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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr. 521/12.11.2018 
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 : 
 

Raport de activitate –  
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiunilor  

conform art. 21 din Legea nr. 85/2006, pentru   
debitoarea Trident  Production srl 

 
 De la data deschiderii procedurii de faliment împotriva debitoarei SC TRIDENT 
PRODUCTION SRL, prin Încheierea nr. 609 din data de 30.05.2018, lichidatorul 
judiciar a notificat creditorii identificați în evidențele contabile ale debitoarei ca având 
creanțe născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență. 
 Încheierea nr. 609 din data de 30.05.2018 prin care s-a dispus intrarea în faliment 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13905/12.07.2018. 
 Potrivit art. 107 alin.(2) lit. d), din Legea 85/2006 debitoarea a fost notificată cu 
privire la deschiderea falimentului, fiindu-i totodată solicitate actele și informațiile 
prevăzute de art. 46 alin.(2) din Legea 85/2006 privind insolvența. 
 În urma transmiterii de notificări privind deschiderea procedurii de insolvență a 
fost întocmit Tabelul suplimentar de creanțe a debitoarei, care cuprinde creditorii : 
BRD - Groupe Societe Generale SA București, Agenția Județeană a Finanțelor Publice 
Timiș,  Administrația Fondului pentru Mediu București,  Abitare CG SRL Brașov,  
Alumil Rom Industry SRL București, Bratu Grup SRL Variaș, E.ON Energie Romania 
SA, Târgu Mureș, Euroccoper SRL Timișoara, Kiesow Magyarorszag Kereskedelmi KFT 
-Suc. Sfântu Gheorghe, RCS & RDS SA București, SC Retim Ecologic Service SA  
Timișoara, Travel Combi Trans SRL Nădlac. 
 Tabelul suplimentar de creanțe a fost depus la dosar și afișat pe ușa instanței și 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16496/05.09.2018. Împotriva 
tabelului suplimentar de creanțe a fost depusă contestație de către BRD–Groupe Societe 
Generale SA, înregistrată în dosarul nr. 6315/30/2012/a7. Motivul contestației 
neconcordanța între suma înscrisă în tabel și cea din evidențele BRD–Groupe Societe 
Generale SA. A fost înaintată întâmpinare în această cauză. Soluție – respingerea cauzei 
rămasă fără obiect. 
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 S-a întocmit Tabelul definitiv consolidat de creanțe, care a fost depus la dosar și 
afișat pe ușa instanței și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
18637/04.10.2018. Împotriva tabelului definitiv consolidat de creanțe a fost depusă 
contestație de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, înregistrată în 
dosarul nr. 6315/30/2012/a8. Motivul contestației neconcordanța între suma înscrisă în 
tabel și cea din evidențele  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș. Este în 
curs de redactare întâmpinarea. Nu este stabilit termen în cauză. 
 Lichidatorul a procedat la demersurile prevăzute în art. 113-115 din Legea 
85/2006 privind insolvența - a inventariat bunurile din proprietatea debitoarei, a pus 
sigilii pe bunuri, a dat în custodie  o serie de bunuri mobile și imobile. 
 În vederea valorificării bunurilor debitoarei, în conformitate cu prevederile art. 
117 din Legea 85/2006 privind insolvența lichidatorul judiciar a convocat Adunarea 
Creditorilor în data de 9.08.2018 unde a supus aprobării strategia de vânzare a bunurilor 
debitoarei, a valorilor de pornire la vânzare a acestora. Adunarea creditorilor a aprobat 
strategia de vânzare a bunurilor proprietatea debitoarei și valorile de pornire la vânzare, 
conform Procesului Verbal nr. 353/09.08.2018, publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 15289/10.08.2018. 
 În baza aprobării Adunării Creditorilor debitoarei Trident Production SRL din 
09.08.2018 lichidatorul judiciar a procedat la transpunerea în practică a strategiei de 
vânzare conform celor de mai jos. 
 
1. A organizat vânzarea la licitație publică începând cu data de 4.09.2018 a bunurilor 
mobile la valoarea aprobată de Adunării Creditorilor debitoarei Trident Production SRL 
din 09.08.2018. Au avut loc șase ședințe săptămânale de vânzare, la care nu s-a vândut 
nici un bun. S-a reluat vânzarea la licitație începând cu data de 23.10.2018 la prețul 
scăzut la 75 %  din valoarea aprobată. În data de 30.10.2018 s-au vândut utilajele de 
producție sticlă – LISEC la prețul de 130.000 euro. Ridicarea utilajelor se va face în două 
etape – jumătate în decembrie 2018, jumătate până la jumătatea lunii februarie 2019. 
Plata se face în 3 tranșe 10 % la data licitației, 40 % la 30 de zile de la data facturii, 50 % 
în ianuarie 2019, înainte de etapa a doua de ridicarea a utilajelor. A fost încasată suma de 
13.000 euro – prima plată și a fost emisă factura cu data de 6.11.2018. Licitație continuă . 
 
2.  A organizat vânzarea la licitație publică începând cu data de 4.09.2018 a imobilului – 
sediu firmă și teren aferent situat în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119, 
la valoarea aprobată de Adunarea Creditorilor debitoarei Trident Production SRL din 
09.08.2018. Au avut loc opt ședințe săptămânale de vânzare, la care nu s-a vândut 
imobilul. S-a solicitat Adunării Creditorilor reducerea prețului la 90 % din valoarea 
aprobată în vederea reluării vânzării. Adunarea Creditorilor din data de 09.11.2018 a 
aprobat solicitarea. Licitație de vânzare la valoarea redusă la 90 % va avea prima ședință 
în data de 20.11.2018. 
 
3. A organizat vânzarea la licitație publică începând cu data de 2.10.2018 a imobilului – 
Teren extravilan agricol în suprafață de 3,57 ha, situat în Variaș, la valoarea aprobată 
de Adunarea Creditorilor debitoarei Trident Production SRL din 09.08.2018. Au avut loc 
opt ședințe săptămânale de vânzare, la care nu s-a vândut imobilul. S-a solicitat Adunării 
Creditorilor reducerea prețului la 90 % din valoarea aprobată în vederea reluării vânzării. 
Adunarea Creditorilor din data de 09.11.2018 a aprobat solicitarea. Licitație de vânzare la 
valoarea redusă la 90 % va avea prima ședință în data de 20.11.2018. 
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4. A solicitat Adunării creditorilor din data de 24.09.2018 aprobarea selecției 
evaluatorilor pentru evaluarea bunurilor mobile și a imobilului – teren situat în 
Timișoara, DN 59A, FN, care a aprobat efectuarea evaluărilor. Pe baza rapoartelor de 
evaluare primite, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor în data de 
07.11.2018 pentru aprobarea prețului de pornire a acestor bunuri, care a aprobat prețul de 
pornire pentru bunurile mobile. Pe baza acestei aprobări se organizează licitație 
începând cu data de 15.11.2018. La licitația din data de 15.11.2018 au fost vândute 
echipamente din „Linia producție tâmplărie aluminiu“ la prețul de 40.110,00 lei + TVA. 
  
 Lichidatorul judiciar a solicitat Adunării Creditorilor din 9.08.2018 selecția de 
oferte pentru serviciile de arhivare pentru documentele debitoarei. În urma aprobării 
Adunării Creditorilor a ofertei ARHILEGO SRL Timișoara s-a încheiat contractul de 
prestări servicii nr. 612 / 2018 și s-a efectuat la mutarea arhivei la prestatorul de servicii 
arhivistice.  
 
 Lichidatorul judiciar a solicitat la AJOFM Timiș plata creanțelor salariale 
prevăzută de art. 19, alin.1 din Legea 200 / 2005 privind Fondul de garantare pentru plata 
creanțelor salariale. În urma aprobării solicitării, AJOFM a suma de 64.039 lei 
reprezentând drepturi salariale aferente perioadei februarie – aprilie 2018 pentru angajați 
aflați pe statele de plata ai Trident Production SRL.  
 
 În dosarul 27648/325/217 al Judecătoriei Timișoara, Trident Production SRL a 
fost prin Hotarârea 11806/2018, comunicată în 29.10.2018,  este obligată să monteze la 
sediul CENTRUL MEDICAL DR. MIŞCĂ SRL , în mod corespunzător, ramele metalice 
şi sticla contractate şi achitate de aceasta și la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de 
a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare. 
 
 În dosarul 2117/30/2018 al Tribunalului Timiș, privind procedura insolvenței 
debitoarei Bulding Technology SRL, Trident Production SRL a fost înscrisă pe Tabelul 
preliminar al creanțelor. Termen de judecată 21.02.2019. 
  
 
 Solicităm onoratei instanțe un termen pentru continuarea procedurii. 
 
 

Lichidator  judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 

mboji
MB2


