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NOTIFICARE PRIVIND 
DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ 

Nr.: _________________________ 
Data emiterii : ________________ 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar  ________Anul_________Tribunal  ______________________ Secţia______________ 

Judecător sindic  ____________________________________ 

2. Arhiva/registratura instanţei: 
Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) ___________________________________________________ 
Număr de telefon ___________________________________programul arhivei/registraturii instanţei _______________________ 
3.1. Debitor:______________________________________________________________________________________________ 

(nume şi prenume sau denumire) 
Cod de identificare fiscală_______________________________Domiciliul/sediul social (stradă,număr,bloc,apartament,localitate, 
sector,judeţ)_______________________________________________________Număr de ordine în registrul comerţului /registrul 
societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre ___________________________________________________ 
Tel/Fax ________________________________________________E-mail ____________________________________________ 
3.2. Administrator special:__________________________________________________________________________________ 

(nume şi prenume sau denumirea ) 
Cod de identificare fiscală________________________Domiciliul/Sediul social (stradă,număr,bloc,apartament, localitate, sector, 
judeţ)____________________________________________________________________După caz: Număr de ordine în registrul 
comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre __________________________________ 
Tel/Fax _________________________________________E-mail ___________________________________________________ 
După caz: Nume şi prenume reprezentant administrator special persoană juridică _______________________________________ 
4. Creditor:*) 
Listă anexă: 
5. Administrator judiciar:__________________________________________________________________________ 

(nume şi  prenume sau denumire) 
Cod de identificare fiscală______________________________Domiciliul/sediul social (stradă,număr,bloc,apartament, localitate, 
sector, judeţ)_____________________________________________________________________________________________ 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă __________________________ Tel/Fax ______________________ 
E-mail ____________________________________________Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană 
juridică ___________________________________________ 
6. Subscrisa/Subsemnatul(a): ______________________________________________________________________________, 
în calitate de administrator judiciar al debitorului ________________________________________________________________, 
conform sentinţei comerciale nr.___________, încheierii din data de (ziua/luna/anul) ________/_________/_______ pronunţată 
de Tribunalul ______________________, secţia _____________, în dosarul ______/________, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau 
alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate 
cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ  

 
NOTIFICĂ 

 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului ________ prin sentinţa comercială nr. ________ / încheierea din data 
de (ziua/luna/anul) ________/_________/_______ pronunţată de Tribunalul ______________________, secţia _____________, 
în dosarul ______/________. 
7.1. Debitorul ________________________________ are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună 
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă. 

                                                 
*) Lista anexă cu creditorii va cuprinde următoarele date de identificare: nume şi prenume /denumire ; Cod de identificare fiscală 
(cod numeric personal, cod unic de înregistrare, cod de înregistrare fiscală) ; Număr de ordine în registrul comerţului /registrul 
societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre; Domiciliul /sediul social 
(stradă,număr,bloc,apartament,localitate,sector,judeţ); Telefon /Fax ; e-mail.  
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7.2. Creditorii debitorului ___________________________ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei insotită de documentele justificative si de dovada platii taxei de timbru si va fi transmisă 
in două exemplare, după cum urmeaza: (i) Un exemplar in format scriptic se transmite la grefa Secției a VII-a Civilă a 
Tribunalului București si in format electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a Secției a VII-a Civilă a 
Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro) și (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de 
corespondenta indicata in notificare. 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este (ziua/luna/anul) ____/_____/____ 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi 
împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
(ziua/luna/anul) ____/_____/________. 
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar (ziua/luna/anul)  ____/_____/____. 
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul) 
____/_____/_______ 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este (ziua/luna/anul)  ____/_____/____ 
**) Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este (ziua/luna/anul)  ____/_____/____ 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor  va avea loc la: 
 Adresa (stradă,număr, localitate,sector,judeţ) 
__________________________________________________ 
Data (ziua/luna/anul)  ____/_____/____ 
Ora   ___________ 
având ca ordine de zi : 

 prezentarea situaţiei debitorului; 
 desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor; 
 confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar; 
 alte menţiuni. 

9. Comitetul creditorilor***): 
Componenţa Comitetului creditorilor este: 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
4. ___________________________ 
5. ___________________________ 
6. ___________________________ 
7. ___________________________ 
 

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul ________________/ 
registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal, in format scriptic la grefa 
Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București si in format electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a Secției a 
VII-a Civilă a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro) „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu  
respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă 
constituirea de garanţii, în copii certificate. 

                                                 
**) Se va menţiona în situaţia în care cererea introductivă este formulată de debitor, în condiţiile art. 71 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
***) Listă anexă conţinând membrii comitetului creditorilor (nume şi prenume / denumire) 

mailto:trb-insolventa@just.ro
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 Un exemplar al cererii de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi  transmis prin poştă pe adresa 
administratorului judiciar. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi de un timbru judiciar de ________ lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra 
debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 
11. Semnătura: 
___________________________________________________________ 
(Numele şi prenumele sau denumirea administratorului judiciar) 
___________________________________________________________ 
(Numele şi prenumele reprezentantului administratorului judiciar persoană juridică) 
 
 
Semnătura (şi ştampila):________________________________________ 
 

 


