Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă,
Dosar nr.: 18583/3/2021
Către,

CREDITORII SOCIETĂȚII DINAMO 1948 S.A.,

Subscrisa, ”RTZ & Partners” SPRL, Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Wilhelm
Filderman nr. 18, etaj 3, birou 9, sector 3, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar
al DINAMO 1948 S.A., (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în
București, str. Ștefan Cel Mare, nr. 7-9, Sector 2, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1429/2001, Cod Unic de Înregistrare RO
13699971, prin Încheierea de ședință pronunţată la data de 28 Iunie 2021, în dosarul nr.
18583/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă.
În această calitate şi în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, formulăm prezenta:
NOTIFICARE
Având în vedere faptul că la data de 28 Iunie 2021, prin Încheierea de ședință pronunţată la
data de 28 Iunie 2021, în dosarul nr. 18583/3/2021, Tribunalul București, Secţia a VII-a
Civilă, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr.
85/2014, faţă de societatea DINAMO 1948 S.A., în dosarul nr. 18583/3/2021, desemnând în
calitate de administrator judiciar pe ”RTZ & Partners” S.P.R.L. Filiala București, prin
prezenta vă comunicăm următoarele:
A.
Începând cu data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea DINAMO 1948
S.A. se află sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii
procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea
drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea
cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul
desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a
procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178 din Legea nr. 85/20141.

Articolul menţionat stabilind în mod expres şi situaţiile în care suspendarea prevăzută de textul
legal nu se aplică, precum: căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor unui/unor
creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii, acţiunile civile din procesele penale
îndreptate împotriva debitorului; acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor
garanţi sau acţiunile judiciare pentru determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra
debitorului, născute după data deschiderii procedurii, condiţiile în care pot fi valorificate creanţele
curente certe, lichide şi exigibile sau modalităţile în care sumele de bani provenite din executarea
silită sau existente în contul debitoarei pot fi gestionate în cursul procedurii de insolvenţă, precum şi
modalitatea de finanţare a activităţii curente a debitorului.
1

Vă informăm că în vederea recuperării creanţelor lor, creditorii au posibilitatea declarării
acestora pentru a fi înscrişi în Tabelul Preliminar al Creanţelor, în condiţiile art. 102 din
Legea nr. 85/2014.
În condiţiile în care dvs./societatea/instituţia dumneavoastră are o creanţă de recuperat de
la debitoare, născută anterior datei de 28.06.2021, evidenţiem că sunteţi îndreptăţit să
formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 85/2014 (strict pentru
creanţe născute anterior datei de 28.06.2021), care va trebui să respecte condiţiile art. 104 din
Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă:
➢
indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă,
persoane contact, numere de telefon, email, fax);
➢
suma solicitată (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care este compusă creanţa şi
modalitatea de calcul a acesteia);
➢

temeiul creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, etc.);

➢
indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii (sancţiunea neindicării clare
a garanţiilor sau neprobării acestora constă în înscrierea creanţei ca fiind chirografară).
Vă atragem atenţia că în baza alin. (2) a art. 104 din actul normativ sus menţionat, TOATE
documentele justificative ale creanţei/înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi trebuie
depuse până la termenul limită de înregistrare a declaraţiei de creanţă. Nerespectarea acestei
dispoziţii este sancţionată cu decăderea din dreptul de a mai depune aceste înscrisuri.
Declaraţia va fi întocmită în dublu exemplar (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei şi unul
pentru a fi comunicat administratorului judiciar) şi poate fi înregistrată la registratura
Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă, sau transmisă prin serviciul poştal pe adresa
instanţei: București, Splaiul Independenței, nr. 319 L, Sema Parc, Sector 6, Număr de fax:
021.313.28.02; Programul registraturii instanței: L - V: 09:30 - 14:00.
Exemplarul destinat administratorului judiciar va fi comunicat şi în mod direct acestuia
prin poştă la sediul subscrisei din Bucureşti, Str. Wilhelm Filderman nr. 18, etaj 3, birou 9,
sector 3, telefon/fax 031.425.0379, email office@rtz.ro și/sau dinamo@rtz.ro.
La exemplarul care urmează a rămâne la dosarul cauzei i se va ataşa dovada în original, a
achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al
bugetului local „taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ
teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul, iar exemplarului destinat administratorului
judiciar i se va ataşa dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei în copie.
În conformitate cu dispoziţiile Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă, termenul limită
pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 12 August 2021, data poştei.
Nerespectarea acestui termen este sancţionată cu decăderea, potrivit dispoziţiilor art. 114 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este data de 01 Septembrie 2021.
În conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (2), (3) şi (4) din Legea 85/2014, contestaţiile la
tabelul preliminar pot fi depuse în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar cu respectarea condițiilor speciale prevăzute de art. 111
alin. (3) și (4) din același act normativ.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea Tabelului
Definitiv al creanţelor este data de 27 Septembrie 2021.
Vă facem cunoscut faptul că, în conformitate cu dispozițiile instanței, până la data de 06
August 2021, administratorul judiciar va proceda la redactarea și depunerea la dosarul
cauzei a Raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014.
●
B.

Convocarea Adunării Generale a Creditorilor:

De asemenea, prima Adunare Generală a Creditorilor va avea loc în data de 06 Septembrie
2021, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Str. Wilhelm Filderman nr.
18, etaj 3, birou 9, sector 3, cu următoarea ordine de zi:
(1) prezentarea stadiului procedurii;
(2) stabilirea componenţei comitetului creditorilor;
(3) confirmarea RTZ & PARTNERS S.P.R.L. Filiala București în calitate de administrator judiciar al
debitoarei DINAMO 1948 S.A.;
(4) stabilirea retribuţiei administratorului judiciar RTZ & PARTNERS S.P.R.L. Filiala București;
(5) prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au atras starea de insolvenţă a
societăţii debitoare.
Ordinea de zi va putea fi suplimentată corespunzător nevoilor procedurale.
●
Raportat la prevederile alin. (4) de la art. 48 din Legea nr. 85/2014 se poate trimite şi un vot
scris („dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă.
Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i
s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi
comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului,
administratorului judiciar sau administratorului judiciar”).
În plus, raportat la dispoziţiile alin. (5) „la şedinţele adunării creditorilor, salariaţii debitorului vor
putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a
creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin”.

Arătăm că notificările ulterioare se vor efectua în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din
Legea nr. 85/2014 (prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă), cu excepţiile prevăzute de textul
indicat. De asemenea, evidenţiem că înregistrarea cererii de admitere a creanţei creează
prezumţia pentru creditori că au cunoştinţă de termenele prevăzute de art. 100 din Legea nr.
85/2014.
În aceste condiții, declaraţiile de creanţe sau alte acte procedurale, precum și documentele
justificative sau taxele de timbru vor fi comunicate astfel: (i) Un exemplar va fi transmis atât
în format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului București; (ii)
exemplarul destinat practicianului în insolventa va fi transmis pe adresa de corespondență
electronică: office@rtz.ro și/sau dinamo@rtz.ro
Termenul pentru analiza stadiului continuării procedurii este la data de 15.11.2021.
În cazul existenţei unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informaţii suplimentare, vă
rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de
telefon/fax 031.425.0379, adresă de email office@rtz.ro și/sau dinamo@rtz.ro

