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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 34, data emiterii: 21.05.2015 

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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, 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 4 (patru) 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Robsylv Com SRL 
Număr dosar: 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: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3991/02.03.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 33, din data de 26.02.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul de activitate, nr. 33, din data de 26.02.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe 
site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com 
SRL, poziţia 48. 
S-a primit adresa nr. 15/27.02.2015 de la expertul contabil Murgan Augustin, prin care a solicitat, ca pentru data de 
06.03.2015, ora 1000, documente şi informaţii necesare în vederea efectuării expertizei contabile dispuse de instanţa de 
judecată în dosarul nr. 11718/101/2013/a16 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
La data de 06.03.2015, expertul contabil Murgan Augustin s-a prezentat la sediul administratorului judiciar, care a pus 
la dispoziţia expertului contabil documentele solicitate, necesare pentru finalizarea expertizei contabile dispusă de 
instanţa de judecată în dosarul nr. 11718/101/2013/a13, conform procesului verbal încheiat cu această ocazie. 
Având în vedere obiectivul suplimentar cerut de administratorul judiciar al debitoarei, prin adresa nr. 12/18.05.2015, 
expertul contabil Murgan Augustin a solicitat documente originale şi fotocopii certificate, necesare în vederea realizării 
unui răspuns la obiectivul mai sus amintit. 
Cu adresa nr. 230/29.04.2015, comunicată administratorului special al debitoarei la adresa de mail la data de 
29.04.2015, administratorul judiciar a solicitat, în termen de 5 zile de la primirea adresei, următoarele informaţii: 
- Având în vedere Notele de şedinţă şi Concluziile scrise depuse de către pârâta Prointermed SRL la dosarul nr. 
11718/101/2013/a16, având ca obiect „anulare acte frauduloase“, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, să 
formuleze un răspuns în scris, dacă facturile fiscale seria DJRO nr. 002138/20.02.2013, seria DJRO nr. 
002176/13.03.2013, seria DJRO nr. 002213/30.03.2013, seria DJRO nr. 002228/04.04.2013, seria DJRO 
002278/29.04.2013 şi seria DJRO nr. 002371/21.06.2013 prin care SC ROBSYLV Com SRL a înstrăinat către SC 
Prointermed SRL mai multe bunuri patrimoniale în valoare totală de 555.182,47 lei, care au făcut obiectul cauzei, au 
fost încasate integral de către SC Robsylv Com SRL şi modul de încasare a acestora. 
- să precizeze din ce se compune suma de 650.338,20 lei înregistrată în contul 411 „Clienţi“, sumă care a fost 
comunicată de către debitoare cu ocazia întocmirii raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă a debitoarei SC Robsylv Com SRL 
Precizăm faptul că, până la această dată, nu am primit informaţiile solicitate de la administratorul special al debitoarei. 
De asemenea, cu adresa nr. 265/19.05.2015, comunicată administratorului special al debitoarei la adresa de mail la data 
de 19.05.2015, administratorul judiciar i-a solicitat acesteia să-i pună la dispoziţie balanţa de verificare întocmită pentru 
luna martie 2015 şi eventual aprilie 2015 (dacă a fost finalizată), în vederea întocmirii raportului de activitate, ce 
urmează a fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 22.05.2015. 
La data de 20.05.2015, administratorul special a pus la dispoziţia administratorului judiciar al debitoarei balanţa de 
verificare întocmită la data de 31.12.2014 şi balanţa de verificare întocmită la data de 31.03.2015. 
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Administratorul judiciar a analizat situaţia economico-financiară a debitoarei pe perioada 01.01.2014-31.12.2014 
constatând că la sfârşitul acestei perioade au fost înregistrate venituri totale în sumă de 11.933.624,76 lei, având 
următoarea structură: 
- cont 701 „Venituri din activitatea de bază“ – 5.164.540,08 lei; 
- cont 704 „Venituri din lucrări şi servicii“ – 3.818.079,93 lei; 
- cont 706 „Venituri din redevenţe şi chirii“ – 200.190,00 lei; 
- cont 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor“ – 1.413.685,82 lei; 
- cont 711 „Variaţia stocurilor“ – 1.336.943,56 lei; 
- cont 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar” – 172,27 lei; 
- cont 766 „Venituri din dobânzi“ – 13,10 lei. 
În aceeaşi perioadă, debitoarea a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 10.276.565,67 lei având următoarea structură: 
- cont 601 „Cheltuieli cu materiile prime“ – 5.019.322,79 lei; 
- cont 602 „Cheltuieli materiale consumabile“ – 602.084,69 lei; 
- cont 603 „Cheltuieli cu obiecte de inventar“ – 5.280,00 lei; 
- cont 604 „Cheltuieli cu materialel nestocate“ – 102.198,38 lei; 
- cont 605 “Cheltuieli privind energie şi apă” – 1.381.793,28 lei; 
- cont 607 „Cheltuieli privind mărfurile“ – 1.102.574,15 lei; 
- cont 612 “Cheltuieli cu redevenţe & chirii” - 56.220,00 lei; 
- cont 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare“ – 316,67 lei; 
- cont 622 “Cheltuieli privind comisioanele” – 37.131,03 lei; 
- cont 624 „Cheltuieli cu transportul“ – 278.241,53 lei; 
- cont 625 „Cheltuieli cu deplasările“ – 461,70 lei; 
- cont 626 “Cheltuieli PTTR”- 27.092,08 lei; 
- cont 627 „Cheltuieli privind serviciile bancare“ – 7.159,69 lei; 
- cont 628 „Alte cheltuieli privind serviciile executate“ – 398.414,31 lei; 
- cont 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe“ – 78.888,41 lei; 
- cont 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului“ – 426.609,83 lei; 
- cont 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale“ – 118.421,90 lei; 
- cont 658 „Alte cheltuieli de exploatare“ – 124.740,74 lei; 
- cont 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar“ – 769,52 lei; 
- cont 666 „Cheltuieli cu dobânzile“ – 72.086,60 lei; 
- cont 681 „Cheltuieli privind amortizarea“ – 352.024,37 lei; 
- cont 691 „Chletuieli privind impozitul pe profit“ – 84.734,00 lei. 
Făcând diferenţa între veniturile şi cheltuielile societăţii rezultă un profit aferent perioadei în sumă de 320.115,51 lei. 
De asemenea, administratorul judiciar a analizat situaţia economico-financiară a debitoarei pe primele 3 luni ale anului 
2015, constatând următoarele: 
Veniturile totale, realizate pe primele 3 luni ale anului 2015, au fost în sumă de 2.761.341,39 lei, având următoarea 
structură: 
- cont 701 „Venituri din activitatea de bază“ – 1.161.764,20 lei; 
- cont 704 „Venituri din lucrări şi servicii“ – 1.010.518,89 lei; 
- cont 706 „Venituri din redevenţe şi chirii“ – 6.884,00 lei; 
- cont 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor“ – 581.483,63 lei; 
- cont 709 „Reduceri comerciale acordate“ – 680,00 lei; 
- cont 766 „Venituri din dobânzi“ – 10,67 lei. 
În aceeaşi perioadă, debitoarea a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 2.657.624,59 lei având următoarea structură: 
- cont 601 „Cheltuieli cu materiile prime“ – 1.390.155,72 lei; 
- cont 602 „Cheltuieli materiale consumabile“ – 24.143,59 lei; 
- cont 604 „Cheltuieli cu materialel nestocate“ – 230.009,95 lei; 
- cont 605 “Cheltuieli privind energie şi apă” – 309.883,67 lei; 
- cont 607 „Cheltuieli privind mărfurile“ – 540.520,00 lei; 
- cont 612 “Cheltuieli cu redevenţe & chirii” – 13.373,27 lei; 
- cont 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare“ – 2.291,56 lei; 
- cont 622 “Cheltuieli privind comisioanele” – 11.382,50 lei; 
- cont 624 „Cheltuieli cu transportul“ – 59.479,70 lei; 
- cont 626 “Cheltuieli PTTR”- 8.836,37 lei; 
- cont 627 „Cheltuieli privind serviciile bancare“ – 1.756,02 lei; 
- cont 628 „Alte cheltuieli privind serviciile executate“ – 59.918,05 lei; 
- cont 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe“ – 210,00 lei; 
- cont 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului“ – 85.847,70 lei; 
- cont 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale“ – 20.062,96 lei; 
- cont 658 „Alte cheltuieli de exploatare“ – 564,00 lei; 
- cont 681 „Cheltuieli privind amortizarea“ – 86.885,53 lei; 
- cont 691 „Chletuieli privind impozitul pe profit“ – 19.604,00 lei. 
Făcând diferenţa între veniturile şi cheltuielile societăţii rezultă un profit aferent perioadei în sumă de 102.356,80 lei. 
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Aşa cum se observă din datele prezentate mai sus, în urma controlului efectuat de către organul fiscal, au rezultat 
diferenţe, constând în majorări penalităţi, etc., înregistrate ca şi cheltuieli nedeductibile în sumă de 124.740,74 lei. 
Precizăm faptul că, până la această dată, aceste diferenţe nu au fost achitate către bugetul de stat. 
Cu adresa nr. 270/20.05.2015, comunicată administratorului special al debitoarei la adresa de mail la data de 
20.05.2015, administratorul judiciar i-a comunicat să-i pună la dispoziţie următoarele documente: 
- balanţele de verificare întocmite la sfârşitul fiecărei luni, pe perioada ianuarie 2014 – aprilie 2015; 
- bilanţul contabil întocmit şi depus pentru data de 31.12.2014; 
- situaţia analitică a contului 409.1 „Furnizori, debitori“ – stocuri la data de 30.04.2015; 
- situaţia analitică a contului 4111 „Clienţi“ (interni şi externi) la data de 30.04.2015; 
- situaţia analitică a contului 461.1 „Debitori diverşi“ la data de 30.04.2015; 
- situaţia analitică a contului 472 „Venituri înregistrate în avans“ (la data de 30.04.2015. 
De asemenea, i-a solicitat administratorului special să asigure disponibilităţile necesare în vederea achitării obligaţiilor 
datorate bugetului de stat, comunicându-i că documentele solicitate îi sunt strict necesare, într-un termen de maxim 5 
(cinci) zile de la primirea adresei, în vederea efectuării unei analize a activităţii desfăşurate în cursul procedurii de 
insolvenţă. 
Împotriva Sentinţei nr. 61/2015 din şedinţa publică din data de 30.01.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr. 11718/101/2013/a4, având ca obiect „contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor privind creanţa 
creditorului Unicredit Ţiriac Bank formulată de SC Robsylv Com SRL, prin administrator special Robu Mihaela“, s-a 
formulat apel de către Robsylv Com SRL, prin administrator special Robu Mihaela, prin care a solicitat instanţei să 
dispună admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, în sensul admiterii în totalitate a contestaţiei formulată 
de subscrisă faţă de creanţa Unicredit Ţiriac Bank SA, în sensul înlăturării creanţei intimatei din tabelul preliminar al 
creanţelor. 
Administratorul judiciar precizează faptul că, la acest termen, nu poate fi întocmit Tabelul definitiv al creanţelor, 
întrucât nu au fost soluţionate definitiv dosarele având ca obiect contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor, urmând 
ca, după soluţionarea acestora, să se procedeze la întocmirea Tabelului definitiv al creanţelor. 
Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum 
urmează: 

Nr. 
crt 

Număr dosar Obiect Observaţii 

1. 11718/101/2013/a16 

Anulare acte frauduloase constând în 
operaţiunile de transfer patrimonial 

efectuate de Robsylv Com SRL către 
Prointermed SRL 

Termen de judecată la 22.05.2015 
pentru ca expertul să răspundă la 

obiecţiunile formulate la raportul de 
expertiză contabilă. 

Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii neîncasaţi ai SC 
Robsylv Com SRL 
1. Dosare aflate pe rolul Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin 

Nr. 
crt. 

Debitor Sold neîncasat Observaţii 

1. Grazzi Consulting SRL 
14.544,83 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1924/225/2015 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Termen de judecată 

la 27.05.2015. 

2. Harplast SRL 
21.597,38 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1923/225/2015 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Termen de judecată 

la 26.05.2015. 

3. Otodix SRL 
43.460,40 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1922/225/2015 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Termen de judecată 

la 24.06.2015. 
2. Dosare aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi 

Nr. 
crt. Debitor Sold neîncasat Observaţii 

1. Primăria Dumbrava 
24.000,00 lei debit principal 

1.055,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 742/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 219/23.02.2015 

a fost admisă în parte acţiunea în sensul 
obligării pârâtei Primăria Dumbrava la plata 

penalităţilor de întârziere în cuantum de 
1.055 lei. 

2. Primăria Pădina 
22.344,00 lei debit principal 

3.001,25 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 544/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Termen de judecată la 

22.02.2015 pentru ca pârâta să formuleze 
punct de vedere referitor la cererea de 

renunţare la judecată. 

3. Primăria Pristol 
36.959,70 lei debit principal 

6.624,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 542/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 437/16.04.2015 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi a fost 
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admisă acţiunea. 

4. Primăria Salcia 31.438,69 lei debit principal 
1.323,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 4334/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Primul de termen de judecată 

este la 25.05.2015. 

5. Primăria Vrata 
29.260,00 lei debit principal 

2.166,72 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13855/225/2014 al Tribunalului 
Mehedinţi aflat în apel. Prin Sentinţa nr. 

222/10.02.2015 pronunţată de Judecătoria 
Dr. Tr. Severin în primă instanţa a fost 

admisă excepţia lipsei capacităţii de 
folosinţă a Primăriei Vrata invocată de 

instanţă din oficiu şi a fost respinsă acţiunea 
ca fiind introdusă împotriva unei persoane 
fără capacitate de folosinţă. Primul termen 

de judecată în apel este la 30.06.2015. 

6. Primăria Rogova 
37.872,90 lei debit principal 

5.456,35 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13861/225/2014 al Tribunalului 
Mehedinţi aflat în apel. Prin Sentinţa nr. 

239/16.02.2015 pronunţată de Judecătoria 
Dr. Tr. Severin în primă instanţa a fost 

admisă excepţia lipsei capacităţii de 
folosinţă a Primăriei Rogova invocată de 

instanţă din oficiu şi a fost respinsă acţiunea 
ca fiind introdusă împotriva unei persoane 
fără capacitate de folosinţă. Primul termen 

de judecată în apel este la 30.06.2015. 

7. Primăria Husnicioara 
74.949,88 lei debit principal 

14.261,50 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 2424/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Termen de judecată la 

08.06.2015. 

8. Primăria Pătulele 
32.040,00 lei debit principal 

3.383,43 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 1888/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Termen de judecată la 

03.06.2015. 

9. Primăria Dubova 
34.000,00 lei debit principal 

5.140,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 1447/225/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 345/23.03.2015 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în primă 

instanţa a fost admisă excepţia lipsei 
capacităţii de folosinţă a Primăriei Dubova 

invocată de instanţă din oficiu şi a fost 
respinsă acţiunea ca fiind introdusă 

împotriva unei persoane fără capacitate de 
folosinţă. În data de 05.05.2015 a fost 
formulat recurs împotriva sentinţei nr. 

345/23.03.2015. Până în prezent nu a fost 
stabilit termen de judecată de Curtea de 

Apel. 

10. Primăria Gruia 
24.691,00 lei debit principal 

6.147,77 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 906/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Termen de judecată la 

08.06.2015. 

11. SC Glia Trading SRL 
453.968,36 lei reprezentând 
contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1478/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Termen de judecată la 

18.06.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 22.05.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


