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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 17, data emiterii: 21.05.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 14565196, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/328/2013. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor 
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi 
Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Robsylv Com SRL, conform 
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în 
temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate 
din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile 

art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Robsylv Com SRL 
Număr dosar: dosar nr. 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Robsylv Com SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna mai 2014 
Subscrisa: Yna Consulting SPRL, administrator judiciar al SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 
14565196, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/328/2013, aflată în procedura generală de 
insolvenţă, conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, conform 
dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea hotărâre a Adunării 
Creditorilor din data de 21.05.2014. 
Nr. înreg. 17/21.05.2014 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 21.05.2014 
Debitor: SC Robsylv Com SRL 
Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de 
Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi 
CUI/CNP: 

1 4 5 6 5 1 9 6      
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 11718/101/2013 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal  
Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea 

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele 
2 1 0 5 2 0 1 4 

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în 
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006. 

1 4 0 0 

Ordinea de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL: 
- exprimarea votului asupra planului de reorganizare propus de către debitorul SC Robsylv Com SRL, prin 
administratorul special. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor: 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Robsylv Com SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 21.05.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin, în calitate de avocat şi prin dna. 
Novăcescu Lucia, în calitate de avocat, care deţine o creanţă garantată în procent de 52,58764% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv 95,50523% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
2. SC Secom SA., reprezentată prin dl. Buzatu Marian, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă 
chirografară stabilită conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, în procent de 0,01027% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv 0,12707% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei. 
Au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Ghighilicea Ion, CNP 1580822250529, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
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procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
2. Cazacu Dumitru, CNP 1570414250526, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00168% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,05791% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
3. Mihart Constantin, CNP 1550428250542, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00153% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,96395% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
4. Ciuica Ana, CNP 2470217163192, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00167% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,05443% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
5. Pănescu Maria, CNP 2601029250549, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00203% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,28062% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
6. Russindilariu Ecaterina, CNP 2690118250571, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială 
în procent de 0,00186% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,16927% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
7. Bădescu Liviu Constantin, CNP 1920523250017, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00244% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,53466% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
8. Gaşpăr Paul Marian, CNP 1870708250011, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00188% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,18666% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
9. Al-Floari Viorica, CNP 2760422531191, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00203% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,28062% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
10. Bădiţă Marian, CNP 1810627250017, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
11. Bădiţă Ioana, CNP 2720526250524, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
12. Bălulescu Alexandru-Săndel, CNP 1670813250567, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00175% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1.10315% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
13. Bîtmălai Vasile, CNP 1570222250553, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00207% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,30150% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
14. Bosoancă Ion-Dan, CNP 1671205250541, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00153% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,96395% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
15. Brucă Petruţa, CNP 2740923252336, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00207% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,30150% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
16. Chiriac Cosmin-Alexandru, CNP 1880717250039, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
17. Cipere Dumitru, CNP 1610116250536, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
18. Clement Gheorghe, CNP 1520424250547, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00153% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,96047% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
19. Clement Valentin, CNP 1800927250011, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00168% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,05791% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
20. Dinu Octavian Emilian, CNP 1671107161036, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială 
în procent de 0,00175% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,10315% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
21. Drăghici Aristiţa, CNP 2620706252325, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00151% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,95351% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
22. Fetica Mălina Alexandra, CNP 2851215250025, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00188% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,18666% din totalul 
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creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
23. Fugăsin Ion, CNP 1700725250520, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
24. Geană Petre-Daniel, CNP 1830403250030, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
25. Giurcă Ovidiu, CNP 1860908251426, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
26. Giurumescu Alin Laurenţiu, CNP 1930909250947, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
27. Giurumescu Milică, CNP 1680919252323, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
28. Gutuleanu Constantin, CNP 1570416250531, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială 
în procent de 0,00107% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,67511% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
29. Haimana Ionel-Gabriel, CNP 1831125250029, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială 
în procent de 0,00333% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 2,09841% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
30. Hoater Vasile, CNP 1580124250553, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
31. Iovan Adrian-Laurenţiu, CNP 1790115250535, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00188% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,18666% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
32. Iovan Mirela, CNP 2850610250113, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00154% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,96743% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
33. Istodor Reis Ştefania, CNP 2770523250535, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială 
în procent de 0,00155% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,97787% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
34. Laczo Ştefan, CNP 1581102250531, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00151% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,040,95351747% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
35. Lungu Ion, CNP 1570901250555, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
36. Manea Gabriela, CNP 2770224250537, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00203% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,28062% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
37. Mihart Iulia-Raluca, CNP 2850720250024, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00203% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,28062% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
38. Milcu Dumitru, CNP 1571205250551, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00168% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,05791% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
39. Mocofan Petre, CNP 1590826253216, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
40. Moraru Ion, CNP 1720705250534, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
41. Movileanu Mariana, CNP 2680213253210, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00221% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,39198% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
42. Napu Iulian, CNP 1590725250531, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
43. Neacşu Cristiana-Loredana, CNP 2881114250015, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00188% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,18666% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
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44. Pîrşan George, CNP 1560531250524, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00188% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,18666% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
45. Robu Cicerone-Florinel, CNP 1700609250535, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00266% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,67386% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
46. Sănduţu Marian, CNP 1730602252331, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
47. Sănduţu Zenaida, CNP 2740811252331, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
48. Şeitan Dumitru, CNP 1680609252335, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
49. Sîrbu Gheorghe, CNP 1631017250540, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00169% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,06487% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
50. Sîrbu Valentina, CNP 2760419250550, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00183% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,15187% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
51. Sîrmă Alin Dorin, CNP 1860925250013, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00104% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 0,65771% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
52. Stanciu Mihai, CNP 1650202250579, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
53. Stancu Emil, CNP 1620109252338, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
54. Stancu Vasilica, CNP 2650101252324, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
55. Stirbu Rodica, CNP 2660226112503, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
56. Stoian Gheorghe, CNP 1680919252323, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
57. Tănăsuică Ion, CNP 1610426250524, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în 
procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
58. Trăilă Emil, CNP 1650613250539, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă salarială în procent 
de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei; 
59. Ungureanu Eugenia-Florinela, CNP 2730429253194, cu adresa din data de 14.05.2014, care deţine o creanţă 
salarială în procent de 0,00166% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,04747% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
60. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Durac Gabriel 
Cosmin, în calitate de şef administraţie şi prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, punct de vedere scris cu 
adresa nr. 41.898/20.05.2014, care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,96428% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală, respectiv 73,66069% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
61. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Durac Gabriel 
Cosmin, în calitate de şef administraţie şi prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, punct de vedere scris cu 
adresa nr. 41.898/20.05.2014, care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,96428% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală, respectiv 73,66069% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
62. U.A.T. Muncipiul Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dna. Mateescu 
Marinela, în calitate de director şi prin dl. Avram Iancu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu 
adresa nr. 80956/21.05.2014, care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,34169% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală, respectiv 26,10179% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
63. SC Evotracking SRL, reprezentată prin dl. Lucian Gheorghe, în calitate de director general, punct de vedere scris 
cu adresa nr. 792/09.05.2014, care deţine o creanţă chirografară în procent de 0,03594% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv 0,10156% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
64. Kaufland România SCS, prin mandatar Coface Romania Credit Management Services SRL, reprezentată prin 
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dna. Rachitan Dobritoiu Teodora, în calitate de avocat, punct de vedere scris cu adresa din data de 13.05.2014, care 
deţine o creanţă chirografară în procent de 0,87010% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 
2,45862% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
65. Stera Chemicals SRL, reprezentată prin dna. Magdalena Olteanu, în calitate de director general adjunct, punct de 
vedere scris cu adresa nr. 2395/19.05.2014, care deţine o creanţă chirografară în procent de 8,37051% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 23,65244% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
66. Zorton World S.L., reprezentată convenţional prin SCA Virjan şi Asan, reprezentată prin dna. Ileana Stan, în 
calitate de avocat, punct de vedere scris cu adresa din data de 20.05.2014, care deţine o creanţă chirografară în 
procent de 0,80362% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 2,27079% din totalul creanţelor 
înscrise în cadrul categoriei; 
67. SC Synthesia Grup SRL, reprezentată prin dna. Negoiţă Monica, în calitate de avocat, punct de vedere scris cu 
adresa din data de 20.05.2014, care deţine o creanţă chirografară în procent de 2,77977% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv 7,85476% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
68. Banca Comercială Carpatica, reprezentată prin dl. Călin Părău, în calitate de Director Direcţie, prin dna. Ioana 
Ignat, în calitate de Şef departament şi prin dl. Vlad Zarnescu, în calitate de Ofiţei Bancae, punct de vedere scris cu 
adresa nr. 23825/19.05.2014, care nu are drept de vot; 
69. Banca Transilvania SA Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, punct de vedere scris cu adresa nr. 1450 din data de 
21.05.2014, reprezentată prin dl. Enache Eliade, în calitate de director şi prin dna. Dora Dorina Voicu, în calitate de 
consilier juridic, care deţine o creanţă chirografară în procent de 1,77833% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv 5,02499% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
70. SC Recisev Plast SRL., reprezentată prin dl. Iovan Adrian Laurenţiu, în calitate de administrator, punct de vedere 
scris cu adresa nr. 114/20.05.2014, care deţine o creanţă chirografară stabilită conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 
85/2006, în procent de 8,06965% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 99,87293% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei. 

Cvorum: 
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, conform art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea 
privind procedura insolvenţei, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea 
menţionată în convocator. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 21.05.2014. 

Hotărâri: 
Se constată că, în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 21.05.2014, ora 1400, trei din cele cinci categorii de 
creanţe înscrise în tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, respectiv, creanţe salariale, creanţe bugetare şi creanţe 
chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 au votat pentru aprobarea planului de reorganizare 
propus de către debitorul SC Robsylv Com SRL, prin administratorul special, după cum urmează: 
- Categoria creanţelor salariale votează pentru aprobarea planului de reorganizare propus de debitorul SC Robsylv 
Com SRL, prin administratorul special, cu un procent de 65,48580% din totalul creanţelor înscrise în cadrul 
categoriei, respectiv cu un procent de 0,10399% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
- Categoria creanţelor bugetare votează pentru aprobarea planului de reorganizare propus de debitorul SC Robsylv 
Com SRL, prin administratorul special cu un procent de 99,76248% din totalul creanţelor înscrise în cadrul 
categoriei, respectiv cu un procent de 1,30597% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
- Categoria creanţelor chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 votează pentru aprobarea 
planului de reorganizare propus de debitorul SC Robsylv Com SRL, prin administratorul special, cu un procent de 
100,00000% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 8,07992% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală. 
Categoria creanţelor garantate şi a creanţelor chirografare au votat împotriva aprobării Planului de reorganizare, 
propus de debitoarea SC Robsylv Com SRL, prin administratorul special. 
Având în vedere cele consemnate mai sus, urmează ca judecătorul sindic să aplice prevederile art. 101 din Legea 
85/2006 privind peocedura insolvenţei. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care 1 exemplar pentru publicarea în BPI, 1 exemplar pentru 
administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Termen procedural: 30.05.2014. 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


