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  MEMBRU UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 
300351 Timișoara, str. Macilor, nr. 26 
Tel.: 0256 475 756, Fax: 0256 490 153 

IBAN: RO48BUCU875800072511R001, ALPHA BANK TM 
E-mail: mbmanagementtm@gmail.com 

Mobil: 0722 258 352 

 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 

 
Nr. 180/ 24.09.2020 

Dosar nr. 6315/30/2012 
Tribunalul Timiş, Secția a II a Civilă 
Debitor: Trident Production SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 
Timişoara, str.Mircea cel Bătrân nr.117-119, jud. Timis, nr. de ordine în Registrul Comerţului: 
J35/2459/1994, CUI RO 6326538 
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, 
nr.26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
Subscrisa  SCP MB MANAGEMENT ipurl, în calitate de lichidator judiciar al SC TRIDENT 
PRODUCTION SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, depune următorul : 
 

Informare privind bunurile garanție BRD  
Pentru AC din 28.09.2020 

 
 De la data ultimului raport, lichidatorul judiciar a continuat activitatea de administrare a 
procedurii de faliment. 

 În conformitate cu prevedrile art. 116 și art. 117 din Legea 85/2006 privind insolvența, 
lichidatorul judiciar a continuat valorificarea bunurilor debioarei, conform celor de mai jos. 

Menționăm că toate bunurile rămase sunt garanția BRD. 

I. Valorificare active 

Incepând cu data de 28.05.2020 au fost reluate ședintele de  licitațile  pentru bunuri mobile, cu 
repetabilitate, în caz de neadjudecare, la datele de 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020, 
25.06.2020, 02.07.2020  Conform aprobării Adunării creditorilor din 07.02.2020 pentru bunurile 
mobile aduse în garanția BRD–Groupe Societe Generale SA, prețul este scăzut la 65 % din 
valoarea evaluată. 

În caz că nu vor fi adjudecate după 6 ședințe de licitație, se organizează alte 6 ședințe la prețul 
scăzut la 60 % din valoarea evaluată. 

Dacă nu se va vinde nici atunci  se va convoca adunarea creditorilor pentru aprobarea casării sau 
vânzarea la preț de ofertă a bunurilor mobile rămase.  
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Deoarece aceste bunuri sunt amplasate în halele de la Variaș ale societății Varimax SA-în 
faliment, hale ce au fost vândute și predate cumpărătorului la data de 18.05.2020, începând cu 
luna soctombrie 2020 noul proprietar solicită plata unei chirii lunare pentru ocuparea halelor. 

-  Au avut loc șase ședințe săptămânale de vânzare a bunurilor mobile la prețul scăzut la 65 
%  din valoarea aprobată, la care nu s-a vândut nici un bun. S-a reluat vânzarea la licitație 
începând cu data de 04.08.2020 la prețul scăzut la 60 %  din valoarea aprobată ,la care nu 
s-a vândut nici un bun, 

- Bunurile mobile garanția BRD sunt amplasate in localul din Variaș fosta proprietatea 
VARIMAX SA unde ocupă cca. 300 mp hală, 

- Linia de galvanizare, linia de eloxare și stația de neutralizare au depuneri toxice care vor 
trebui tratate. Costul cu acest tratament este ridicat și reprezintă un handicap pe care 
potențialii cumpărători (au fost numai din cei care colectează fier vechi) l-au identificat. 

- Stația de neutralizare este confecționată în principal din materiale plastice nerecuperabile 
și mai ales care nu pot fi utilizate pe alt amplasament (țevi de plastic pentru racord la 
dimensiuni specifice halei),  

- Materialele recuperate din casarea acestor bunuri sunt materiale plastice contaminate 
pentru care achizitorii solicită sume pentru distrugere. 

- Faptul că hala unde sunt amplasate aceste bunuri a fost vândută în luna mai 2020 și 
trebuie eliberată până la data de 30 septembrie, iar chiria care va trebui plătită după 
aceasta dată este de minim 300 euro/lună. 

- Cunoscând faptul că aceste bunuri sunt ultimele din patrimoniul Trident Production srl 
(toate imobilele au fost valorificate până in noiembrie 2019) 
 

II. Despre cheltuielile de mutare 

Conform solicitării creditorului BRD făcută în ADUNAREA CREDITORILOR din 
11.09.2020 de prorogare cu cel mult 14 zile a punctului 2 în discuție pe ordinea de zi  a 
ședinței, în vederea prezentării de către lichidatorul judiciar a unor oferte de servicii 
pentru dezafectarea si mutarea bunurilor mobile amplasate la Variaș, lichidatorul a 
solicitat oferte și informații despre potențiali ofertanți prin anunț in presa și pe toate 
canalele procedurii BPI și creditori. 

Prin cererea de ofertă transmisa s-a solicitat: 

Ofertă pentru demontarea și transportul Liniilor tehnologice de Galvanizare/zincare și alte 
utilaje mărunte situate în Variaș Gelu, nr. 1330, jud. Timiş. 
Ofertele se vor depune la sediul lichidatorului din Timișoara, str. Macilor nr. 26 pana in data de 
18.09.2020 ora 14,00. 
Cerințe:  
Ofertantii vor face o ofertă de preț globală cu precizarea următoarelor elemente: 
-Costul demontării tuturor bunurilor 
-Costul încărcării la Variaș și descărcării  la locul de depozitare. 
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-Costul transportului la distanta de 50 Km si cost /km. 
-Enumerarea unor probleme specifice identificate 
La data de 15.09.2020 lichidatorul și reprezentantul societății GDM-R.T.S.  Auto S.R.L. din 
Jimbolia domnul G. Dacian s-au deplasat la Variaș unde s-a făcut inspecția utilajelor în vederea 
prezentării unei oferte. 

Până la data limită nu a fost prezentată nici o ofertă. 

La insistențele noastre în data de 24.09.2020 ora 13,00 am primit oferta de la GDM-R.T.S.  Auto 
S.R.L.  cu următorul conținut: 

Operațiuni si costuri aferente: 
 
1. Demontare/ dezasamblare linii tehnologice: 
-demontare/ dezasamblare elemente aferente liniilor tehnologice; 
-debitare structuri metalice; 
-personal calificat deservire operatiuni de demontare/ dezasamblare/ 
debitare structuri metalice 

14.300 EURO+TVA 

2. Manipulare/ incarcare/ descarcare deseori metalice si 
nemetalice rezultate din demontare/ dezasamblare  linii 
tehnologice : 
motostivuitor capacitate de ridicare 1,5 to 
personal deservire operatiune de manipulare/ incarcare/ 
descarcare 
utilaje de ridicare si manipulare a elementelor demontate/ 
dezasamblate (macara, nacela, platforma). 

6.600 EURO+ TVA 

3.Colectare/ Selectare/ Depozitare lichide compusi organici 
periculosi si pregatire pt transport: 
-colectare/ selectare compusi organici periculosi i n containere 
de tip IBC din polipropilena, de capacitate 1250 l; 
-pregatire in vederea neutralizarii/ incinerarii a vaselor/ cuvelor/ 
bazinelor din polipropilena, contaminate cu compusi organici 
periculosi; 
-analiza compusilor periculosi la firma specializata si agreata pt 
neutralizarea/ tratarea/ incinerarea deseurilor periculoase. 
 

3.000 Euro+TVA 

4.Transport: 
- transport distanta 50 km (dus) 
- transport distanta 50 km (dus-intors) 

 
100 euro/camion 
 
200 euro/camion 

Total 24.100 euro 
 
Probleme identificate din oferta: 
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1. Nu se cunoaște numărul de transporturi. Din discuția telefonica am concluzionat ca vor fi 
minim 2 transporturi utilizând camion cu remorcă cu obloane înalte. 

2. Nu se cunoaște cantitatea, natura lichidelor din cuve și a sărurilor depuse. La inspecție au 
fost luate probe de săruri dar nu au fost analizate (analizele sunt costisitoare). 

3. Oferta nu cuprinde costurile de neutralizare deșeuri. 
 
Din discuțiile avute cu firme de recuperare materiale reciclabile este clar că toate 
materialele din utilajele de la Variaș sunt contaminate și nu pot fi reciclate prin 
ardere în cuptoarele de ciment decât după decontaminare. 
 
III. Privind starea tehnică a utilajelor  
La data închiderii activității productive starea tehnică a utilajelor era precară  
datorită fisurilor din unele cuve care necesitau reparații și fluxul tehnologic era 
afectat. 
Linia de zincare nu a fost funcțională la data începerii procedurii de insolvență din 
lipsă de comenzi. Nu se cunoaște starea fizică a instalației. Din informațiile culese 
de la foștii angajați am înțeles că și din aceste cuve sunt unele fisurate. 
Nu s-a făcut o expertizare pentru determinarea defectelor și a nivelului tehnic al 
liniilor și mai ales al stației de neutralizare.  
 
IV. Propunerea lichidatorului 

Se propune casarea acestor utilaje.  

Lichidator  judiciar, 

SCP MB Management IPURL, 

Prin Mihail Bojincă 

mboji
MB1


