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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 58, data emiterii: 08.12.2016 

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 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. 18696/14.10.2016, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 57, din data de 13.10.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 57, din data de 13.10.2016, 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. 
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 01.11.2016, s-a achitat rata nr. 10, conform plan de reorganizare, potrivit documentelor de plată anexate; 
- la data de 29.11.2016, s-a achitat rata nr. 11, 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: 

Nr. 
rată 

Lună 

conform 

plan 

Lună 

scadentă 

rată 

Suma totală 

din care 

creanţe garantate creanţe bugetare 
creanţe 

salariale 

creante 
creditori 

indispensabi

li 

BRD Bancpost 

Admin

istratia 

Fondul

ui 

pentru 

Mediu 

ANRSC 
AJFP 

Mehedinti 

Directia 

de 

Impozite 

si Taxe 

Locale 

 
SECOM SA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 oct.15 feb.16 107.302,90 83.463,06 4.099,44 1,16 45,72 14.540,92 5.152,60 
 

1.857,89 

2 nov.15 mar.16 19.740,40 
  

1,16 45,72 14.540,92 5.152,60 
  

3 dec.15 apr.16 19.740,40 
  

1,16 45,72 14.540,92 5.152,60 
  

4 ian.16 mai.16 107.302,90 87.562,50 
 

1,16 45,72 14.540,92 5.152,60 
  

5 feb.16 iun.16 19.740,40 
  

1,16 45,72 14.540,92 5.152,60 
  

6 mar.16 iul.16 19.740,40 
  

1,16 45,72 14.540,92 5.152,60 
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7 apr.16 aug.16 107.302,90 87.562,50 
 

1,16 45,72 14.540,92 5.152,60 
  

8 mai.16 sep.16 19.741,32 
  

2,00 45,72 14.541,00 5.152,60 
  

9 iun.16 oct.16 19.741,32 
  

2,00 45,72 14.541,00 5.152,60 
  

10 iul.16 nov.16 145.464,54 87.562,50 12.298,32 2,00 45,72 14.541,00 5.152,60 25.862,40 
 

11 aug.16 dec.16 19.741,32 
  

2,00 45,72 14.541,00 5.152,60 
  

   
605.558,80 346.150,56 16.397,76 16,12 502,92 159.950,44 56.678,60 25.862,40 1.857,89 

Precizăm faptul că, până la această dată, nu a fost distribuită suma de 2.028,90 lei, reprezentând creanţe salariale 
întrucât nu s-au prezentat o parte din creditorii salariali pentru a-şi încasa creanţele, administratorul special a procedat la 
înştiinţarea acestora, conform documentelor anexate. 
S-a a achitat către A.J.F.P. Mehedinţi suma de 100.000,00 lei, reprezentând obligaţii curente datorate bugetului de stat 
înscrise în Planul de reorganizare la pagina 35, obligaţii care urmau a fi achitate în termen de 12 luni de la data 
confirmării Planului de reorganizare, cu OP din data de 28.11.2016 în sumă de 50.000,00 lei şi cu OP din data de 
05.12.2016, conform dovezilor anexate. 
Cu adresa nr. 404/05.12.2016, înregistrată la registratura A.J.F.P. Mehedinţi sub nr. MHG-REG 73319/07.12.2016, 
administratorul judiciar a solicitat să se procedeze la stingerea sumelor menţionate mai sus a obligaţiilor asumate prin 
Planul de reorganizare. 
În data de 08.12.2016, administratorul special al debitoarei a transmis pe e-mail balanţa de verificare pentru perioada 
01.01.2016-30.09.2016. 
Administratorul judiciar a analizat situaţia economico-financiară a debitoarei pe primele 9 luni ale anului 2016, 
constatând următoarele: 
Veniturile totale, realizate pe primele 9 luni ale anului 2016, au fost în sumă de 12.550.721,08 lei, având următoarea 
structură: 
- cont 701 „Venituri din activitatea de bază“ – 3.724.382,02 lei; 
- cont 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor“ – 428.693,35 lei; 
- cont 704 „Venituri din lucrări şi servicii“ – 6.701.801,42 lei; 
- cont 706 „Venituri din redevenţe şi chirii“ – 15.761,14 lei; 
- cont 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor“ – - 51.167,77 lei; 
- cont 708 „Venituri din activităţi diverse“ – 1.627,00 lei; 
- cont 709 „Reduceri comerciale acordate“ – 1.633,18 lei; 
- cont 711 „Variaţia stocurilor” – 1.693.012,46 lei; 
- cont 758 „Alte venituri din exploatare” – 32.343,00 lei; 
- cont 766 „Venituri din dobânzi“ – 108,26 lei; 
- cont 767 „Venituri din sconturi obţinute“ – 1.527,22 lei. 
În aceeaşi perioadă, debitoarea a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 12.515.492,04 lei având următoarea structură: 
- cont 601 „Cheltuieli cu materiile prime“ – 4.800.156,68 lei; 
- cont 602 „Cheltuieli materiale consumabile“ – 526.841,43 lei; 
- cont 603 „Cheltuieli cu obiecte inventar“ – 200,00 lei; 
- cont 604 „Cheltuieli cu materiale nestocate“ – 18.519,26 lei; 
- cont 605 “Cheltuieli privind energie şi apă” – 529.963,80 lei; 
- cont 607 „Cheltuieli privind mărfurile“ – 3.588.750,00 lei; 
- cont 608 „Cheltuieli privind ambalajele“ – 5,79 lei; 
- cont 612 “Cheltuieli cu redevenţe & chirii” – 4.278,35 lei; 
- cont 622 “Cheltuieli privind comisioanele” – 25.247,97 lei; 
- cont 623 “Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate” – 8.779,79 lei; 
- cont 624 „Cheltuieli cu transportul“ – 1.173.908,29 lei; 
- cont 626 “Cheltuieli PTTR”- 23.667,59 lei; 
- cont 627 „Cheltuieli privind serviciile bancare“ – 20.484,28 lei; 
- cont 628 „Alte cheltuieli privind serviciile executate“ – 898.266,97 lei; 
- cont 635 „Cheltuieli cu alte impozite şi taxe“ – 15.904,24 lei; 
- cont 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului“ – 282.723,00 lei; 
- cont 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale“ – 64.643,05 lei; 
- cont 6581 „Despăgubiri, amenzi şi penalităţi“ – 138.466,74 lei; 
- cont 6588 „Alte cheltuieli de exploatare“ – 4.728,59 lei; 
- cont 666 „Cheltuieli privind dobânzile“ – 4,20 lei; 
- cont 681 „Cheltuieli privind amortizarea“ – 250.260,51 lei; 
- cont 691 „Cheltuieli privind impozitul pe profit“ – 139.691,51 lei. 
Făcând diferenţa între veniturile şi cheltuielile societăţii rezultă un profit de 35.229,04 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 Prin Sentinţa nr. 215/10.06.2016 pronunţată 
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în operaţiunile de transfer 
patrimonial efectuate de Robsylv 
Com SRL către Prointermed SRL 

de Tribunalul Mehedinţi a fost respinsă 
acţiunea. 

În cauză nu a fost formulat apel. 

2. 11718/101/2013/a19 

Cerere privind obligarea debitoarei 
la plata contravalorii serviciilor de 

furnizare a energiei electrice 
prestate ulterior deschiderii 

procedurii de insolvenţă 

Termen de judecată la 09.12.2016 pentru 
întocmirea raportului de expertiză încuviinţat 

în cauză. 

Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii neîncasaţi ai  
SC Robsylv Com SRL 

Nr. 
crt. 

Debitor Sold neîncasat 
Dosarul şi 
instanţa 

Observaţii 

1. Primăria Pristol 

36.959,70 lei 
debit principal 

6.624,03 lei 
penalităţi 
întârziere 

Dosar nr. 
744/101/2015 

Tribunalul 
Mehedinţi 

Prin Sentinţa nr. 437/16.04.2015 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi a fost admisă 

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

Gheorghe. 

2. Primăria Salcia 

31.438,69 lei 
debit principal 

1.323,03 lei 
penalităţi 
întârziere 

Dosar nr. 
4334/101/201 

Tribunalul   
Mehedinţi 

Prin sentinţa nr. 1740/26.10.2015 acţiunea a 
fost admisă. Sentinţa a fost pusă în executare 

silită de BEJ Clement Gheorghe. 

3. Primăria Vrata 

29.260,00 lei 
debit principal 

2.166,72 lei 
penalităţi 
întârziere 

Dosar nr. 
13855/225/2014

Tribunalul 
Mehedinţi 

Prin Decizia nr. 194/13.09.2016  pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi a fost admisă 

acţiunea în totalitate. Decizia a fost pusă în 
executare silită de BEJ Clement Gheorghe. 

4. Primăria Rogova 

37.872,90 lei 
debit principal 

5.456,35 lei 
penalităţi 
întârziere 

Dosar nr. 
13861/225/2014 
al Tribunalului 

Mehedinţi 

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. 

5. Primăria 
Husnicioara 

74.949,88 lei 
debit principal 
14.261,50 lei 

penalităţi 
întârziere 

Dosar nr. 
2424/101/201 

Tribunalul 
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. 

6. Primăria Gruia 

24.691,00 lei 
debit principal 

6.147,77 lei 
penalităţi 
întârziere 

Dosar nr. 
906/101/2015 

Tribunalul 
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. 

7. 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. 

8. 
SC Glia Trading 

SRL 

453.968,36 lei 
reprezentând 
contravaloare 
mărfuri livrate 

Dosar nr. 
1478/101/2015*

Tribunalul 
Specializat 

Argeş 

Prin Sentinţa nr. 418 din 25.10.2016 a fost 
admisă în parte acţiunea în sensul că a fost 

obligată pârâta la plata sumei de 8895,86 lei. 
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Prezentul raport de activitate va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, afişat pe site-ul administratorului 
judiciar www.ynaconsulting.ro, toţi creditorii având posibilitatea să ia la cunoştinţă despre modul de derulare a Planului 
de reorganizare, de activitatea desfăşurată, precum şi de veniturile şi cheltuielile realizate pe primele 9 luni ale anului 
2016, iar în situaţia în care au obiecţiuni cu privire la acest raport, au posibilitatea să formuleze contestaţie. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 09.12.2016. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


