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MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

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

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com;  
www.mb.ro Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr. 353/09.08.2018 
 

Proces verbal al adunării creditorilor 
încheiat azi, 09.08.2018 orele 12:00, în Timişoara, str.Macilor nr.26, jud. Timiş 

 
 Adunarea Creditorilor debitorului Trident Production SRL, dosar de insolvenţă 
nr. 6315/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, Secţia a II a Civilă, a fost convocată în 
conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
de către lichidatorul judiciar, pentru data de 09.08.2018 orele 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timişoara, str. Macilor nr.26, jud. Timiş. 
 Adunarea creditorilor debitorului Trident Production SRL este prezidată de 
practicianul în insolvenţă Bojincă Mihail conform dispoziţiilor art. 13 alin.(1) din Legea 
85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
 Secretariatul şedinţei Adunării creditorilor debitorului Trident Production SRL 
este în sarcina lichidatorului judiciar. 

Convocarea nr. 338/25.07.2018 privind ședinta adunării creditorilor debitorului 
Trident Production SRL din data de 09.08.2018 a fost publicată în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr. 14615 din data de 26.07.2018. 
 

A trimis punct de vedere scris A1 CARPI FINANCE SA (adresa nr. 
357461/07.08.2018) creditor garantat ce deţine un procent de 74,14% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv de creanțe al Trident 
Production SRL. 

 

A trimis punct de vedere scris Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timiș-Serviciul juridic (adresa nr. 268.862/2016/03.08.2018) creditor garantat ce 
deţine un procent de 6,66% din totalul creanţelor înscrise la masa credală conform 
tabelului definitiv de creanțe al Trident Production SRL. 

 

A trimis punct de vedere scris BRD Groupe Societe Generale SA (adresa 
FN/08.08.2018) creditor garantat ce deţine un procent de 17,89% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv de creanțe al Trident Production 
SRL.  

A trimis punct de vedere scris Den Braven Romania Comex SRL (adresa 
FN/03.08.2018) creditor ce a depus cerere de creanță ce urmează să fie înscrisă în 
tabelul definitiv consolidat de creanțe –fără drept de vot până la definitivate tabel 
consolidat.  

http://www.mb.ro/
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În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii de 

creanţă însumând 98,69 % din volumul total al creanţelor împotriva averii debitorului 
Trident Production SRL. 

Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevăzute în art. 15, din Legea 
85/2006 privind procedura de insolvenţă. 

Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa 
titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva 
averii debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor unei majorităţi, prin 
valoare, a creanţelor prezente. 

Potrivit art.15 alin.(2) la acelasi articol lit.b) calculul valorii totale a creanţelor se 
determină prin raportare la tabelul definitiv de creanțe al Trident Production SRL, după 
cum reiese din cuprinsul acestuia. 

Adunarea creditorilor debitorului  Trident Production SRL este legal 
constituită, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura 
de insolvenţă, fiind prezenţi sau trimiţând punct de vedere scris deţinătorii a 98,69% 
din totalul masei credale. 
 

Ordinea de Zi:  
1. Confirmarea/înlocuirea lichidatorului MB Management ipurl și stabilirea 

renumerației; 
2. Aprobarea regulamentului de vanzare a bunurilor Trident Production SRL; 
3. Aprobarea valorificării imobilului situat in Timișoara, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 

117-119, la valoarea de pornire de 850.000 de euro aprobată în Adunarea  Creditorilor 
din data de 22.09.2016; 

4. Prezentarea ofertelor de arhivare a documentelor și luarea deciziei privind 
arhivarea documentelor debitoarei; 

5. Aprobarea valorii de pornire a bunurilor “linie de producție a unitățiilor de geam 
termopan”, teren extravilan în suprafață de 3.57 ha inscris în CF nr. 401057 Variaș, 
conform raportului de evaluare; 

6. Valorificarea materiilor prime și materialelor aflate in stoc prin licitație publică la 
cea mai bună ofertă. 

 
Se intră în ordinea de zi: 
 

1. Confirmarea/înlocuirea lichidatorului MB Management ipurl și stabilirea 
renumerației. 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 75,12% 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, confirmă lichidatorul judiciar,  MB  MANAGEMENT  IPURL  şi  stabilește 
remuneraţia acestuia, astfel: 

Onorariu fix: 30.000 lei + TVA, pe toată perioada de faliment; 
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Onorariu de succes: 6% din sumele distribuite creditorilor în primele 6 luni de la data 
deschiderii procedurii de faliment ; 4% din sumele distribuite creditorilor în intervalul 
6-12 luni de la data deschiderii procedurii de faliment; 3% din sumele distribuite 
creditorilor după 12 luni de la data deschiderii procedurii de faliment; 1 % din sumele 
distribuite creditorilor, în cazul în care ofertantul este identificat de către creditorul 
garantat (indiferent de perioada în care se realizează acest lucru) şi pentru adjudecarea 
bunurilor din averea debitoarei, în contul creanţei. 

Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, confirma lichidatorul judiciar si propune 
menținerea actualului onorariu. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un procent de 
18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere 
scris, confirmă pe MB Mangement  ipurl in calitate de lichidator judiciar al debitorului 
Trident Production SRL, cu un onorariu fix de 3.000 lei + TVA pentru toată perioada de 
faliment si un onorariu de succes de 3% din sumele distribuite creditorilor. 
 
Creditorul Den Braven Romania Comex SRL, creditor ce deţine un procent de  % din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de  % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris,confirmă pe MB 
Mangement  ipurl in calitate de lichidator judiciar al debitoarei si este în acord cu oferta 
lichidatorului de 2.500 lei/lună + TVA/lunar și cu un onorariu de succes de 3% din sumele 
distribuite creditorilor. 
 
Hotarârea AC al punctul 1 din ordinea de zi 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 75,12% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor, confirmă lichidatorul 
judiciar,  MB  MANAGEMENT  IPURL  şi  stabilește remuneraţia acestuia, astfel: 

Onorariu fix: 30.000 lei + TVA, pe toată perioada de faliment; 

Onorariu de succes: 6% din sumele distribuite creditorilor în primele 6 luni de la 
data deschiderii procedurii de faliment ; 4% din sumele distribuite creditorilor în 
intervalul 6-12 luni de la data deschiderii procedurii de faliment; 3% din sumele 
distribuite creditorilor după 12 luni de la data deschiderii procedurii de faliment; 
1 % din sumele distribuite creditorilor, în cazul în care ofertantul este identificat 
de către creditorul garantat (indiferent de perioada în care se realizează acest 
lucru) şi pentru adjudecarea bunurilor din averea debitoarei, în contul creanţei. 
 
2. Aprobarea regulamentului de vanzare a bunurilor Trident Production SRL. 
 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 75,12% 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, aprobă regulamentul de valorificare propus, doar pentru bunurile mobile şi 
pentru stocurile de materiale. 

Pentru imobile, solicităm modificarea regulamentului astfel: 
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Licitaţia publică va avea ca preţ de pornire valoarea aprobată în Adunarea Creditorilor, 
fără posibilitatea de diminuare. Solicităm organizarea a 8 şedinţe de licitaţie, 
săptămânale. 

În caz de neadjudecare, se va reconvoca Adunarea Creditorilor pentru stabilirea unei noi 
strategii de valorificare. 

Plata integrală a preţului se va efectua în maxim 30 de zile de la adjudecare. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% din valoarea de pornire. 
 
Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, aprobă regulamentul de vânzare așa cum a 
fost propus de administratorul judiciar. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un procent 
de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, nu aprobă strategia de vanzare propusă conform raportului lichidatorului 
judiciar nr.347/31.07.2018 si propune modificarea acesteia în sensul organizării a 3 
etape de licitații publice cu strigare, a cate 5 licitații fiecare, organizate săptămanal, 
avand ca preț de pornire 100%, 90% și 80% din prețul de pornire aprobat de creditori, 
pentru toate bunurile din patrimoniul debitorului. 
 
Creditorul Den Braven Romania Comex SRL, creditor ce deţine un procent de  % din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de  % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, propune 
organizarea unui număr de 5 licitații săptamanale, urmand ca prețul de pornire să fie redus cu 
5% față de prețul de pornire folosit pentru ultimul set de licitații organizat. În situația în care 
bunul debitoarei nu este valorificat, propunem organizarea unui număr de 5 licitații 
săptamanale, urmand ca prețul de pornire să fie redus cu 5% față de prețul de pornire folosit 
anterior. În situația in care bunul nu este valorificat, propunem convocarea de către 
lichidatorul judiciar a adunării creditorilor in vederea stabilirii unei noi modalități de 
valorificare. 
 
Hotarârea AC al punctul 2 din ordinea de zi 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 75,12% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 74,14 % din valoarea creanţelor, aprobă regulamentul 
de valorificare propus, pentru bunurile mobile şi pentru stocurile de materiale. 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 75,12% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 74,14 % din valoarea creanţelor, aprobă regulamentul 
de valorificare propus, pentru bunurile imobile cu urmatoarele modificări: 
Licitaţia publică va avea ca preţ de pornire valoarea aprobată în Adunarea 
Creditorilor, fără posibilitatea de diminuare. Organizarea a 8 şedinţe de licitaţie, 
săptămânale. 

În caz de neadjudecare, se va reconvoca Adunarea Creditorilor pentru stabilirea 
unei noi strategii de valorificare. 
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Plata integrală a preţului se va efectua în maxim 30 de zile de la adjudecare. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea de pornire. 
 
 
3. Aprobarea valorificării imobilului situat in Timișoara, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 
117-119, la valoarea de pornire de 850.000 de euro aprobată în Adunarea  
Creditorilor din data de 22.09.2016; 
 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 75,12% 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, aprobă valorificarea imobilului situat în Timişoara, Str. Mircea cel Bătrân, 
nr. 117-119 , la preţul de pornire de 850.000 de euro + TVA (în funcţie de aplicabilitate). 

 
Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, aprobă valorificarea imobilului situat în 
Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119 , la preţul de pornire de 850.000 de euro. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un procent 
de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, achisează la votul creditorului garantat cu imobilul situat in Timisoara, str. 
Mircea cel Bătrân, nr. 117-119. 
 
Creditorul Den Braven Romania Comex SRL, creditor ce deţine un procent de  % din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de  % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris aprobă 
valorificarea imobilului situat în Timişoara, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119 , la preţul de 
pornire de 850.000 de euro. 
 
Hotarârea AC al punctul 3 din ordinea de zi 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 98,69% din valoarea creanţelor, aprobă valorificarea 
imobilului situat în Timişoara, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119 , la preţul de 
pornire de 850.000 de euro. 
 
4. Prezentarea ofertelor de arhivare a documentelor și luarea deciziei privind 
arhivarea documentelor debitoarei. 
 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 75,12% 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, aprobă oferta de arhivare depusă de Arhilego SRL. 

Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, propune incheierea unui contract de prestări 
servicii arhivare cu Arhilego SRL. 
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Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un procent 
de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, aprobă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar pentru 
arhivarea documentelor debitorului Trident Productin SRL. 
 
Creditorul Den Braven Romania Comex SRL, creditor ce deţine un procent de  % din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de  % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris aprobă oferta de 
prestare servicii de arhivare depusă de către societatea Arhilego SRL. 
 
Hotarârea AC al punctul 4 din ordinea de zi 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 98,69% din valoarea creanţelor, aprobă oferta de 
arhivare depusă de Arhilego SRL. 
 
5. Aprobarea valorii de pornire a bunurilor “linie de producție a unitățiilor de geam 
termopan”, teren extravilan în suprafață de 3.57 ha inscris în CF nr. 401057 Variaș, 
conform raportului de evaluare. 
 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 75,12% 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, aprobă  preţurile de pornire la licitaţie: 

200.000 euro+ TVA, pentru Echipamente pentru linie de producţie geam termopan; 

28.000 euro + TVA (în funcţie de aplicabilitate) pentru terenul cu suprafaţa de 3,57 ha, 
înscris în CF nr. 401057 Variaş. 

 
Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, aprobă prețul de pornire al licitațiilor pentru 
linia de producție geam termopan și a terenului situat in Variaș. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un procent 
de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, aprobă prețul de pornire al licitațiilor propus de lichidatorul judiciar de 
200.000 EUR+TVA pentru Bunuri Mobile – Echipamente pentru linie producție geam 
tremopan. 
Referitor la terenul în suprafață de 3.57 ha înscris în CF nr. 401057 Variaș, BRD aprobă 
ca preț de pornire al licitațiilor valoarea de evaluare de 28.000 euro stabilită conform 
raportului de evaluare întocmit de evaluator Ursulescu Remus. 
 
Creditorul Den Braven Romania Comex SRL, creditor ce deţine un procent de  % din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de  % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris aprobă valoarea de 
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pornire la licitația de vanzare a bunului ”linie de producție a unităților de geam termopan” și a 
terenului 3.57 ha înscris in CF nr. 401057 a localității Variaș. 
 
Hotarârea AC al punctul 5 din ordinea de zi 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 98,69% din valoarea creanţelor, aprobă preţurile de 
pornire la licitaţie: 

200.000 euro+TVA, pentru Echipamente pentru linie de producţie geam 
termopan; 

28.000 euro + TVA (în funcţie de aplicabilitate) pentru terenul cu suprafaţa de 
3,57 ha, înscris în CF nr. 401057 Variaş. 

 
6. Valorificarea materiilor prime și materialelor aflate in stoc prin licitație publică la cea 
mai bună ofertă. 

 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 75,12% 
din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, aprobă valorificarea materiilor prime şi materialelor aflate în stoc prin 
licitaţie publică pornind de la cel mai bun preţ oferit. 

Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, solicită prorogarea discutării acestui punct 
pană cand lichidatorul judiciar va prezenta creditorilor o situație a acestor bunuri si o 
valoare estimată. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un procent 
de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de 
vedere scris, nu aprobă valorificarea materiilor prime şi materialelor aflate în stoc la cea 
mai bună ofertă. 
 
Creditorul Den Braven Romania Comex SRL, creditor ce deţine un procent de  % din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de  % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris solicită 
valorificarea materiilor prime şi materialelor aflate în stoc prin licitație publică deschisă cu 
strigare în vederea vanzării. 
 
Hotarârea AC al punctul 6 din ordinea de zi 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 75,12% din totalul creanţelor prezente 
sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 
74,14% din valoarea creanţelor, aprobă valorificarea materiilor prime şi 
materialelor aflate în stoc prin licitaţie publică pornind de la cel mai bun preţ 
oferit. 
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Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2(două) exemplare. 
 
A1 CARPI FINANCE SA (adresa nr. 357461/07.08.2018) 
AJFP Timiș (adresa nr. 268.862/2016/03.08.2018) 
BRD Groupe Societe Generale SA (adresa FN/08.08.2018) 
Den Braven Romania Comex SRL (adresa FN/03.08.2018) 

 
 
 

Lichidator judiciar, 
MB Management IPURL prin    

Asociat coordonator 
Mihail BOJINCA 

mboji
MB1


