Nr. 
crt. 

CREDITOR 

Suma solicitată 
și înscrisă în 

Tabel            
(lei) 

Observații                                  
(se va nota caracterul 
scadent, condiționat, 

rangul de prioritate, etc.) 

1 SC Asko Group SRL                                                  73.672,58 123/7 

2 
SC Balkan RO Trade&Construction 
SRL       

7.065,37 123/7 

3 
SC C.F.R. Transauto SA - în 
reorganizare  

2.008,80 123/7 

4 SC Cons Electrificarea Instal SRL                          147.964,28 123/7 
5 SC Cons Rebra SRL                                                      16.690,58 123/8 
6 SC Den Braven România Comex SRL  3.675,78 123/7 
7 SC Ejot România SRL                                                 3.762,90 123/7 
8 SC Europrefabricate SRL                                          400.281,36 123/7 
9 SC Europrobe SRL                                                       3.290,87 123/7 

10 SC Foerch SRL                                                             15.365,16 123/7 
11 SC Hilti România SRL                                  6.053,24 123/7 
12 SC Holver SRL                                                              10.411,14 123/7 
13 SC Maschinenbau Timișoara SRL                         344.295,85 123/7 
14 SC M.B.M. SRL                                           1.623,04 123/7 
15 Medeșan Domnica-Elena                                     636.166,67 123/9 lit. a) 
16 Medeșan Vasile                                                  254.798,05 123/9 lit. a) 
17 SC Rolift SRL - în insolvență                                   30.000,00 123/7 
18 SC Saint-Gobain Glass România SRL                   122.114,95 123/7 
19 SC Somfy SRL                                                               9.833,28 123/7 
20 SC Sop Consulting SRL                                                1.364,00 123/7 
21 SC Surtec România SRL                                            61.571,14 123/7 
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22 SC System Rado SRL                                                      40.577,75 123/7 
23 SC TNT România SRL                                                     3.528,91 123/7 
24 SC Vamed Prod SRL                                                     502.707,06 123/7 
25 SC Varimax SA - în insolvență                                                     921.209,82 123/7 
26 SC VBH Romcom SRL                                                     15.249,92 123/7 

 
b) Grupa creditorilor ale căror creanțe au fost trecute parțial în Tabel, au 

fost modificate  sau înlăturate: 
1. Creditorul SC Alukönigstahl Sisteme de Aluminiu, Oțel și Plastic 

SRL a depus declarație de creanță la dosarul cauzei solicitând înscrierea la masa 
credală a debitorului SC Trident Production SRL cu suma de 314.267,33 lei 
reprezentând contravaloarea facturilor emise ca urmare a livrării de mărfuri 
conform convențiilor nr. 1309 și 1390 precum și Condițiilor Generale de Livrare 
semnate cu debitorul. Executarea obligațiilor a fost garantată de către SC Trident 
Production SRL cu 6 bilete la ordin, garanție înscrisă de către creditor în Arhiva 
Electronică de Garanții Reale Mobiliare sub nr. 2012-00023350111397-TIG în 
data de 05.07.2012, după cum urmează: 
1. B.O. seria BTRL 3BT nr. 3611064 în valoare de 235.024,88 lei, scadent la 
data de 04.07.2012, garanție pentru sold; 
2. B.O. seria BTRL 3BT nr. 3474284 în valoare de 48.188,03 lei, scadent la data 
de 08.07.2012, garanție pentru sold; 
3. B.O. seria BTRL 3BT nr. 3474283 în valoare de 80.080,51 lei, scadent la data 
de 15.07.2012, garanție pentru sold; 
4. B.O. seria BTRL 3BT nr. 3474282 în valoare de 75.753,63 lei, scadent la data 
de 22.07.2012, garanție pentru sold; 
5. B.O. seria BTRL 3BT nr. 3611065 în valoare de 18.000 lei, scadent la data de 
06.08.2012, garanție pentru sold; 
6. B.O. seria BTRL 3BT nr. 3611066 în valoare de 19.348,46 lei, scadent la data 
de 10.08.2012, garanție pentru sold; 
 Analizând cererea de creanță și situația de fapt, administratorul judiciar a 
procedat la înscrierea în Tabelul preliminar al creanțelor a creditorului SC 
Alukönigstahl Sisteme de Aluminiu, Oțel și Plastic SRL cu întreaga sumă 
solicitată, dar în categoria creanțelor chirografare, art. 123, pct. 7 din Legea nr. 
85/2006, înlăturând rangul de prioritare solicitat de către creditor.  

Motivele care au stat la înlăturarea rangului de preferinţă pretins sunt 
următoarele : 
- biletul la ordin este un titlu de credit şi nu o garanţie reală ce oferă creditorului 
garantat dreptul de urmărire şi preferinţă asupra bunului adus în  garanţie pentru 
buna executare a unei creanţe.   
- conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 odată cu intrarea în procedura insolvenţei  
conturile debitorului se închid urmând ca plăţile şi disponibilităţile băneşti să se 
păstreze  într-un  cont de lichidare deschis de administratorul judiciar.   
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În consecință creditorul SC Alukönigstahl Sisteme de Aluminiu, Oțel 
și Plastic SRL va fi înscris la masa credală a debitorului SC Trident 
Production SRL cu suma de 314.267,33 lei reprezentând contravaloarea 
mărfurilor livrate, în categoria creanțelor chirografare – art. 123, pct.7. 

 
2. Creditorul SC City Media SRL a depus declarație de creanță la dosarul 

cauzei solicitând înscrierea la masa credală a debitorului SC Trident Production 
SRL cu suma de 10.111,19 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, 
așa cum rezultă din facturile nr. 635/10.05.2011 și nr. 655/11.07.2011 

Analizând cererea de creanță depusă comparativ cu evidențele contabile 
ale debitorului, administratorul judiciar a constatat faptul că: 
- factura nr. 655/11.07.2011 în valoare de 3.934,64 lei a fost achitată integral de 
către debitor, aspect recunoscut chiar de către creditor în cuprinsul cererii de 
creanță; 
- factura nr. 635/10.05.2011 nu este anexată de creditor în susținerea cererii 
formulate. 
- în contabilitatea debitorului apare înregistrată suma de 3.111,91 lei ca și 
creanță datorată SC City Media SRL. 
 Pe cale de consecință, administratorul judiciar a procedat la 
înscrierea creditorului SC City Media SRL, în Tabelul preliminar, cu suma 
de 3.111,91 lei reprezentând rest de plată, în categoria creanțelor 
chirografare – art. 123, pct. 7. 

 
3. Creditorul SC Crawford Hafa SRL a depus declarație de creanță la 

dosarul cauzei solicitând înscrierea la masa credală a debitorului SC Trident 
Production SRL cu suma de 98,483,18 lei și penalități de întârziere, necalculate 
la data depunerii cererii, reprezentând contravaloarea facturii seria TM CRW-
00937.17/28.10.2011, achitată parțial de către debitor. 

Creditorul mai face vorbire în cuprinsul cererii de creanță despre 
ordonanța civilă nr. 11893/02.05.2012 prin care debitorul SC Trident Production 
SRL ar fi fost obligat la plata sumei de 98,483,18 lei și penalități de întârziere, 
doar că instanța ar fi menționat greșit în cuprinsul hotărârii suma datorată și 
anume 78.572,28 lei în loc de 98,483,18 lei cum era corect. Cu privire la acest 
aspect creditorul SC Crawford Hafa SRL a formulat cerere de îndreptare a erorii 
materiale, cerere care nu a fost atașată declarației de creanță.  
 Analizând cerere de creanță și documentele depuse în probațiune, 
administratorul judiciar constată că potrivit ordonanței civilă nr. 
11893/02.05.2012, debitorul este obligat doar la plata sumei de 78.572,28 lei cu 
titlu de preț la care se adaugă penalități de întârziere calculate de la scadență 
până la plata efectivă și 42 lei reprezentând cheltuieli de judecată, reținându-se 
că diferență până la suma de 98,483,18 lei nu este scadentă, datorită faptului că 
plata celei de-a treia tranșe din preț este condiționată de predarea produselor 
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furnizate de SC Crawford Hafa SRL către SC Trident Production SRL, în stare 
de buna funcționare a bunurilor. 
 Față de această situație considerăm că se impune mai întâi soluționarea 
cererii de îndreptare a erorii materiale. 
 În consecință creditorul SC Crawford Hafa SRL va fi înscris la masa 
credală cu suma de 98,483,18 lei, fără penalitățile solicitate, datorită 
faptului că acestea nu au fost calculate în nici un fel de către creditor, în 
categoria creanțelor chirografare – art. 123, pct. 7, cu precizarea ca până la 
termenul stabilit pentru definitivarea Tabelului de creanțe să se prezinte 
administratorului judiciar soluția pronunțată de instanță ca urmare a 
cererii de îndreptare a erorii materiale formulate în dosarul nr. 
4514/325/2012 iar penalitățile să se calculeze potrivit sumei stabilite de 
instanță. 

 
4. Creditorul SC Eta2U SRL a solicitat înscrierea la masa credală a 

debitorului cu suma de 26.430,40 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor și 
serviciilor prestate, pentru care au fost emise următoarele facturi: 
- nr. 81106291/29.11.2008 în valoare de 17.000,04 lei din care s-a achitat parțial 
suma de 15.239,03 lei; 
- nr. 81200096/29.11.2008 în valoare de 17.108,68 lei; 
- nr. 90700805/06.07.2009 în valoare de 2.301,06 lei din care s-a achitat parțial 
suma de 1.150,29 lei; 
- nr. 90800205/03.08.2009 în cuantum de 1.303,42 lei din care s-a achitat parțial 
suma de 152.83 lei; 
- nr. 91000315/02.09.2009 în valoare de 1.314,80 lei; 
- nr. 91100373/03.11.2009 în valoare de 1.331,88 lei; 
- nr. 91200600/04.12.2009 în valoare de 1.304,76 lei și 
- nr. 100100347/04.01.2010 în valoare de 1.308,21 lei. 

Analizând cererea de creanță, administratorul judiciar constată întemeiate 
pretențiile creditorului, cu excepția facturii nr. 81200096/29.11.2008 în valoare 
de 17.108,68 lei care este prescrisă. 

În concluzie, creditorul SC Eta2U SRL va fi înscris la masa credală a 
debitorului cu suma de 9.321,72 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor 
și serviciilor prestate, sumă rezultată ca urmare a înlăturării facturii nr. 
81200096/29.11.2008 în valoare de 17.108,68 lei care este prescrisă, în 
categoria creanțelor chirografare – art. 123, pct. 7. 

 
5. Creditorul SC Gaviota Simbac Eastern Europe SRL a depus la 

dosarul cauzei declarație de creanță prin care solicita înscrierea în Tabelul 
creanțelor debitorului cu suma de 13.768,31 reprezentând contravaloarea 
mărfurilor livrate. 

În urma analizării cererii de creanță comparativ cu evidențele contabile ale 
debitorului, administratorul judiciar constată că debitul față de SC Gaviota 
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Simbac Eastern Europe SRL a fost achitat integral, iar după cum rezultă din fișa 
contului pentru furnizorul Gaviota la data de 18.07.2012, soldul contului este 
0,00 lei. 

În concluzie, SC Gaviota Simbac Eastern Europe SRL nu va fi 
înregistrat în Tabelul de creanțe. 

 
6. Creditorul SC Sfinx Construct SRL, a solicitat înscrierea în tabelul de 

creanţe cu suma de 66.123,39 lei, sumă compusă din:  
BO BTRL 3BT3202303, în sumă totală de 17.500 lei, refuzat total la plată 

pentru lipsă disponibil; 
BO BTRL 3BT3202304, în sumă totală de 17.500 lei, refuzat parţial la 

plată pentru suma de 16.932,81lei; 
BO BTRL 3BT3202305, în sumă totală de 15.000 lei, refuzat total la plată 

pentru lipsă disponibil; 
BO BTRL 3BT3202306, în sumă totală de 17.279,98 lei, acceptat la plată 

pentru suma de 589,40 lei, refuzat parţial la plată pentru suma de 16.690,58 lei. 
 Verificând cererea depusă, administratorul judiciar a constat faptul că 

biletul la ordin BTRL 3BT3202306, a fost girat în data de 20.04.2012, către SC 
Cons Rebra SRL, transmiterea biletului la ordin fiind semnată de către girantul 
SC Sfinx Construct SRL.  

 Potrivit art. 16 din Legea nr. 58 din 1 mai 1934 asupra cambiei şi biletului 
la ordin: “Girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie.”  

 Potrivit legii, deţinătorul unei cambii este socotit posesor legitim al 
acesteia, dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă 
ultimul gir este în alb. (art. 18 din Legea nr. 58 din 1 mai 1934).  

 Astfel, SC Cons Rebra SRL, posesorul biletului la ordin BTRL 
3BT3202306, prezumat titular al dreptului de creanţă şi proprietar al titlului, a 
înregistrat asupra averii debitoarei o cerere de creanţă în sumă de 16.690,58 lei, 
suma aferentă biletului la ordin BTRL 3BT3202306.  

 Având în vedere considerentele expuse, creditorul SC Sfinx Construct 
SRL, a fost înscris în tabelul preliminar de creanţe, cu suma de 49.432,81 lei 
în categoria creanțelor chirografare – art. 123, pct. 7. 

 
7. SC Sigura Total Fire & Building Engineering SRL a solicitat 

înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 86.382,89 lei, sumă compusă din : 
- rest aferent Facturii Fiscală nr. 103/20.02.2012 în sumă de 73.526,02 lei; 
- penalităţi de întârziere în sumă de 12.856,87 lei. 

Analizând această declaraţie de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că penalităţile de întârziere au fost calculate în mod eronat, de la 
data de 20.03.2012 până la data de 08.08.2012 (145 zile), fiind incluse în 
calculul acestora, 26 zile de la data deschiderii procedurii de insolvenţă. 

Drept urmare, administratorul judiciar a înscris provizoriu în tabelul 
de creanţe suma de 12.856,87 lei reprezentând penalitățile cu mențiunea ca 
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până la data stabilită pentru definitivarea Tabelului de creanțe să 
procedeze la recalcularea acestora, în caz contrar cuantumul penalităților  
va fi respins. 

 
8. SC Sika RomâniaA SRL, a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu 

suma de 11.751,44 lei, sumă compusă din: 
- 10.961, 41 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate; 
- 790,03 lei reprezentând cuantumul penalităţilor de întârziere. 

Analizând această declaraţie de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că penalităţile de întârziere au fost calculate în mod eronat, fiind 
inclusă în calcul acestora şi ziua de 18.07.2012, data deschiderii procedurii de 
insolvenţă.  

Drept urmare, administratorul judiciar a înscris provizoriu în tabelul 
de creanţe suma de 790,03 lei cu mențiunea ca până la data stabilită pentru 
definitivarea Tabelului de creanțe să procedeze la recalcularea acestora, în 
caz contrar cuantumul penalităților  va fi respins. 
 

9. SC Siveco România SA a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu 
suma de 42.731,52 lei, sumă compusă din: 

Rest de plata aferent facturii fiscale nr. SVC 0701666 din 23.06.2008, în 
cuantum de 6.531,13 lei; 

Factura Fiscală nr. SVC 0701782 din 21.07.2008 în cuantum de 28.580,44 
lei; 

Factura Fiscală nr. SVC 0701891 din 29.08.2008 în cuantum de 7.619.95 
lei. 

 În urma verificărilor efectuate de către administratorul judiciar, acesta a 
constatat faptul că sumele solicitate nu sunt întemeiate în totalitate. Astfel, 
Factura Fiscală nr. SVC 0701891 din 29.08.2008 nu este înregistrată în 
contabilitatea debitoarei, aceasta neintrând în posesia facturii mai sus 
menţionate.  

 Menţionăm de asemenea faptul că SC Siveco România SA nu a anexat 
cererii de creanţă formulate, dovada confirmării de primire a Facturii Fiscale nr. 
SVC 0701891 din 29.08.2008, singurele confirmări de primire menţionate în 
cuprinsul cererii şi ataşate acesteia fiind cele aferente Facturilor Fiscale nr. SVC 
0701782 din 21.07.2008 şi nr. SVC 0701666 din 23.06.2008. 

 Prin urmare, administratorul judiciar a procedat la înscrierea în 
tabelul de preliminar de creanţe, a creditorului SC Siveco România SA 
doar cu suma de 35.111,57 lei în categoria creanțelor chirografare – art. 
123, pct. 7. 

 
10. CE Glass 1989 Kft (fostă Szilank 1989 Uveg-Es Gepipari Kft) a 

solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 5.082,94 euro, echivalentul a 
23.202,10 lei, calculat la cursul valutar al BNR din data de 18.07.2012, data 
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deschiderii procedurii generale de insolvenţă,  reprezentând contravaloarea 
facturii fiscale nr. VSSK 11-06164. 

 Analizând această declaraţie de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că marfa livrată de către petenta CE Glass 1989 Kft, marfă 
pentru care a fost emisă factura mai sus menţionată, a fost refuzată de către 
Trident Production SRL – în insolvenţă. 

 Potrivit Cap. VI., pct. 6.1 din Contractul Cadru de furnizare între petenta 
CE Glass 1989 Kft şi Trident Production SRL:  „Vânzătorul declară că în cazul 
unor executări defectuoase îşi va îndeplini obligaţia de garanţie potrivit 
prevederilor art. 305-312 din Codul Civil. În privinţa altor obligaţii de garanţie, 
de peste garanţia obligatorie, Vânzătorul şi Cumpărătorul pot încheia o 
convenţie (contract, comandă, confirmare).”  

Examinând marfa livrată, cumpărătorul, a constatat faptul că aceasta nu 
corespunde din punct de vedere calitativ cerinţelor impuse de prelucrarea 
acesteia. În speţă, sticla livrată prezenta deteriorări ale suprafeței, deteriorări 
care nu au putut fi remediate. Astfel, cumpărătorul Trident Production SRL, a 
solicitat vânzătorului ridicarea mărfii livrate, ca necorespunzătoare calitativ. În 
baza, obligaţiilor de garanţie, asumate prin contractul cadru, CE Glass 1989 Kft, 
a răspuns favorabil acestei solicitări, însă nu şi în ceea ce priveşte ridicarea 
mărfii livrate. 

 Pentru aceste considerente, administratorul judiciar nu va înscrie 
creditorul CE Glass 1989 Kft (fostă Szilank 1989 Uveg-Es Gepipari Kft) în 
Tabelul creanțelor. 

 
11. Creditorul SC Technic Glass SRL a solicitat înscrierea în tabelul de 

creanţe cu suma de 30.801,71 lei reprezentând penalități. 
 În urma verificărilor efectuate, administratorul judiciar a constatat faptul 

că această creanţă este contestată în dosarul nr. 21046/325/2011*, aflat pe rolul 
Tribunalului Timiş şi având ca termen de judecată data de 27.11.2012.  

 Prin urmare, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acestui 
litigiu, administratorul judiciar nu a procedat la înscrierea creditorulului 
SC Technic Glass SRL la masa credală. 

 
12. Tecnoplast SpA a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 

229.646,21 euro, echivalentul a 1.048.266,05 lei, calculat la cursul valutar al 
BNR din data de 18.07.2012, data deschiderii procedurii generale de insolvenţă.   

 În urma verificării declaraţiei de creanţă formulată de către acest creditor, 
administratorul judiciar a constat că următoarele facturi fiscale au fost emise 
după data de 18.07.2012, data deschiderii procedurii generale de insolvenţă: 

- Factura Fiscală nr. 4057 din 31.07.2012  în cuantum de 36.662,45 euro, 
echivalentul a 167.353,08 lei, calculat la cursul valutar al BNR din data de 
18.07.2012; 
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- Factura Fisclă nr. 4157 din 31.07.2012 în cuantum de 8.779,06 euro 
echivalentul a  40.073,77 lei, calculat la cursul valutar al BNR din data de 
18.07.2012; 

- Factura Fiscală nr. 4311 din 31.08.2012 în cuantum de 475,69 euro, 
echivalentul a 2.171,38 lei, calculat la cursul valutar al BNR din data de 
18.07.2012. 

 Potrivit art. 3 punctul 16 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei: „Tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele născute 
înainte de deschiderea procedurii curente, scadente, sub condiţie sau în litigiu, 
acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora”. 

 Ca urmare a considerentelor expuse, creditorul Tecnoplast SpA va fi 
înscris la masa credală cu suma de 838.667,81 lei în categoria creanțelor 
chirografare – art. 123, pct. 7. 

 
 
Următorii creditori au depus declarații de creanță după termenul stabilit de 

către judecătorul sindic prin încheierea de deschidere a procedurii generale de 
insolvență, respectiv: 07.09.2012. Având în vedere faptul că acest termen nu a 
fost respectat, în temeiul art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, administratorul 
judiciar nu va admite aceste creanțe la masa credală, fiind depuse tardiv: 

 
Nr. 
crt.  

Creditor 
Sumă solicitată a 

fi înscrisă în Tabel 
Data depunerii declarației 

1 SC Albert Berner SRL                                                7.750,45 10.09.2012 - prin curier 

2 SC Dafermann SRL                                                         29.804,17 
13.09.2012 - prin serviciul 
poștal 

3 SC Pulbertek SRL                                                       3.606,90 
11.09.2012 - prin registratura 
instanței 

4 
SC Combi Travel Trans 
SRL                                                       

41.033,87 
27.09.2012 – transmisă pe 
faxul administratorului judiciar 

 
În consecință, cuantumul total al pasivului debitorului SC Trident 

Production SRL admis la masa credală este de 19.920.926,16 lei 
 

  


