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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 53, data emiterii: 08.09.2016 

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 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 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. 9936/20.05.2016, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 52, din data de 19.05.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 52, din data de 19.05.2016, 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. 
La data de 06.07.2016, administratorul judiciar a comunicat la adresa de mail a administratorului special, adresa primită 
de la Cez Vânzare SA cu privire la debitele restante înregistrate de RobsylvCom SRL. 
S-a primit Notificarea de cesiune de creanţă nr. 1760268/31.05.2016 de la Kredyt Inkaso Portfolio Investments, prin 
care a informat că, în urma Contractului de Cesiune de Creanţe din data de 18.12.2015, Unicredit Bank SA (Cedent) a 
cesionat în favoarea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA (Cesionar), în conformitate cu prevederile 
art. 1578 alin. 1 lit. b) din Codul Civil, creanţa deţinută împotriva Robsylv Com SRL, rezultată din Contractul de Credit 
173184 5/23.04.2015, împreună cu toate drepturile aferente, solicitând să se ia act de cesiunea de creanţă intervenită, iar 
instanţa să dispună modificarea tabelului creditorilor în sensul înscrierii Kredyt Inkaso Portfolio Investments 
(Luxembourg) SA în calitate de creditor. 
Cu adresa nr. 310/23.08.2016, comunicată la nr. de fax al Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA la 
data de 23.08.2016, administratorul judiciar a formulat răspuns cu privire la Notificarea cesiunii de creanţă nr. 
1760268/31.05.2016, prin care a comunicat faptul că cedentul Unicredit Bank SA a fost înscrisă în Tabelul definitiv de 
creanţe împotriva debitoarei SC Robsylv Com SRL cu suma de 143.094,34 lei, reprezentând creanţă chirografară, iar 
prin Planul de reorganizare propus de administratorul special al debitoarei, confirmat de judecătorul sindic prin Sentinţa 
nr. 5/22.01.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 11718/101/2013, rămasă definitivă prin Decizia nr. 
478/17.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 11718/101/2013/a18, prin respingerea apelurilor ca 
nefondate, creanţele chirografare nu au fost propuse pentru a fi plătite prin plan, procentul de îndestulare fiind de zero 
lei pentru aceste creanţe 
Cu adresa nr. 309/22.08.2016, comunicată la adresa de mail a administratorului special la data de 23.08.2016, 
administratorul judiciar a revenit la adresele nr. 197/26.04.2016 şi nr. 202/09.05.2016, prin care a solicitat să i se pună 
la dispoziţie balanţele de verificare întocmite la sfârşitul fiecărei luni pentru anul 2016, precum şi balanţa de verificare 
întocmită la data de 31.12.2015, necesare întocmirii raportului trimestrial prevăzut de art. 106 din Legea nr. 85/2006, 
raport care urmează a fi supus aprobării Comitetului Creditorilor, depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi notificat 
tuturor creditorilor. 
De asemenea, prin aceeaşi adresă, având în vedere nenumăratele adrese la care nu s-a dat curs în vederea punerii la 
dispoziţie a documentelor necesare pentru formularea de acţiuni privind recuperarea creanţelor neîncasate, 
administratorul judiciar a revenit cu solicitarea de a i se pune la dispoziţie documentele solicitate, constând în: balanţă 
clienţi neîncasaţi, contracte, copie facturi neîncasate conforme cu originalul şi alte documente pe care le consideră 
relevante în vederea formulării acţiunilor necesare. 
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Cu adresa nr. AFGJ10658/12.07.2016 Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu, a comunicat fotocopie după 
Procesul verbal nr. 2571 încheiat la sediul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu în data de 08.07.2016. 
Procesul verbal nr. 2571/08.07.2016 îl anexăm la prezentul raport. 
Cu adresa nr. 284/13.07.2016, administratorul judiciar a comunicat sub semnătură de primire administratorului special 
al debitoarei Procesul verbal nr. 2571 încheiat la sediul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu în data de 
08.07.2016, conform dovezii anexate. 
În vederea achitării ratelor înscrise în graficul de plăţi, anexă la planul de reorganizare, confirmat de judecătorul sindic 
prin Sentinţa nr. 5/22.01.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 11718/101/2013, rămasă definitivă prin 
Decizia nr. 478/17.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 11718/101/2013/a18, prin respingerea 
apelurilor ca nefondate, administratorul special al debitoarei a întreprins demersurile în vederea asigurării 
disponibilităţilor băneşti necesare. 
Astfel, administratorul special a achitat următoarele rate, conform Planului de reorganizare: 
- la data de 02.06.2016, s-a achitat rata nr. 5, conform plan de reorganizare, potrivit documentelor de plată anexate; 
- la data de 01.07.2016, rata nr. 6, conform plan de reorganizare, potrivit documentelor de plată anexate; 
- la data de 01.08.2016 şi la data de 11.08.2016, rata nr. 7, conform plan de reorganizare, potrivit documentelor de plată 
anexate; 
- la data de 31.08.2016, rata nr. 8, conform plan de reorganizare, potrivit documentelor de plată anexate. 
Situaţia ratelor înscrise în graficul de plăţi, anexa la Planul de reorganizare, achitate până la această dată: 

Lei 

Nr. 
crt. Nr. rată 

Lună conform 
plan 

Lună 
scadentă rată Suma totală 

din care 

creanţe 
garantate 

creanţe 
bugetare 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1 Octombrie 2015 
Februarie 

2016 
107.302,90 87.562,50 19.740,40 

2 2 Noiembrie 2015 Martie 2016 19.740,40 
 

19.740,40 

3 3 Decembrie 2015 Aprilie 2016 19.740,40 
 

19.740,40 

4 4 Ianuarie 2016 Mai 2016 107.302,90 87.562,50 19.740,40 

5 5 Februarie 2016 Iunie 2016 19.740,40 
 

19.740,40 

6 6 Martie 2016 Iulie 2016 19.740,40 
 

19.740,40 

7 7 Aprilie 2016 August 2016 107.302,90 87.562,50 19.740,40 

8 8 Mai 2016 August 2016 19.740,40 
 

19.740,40 

Total 
   

420.610,70 262.687,50 157.923,20 
Cu adresa nr. 327/01.09.2016, comunicată la adresa de mail a administratorului special, administratorul judiciar a i-a 
solicitat să ia măsurile necesare în vederea achitării integrale a obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului, 
obligaţii datorate după confirmarea planului de reorganizare. 
În urma solicitărilor făcute, administratorul special al debitoarei, în data de 07.09.2016, a pus la dispoziţia 
administratorului judiciar o parte din documentele solicitate. 
Administratorul judiciar a analizat situaţia economico-financiară a debitoarei pe primele 6 luni ale anului 2016, 
constatând următoarele: 
Veniturile totale, realizate pe primele 6 luni ale anului 2016, au fost în sumă de 7.050.400,39 lei, având următoarea 
structură: 
- cont 701 „Venituri din activitatea de bază“ – 2.974.630,91 lei; 
- cont 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor“ – 149.234,60 lei; 
- cont 704 „Venituri din lucrări şi servicii“ – 2.748.365,55 lei; 
- cont 706 „Venituri din redevenţe şi chirii“ – 13.817,14 lei; 
- cont 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor“ – 921.147,89 lei; 
- cont 708 „Venituri din activităţi diverse“ – 387,00 lei; 
- cont 709 „Reduceri comerciale acordate“ – 539,40 lei; 
- cont 711 „Variaţia stocurilor” – 236.711,01 lei; 
- cont 758 „Alte venituri din exploatare” – 4.980,00 lei; 
- cont 766 „Venituri din dobânzi“ – 26,91 lei; 
- cont 767 „Venituri din sconturi obţinute“ – 559,98 lei. 
În aceeaşi perioadă, debitoarea a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 6.379.473,35 lei având următoarea structură: 
- cont 601 „Cheltuieli cu materiile prime“ – 2.652.069,44 lei; 
- cont 602 „Cheltuieli materiale consumabile“ – 355.631,19 lei; 
- cont 604 „Cheltuieli cu materiale nestocate“ – 16.280,75 lei; 
- cont 605 “Cheltuieli privind energie şi apă” – 384.282,79 lei; 
- cont 607 „Cheltuieli privind mărfurile“ – 1.707.669,40 lei; 
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- cont 608 „Cheltuieli privind ambalajele“ – 1,35 lei; 
- cont 612 “Cheltuieli cu redevenţe & chirii” – 54,14 lei; 
- cont 622 “Cheltuieli privind comisioanele” – 12.852,17 lei; 
- cont 623 “Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate” – 8.779,79 lei; 
- cont 624 „Cheltuieli cu transportul“ – 134.454,29 lei; 
- cont 626 “Cheltuieli PTTR”- 15.457,22 lei; 
- cont 627 „Cheltuieli privind serviciile bancare“ – 8.048,60 lei; 
- cont 628 „Alte cheltuieli privind serviciile executate“ – 512.369,62 lei; 
- cont 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe“ – 15.754,24 lei; 
- cont 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului“ – 145.531,00 lei; 
- cont 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale“ – 33.198,05 lei; 
- cont 6581 „Despăgubiri, amenzi şi penalităţi“ – 62.291,32 lei; 
- cont 666 „Cheltuieli privind dobânzile“ – 4,19 lei; 
- cont 681 „Cheltuieli privind amortizarea“ – 175.162,30 lei; 
- cont 691 „Cheltuieli privind impozitul pe profit“ – 139.691,51 lei. 
Făcând diferenţa între veniturile şi cheltuielile societăţii rezultă un profit net aferent perioadei în sumă de 671.091,79 
lei. 
Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum 
urmează: 

Nr. 
crt 

Numar 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 

Ptin Sentinţa nr. 215/10.06.2016 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi a 

fost respinsă acţiunea. În cauză nu a fost 
declarat apel. 

Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Curţii de Apel Craiova 

1. 11718/101/2013/a18 Confirmare plan de reorganizare 
Prin Decizia nr. 478 din 17.05.2016 a 
fost respins apelul declarat de BRD 

GSG SA 
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 Dr. 
Tr. Severin. Prin sentinţa nr. 866/02.09.2015 
acţiunea a fost respinsă pentru că la dosarul 

cauzei au fost depuse extrase de cont şi bilete 
la ordin care atestă plata debitului. 

2. Harplast SRL 
21.597,38 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1923/225/2015 al Judecătoriei Dr. 
Tr. Severin Miercurea Ciuc. Acţiunea a fost 
respinsă prin sentinţa nr. 2790/23.09.2015 
pentru că la dosarul cauzei au fost depuse 

extrase de cont şi bilete la ordin care atestă 
plata debitului. 

3. Otodix SRL 
43.460,40 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1922/225/2015 al Judecătoriei Dr. 
Tr. Severin. Prin sentinta nr. 1171/02.12.2015 
actiunea a fost respinsa pentru că la dosarul 

cauzei au fost depuse extrase de cont şi bilete 
la ordin care atestă plata debitului. 

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 întârzire în cuantum de 1055 

lei. 
Sentinţa a fost pusă în executare silită de BEJ 

Clement Gheorghe, debitul fiind achitat 
integral în data de 03.11.2015. 

2. Primăria Pristol 
36.959,70 lei debit principal 

6.624,03 lei penalităţi întârziere 
Dosar nr. 744/101/2015 al Tribunalului 

Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 437/16.04.2015 
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pronunţată de Tribunalul Mehedinţi a fost 
admisă acţiunea. Sentinţa nr. 437/16.04.2015 
a fost pusă în executare silită de BEJ Clement 

Gheorghe. 

3. Primăria Salcia 
31.438,69 lei debit principal 

1.323,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 4334/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin sentinţa nr. 1740/26.10.2015 
acţiunea a fost admisă. Sentinţa a fost pusă în 
executare silită de BEJ Clement Gheorghe. 

4. 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 cu termen de judecată 
la 13.09.2016. La termenul anterior instan’a a 

emis o adresă către apelantă pentru a 
comunica o copie a evidenţei deşeurilor 

menajere, aferente facturilor emise, în situaţia 
în care există. 

5. 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 decizia nr. 
487/08.12.2015 a fost admisa in parte 

actiunea si a fost obligata pârâta să plătească 
reclamantei suma de 3053 lei reprezentând 

penalităţi de întârziere. Sentinţa a fost pusă în 
executare silită de BEJ Clement Gheorghe. 

6. Primăria Husnicioara 
74.949,88 lei debit principal 

14.261,50 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 2424/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin sentinţa nr. 153/05.10.2015 
acţiunea a fost admisă in totalitate in sensul 
ca a fost obligata pârâta la plata sumei de 
74.949,88 lei reprezentând contravaloare 

servicii salubrizare prestate conform 
contractului de prestare a serviciului de 

salubrizare nr.MT 440/06.03.2012 şi la plata 
sumei de 14.261,50 lei reprezentând penalităţi 

de întârziere. Sentinţa nr. 437/16.04.2015 a 
fost pusă în executare silită de BEJ Clement. 

7. Primăria Gruia 
24.691,00 lei debit principal 

6.147,77 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 906/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 803/08.06.2015 a 

fost admisă în parte acţiunea în sensul că a 
fost obligată pârâta la plata sumei de 15.594 

lei reprezentând contravaloare servicii 
salubrizare prestate conform contractului de 
prestare a serviciului de salubrizare nr. MT 
249/17.01.2012 şi la plata sumei de 3972,30 

lei reprezentând penalităţi de întârziere. 
Sentinţa a fost pusă în executare silită de BEJ 

Clement Gheorghe. 

8. Primăria Dubova 
34.000,00 lei debit principal 

5.140,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 410/101/2016 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 880/19.05.2016 a 

fost respinsă acţiunea pentru că la dosarul 
cauzei au fost depuse extrase de cont şi 

ordine de plată care atestă achitarea debitului. 

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

Dosar nr. 1478/101/2015* al Tribunalului 
Comercial Argeş cu termen de judecată la 

27.09.2016. 
Având în vedere faptul că, administratorul special al debitoarei a pus la dispoziţie cu întârziere documentele solicitate 
(balanţele de verificare), administratorul judiciar nu a avut posibilitatea să respecte prevederile art. 106 alin. 1 din Legea 
nr. 85/2006, respectiv să prezinte Comitetului Creditorilor un raport detaliat privind situaţia financiară a debitoarei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 09.09.2016. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


