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Lichidator judiciar: 
YNA CONSULTING SPRL 
 

 
 

 
                        CĂTRE, 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITOAREI 
            SC ROBSYLV COM SRL 

                  REFERITOR DOSAR NR. 11718/101/2013 
 
 
 
 
   În baza art.19 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, în termen procedural, solicit preluarea poziţiei de lichidator judiciar al 
debitoarei în cauza ce face obiectul dosarului de faliment privind pe debitoarea SC 
ROBSYLV COM SRL având sediul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, B-dul 
Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi la care vă anexez dovezile calităţii de practicieni 
în insolvenţă şi o copie de pe poliţele de asigurare profesionala. 
 În temeiul art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea 85/2006 solicit creditorilor să 
negocieze cu prezentul ofertant onorariul solicitat. 
 În sprijinul ofertei noastre arătăm faptul că în formula prezentă am condus şi 
conducem cu succes procedura de insolvenţă a principalelor societăţi comerciale din 
judeţul Mehedinţi, cu capital social de stat sau privat, aflate sub directa supraveghere a 
Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală ( societăţi cu cifre de afaceri mijloci sau 
mari). 

În acest sens se pot exemplifica următoarele societăţi comerciale : SC CELROM 
SA Drobeta Turnu Severin, SC MACH DISTRIBUTION SRL, SC WIEN BAU SRL, 
SC COMAT ELCONSTRUCT SA, SC INTERFOOD SRL, SC MORETI PLAZA 
SRL, SC TRINK EU COR SRL, SC TOMIS AGROVET SRL, SC DANART SRL, 
SC ATILA TRANS SRL, SC P&P INVEST SRL, SC MELISSA FARM SRL, SC 
IZOMETAL MAGELLAN SRL, SC C&C MH CONFORT SRL, SC MCT IMPEX 
SRL, SC ROBSYLV COM SRL, SC RAZMER COMGEN SRL, SC GORJ 
RECYCLING COMPANY SRL, SC AVICENNA FARM SRL, SC FARMEXIM EST 
SRL, SC DRUMURI ŞI LUCRĂRI PUBLICE SA, SC DIROMAR PROD SRL, SC 
MOVAL PLAST SRL, SC AGROMEC ŞIMIAN SA etc. 
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Avantajele ofertei noastre 

  
 - ofertantul are disponibilitatea de a delega în mod permanent un practician în 
insolvenţă care să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 20 din Legea 85/2006, în 
mod direct şi nemijlocit, la sediul debitoarei, în întreg intervalul programului de lucru 
al debitoarei, asigurând astfel în condiţii optime supravegherea operaţiunilor de 
gestionare a patrimoniului şi conducerea integrală a activităţii SC ROBSYLV COM 
SRL; 

 - ofertantul  are contracte de colaborare cu mai multe persoane fizice si juridice 
de specialitate care au  capacitatea suficientă din punct de vedere al experienţei 
profesionale,  resurselor umane şi disponibilităţii necesare pentru a asigura recuperarea 
cu maximă celeritate a creanţelor debitoarei prin reprezentare juridică în litigiile aflate 
pe rolul instanţelor judecătoreşti şi în faza executării silite; 

- practicienii in insolventa au pregătirea si experienţa necesară sa exercite 
atribuţii in domeniul economic, tehnic, juridic, management, expertiza contabila, 
evaluare patrimoniu etc.  
 - lichidatorul judiciar ofertant şi colaboratorii acestuia au domiciliul, sediul 
profesional şi îşi desfăşoară activitatea în circumscripţia teritorială a Tribunalului 
Mehedinţi, relaţia acestora cu instanţele judecătoreşti şi celelalte autorităţi publice este 
directă şi operativă, asigurându-se astfel îndeplinirea tuturor actelor de procedură cu 
maximă celeritate; 
 - practicienii în insolvenţă cunosc de peste 30 de ani particularităţile specifice ale 
debitoarei SC ROBSYLV COM SRL cum ar fi obiectul de activitate, fluxurile de 
producţie, partenerii de afaceri, piaţa de desfacere, fapt care reprezintă un avantaj în 
fundamentarea, aplicarea şi supravegherea unui eventual plan de reorganizare al SC 
ROBSYLV COM SRL; 
Oferta noastră financiară de servicii este după cum urmează:  
- onorariu fix lunar de 1.500,00 euro (exclusiv TVA). 
- onorariu de succes în procent de 10% (exclusiv TVA), din sumele încasate din 
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
  
 

De asemenea, relevăm faptul ca nu ne aflăm în cazurile prevăzute de art. 27 
din Codul de procedură civilă şi art. 30 din OUG 86/2006, nu suntem în stare de 
incompatibilitate profesională sau conflict de interese, asfel cum sunt acestea 
definite de Statutul şi de de Codul de Etică profesională ale UNPIR România, 
dispunem de timpul necesar, de resurse umane, logistica precum si de experienta 
generala si specifica suficienta si necesara preluării dosarului si bunei 
administrări a cauzei. 
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A. Date de identificare ale ofertanţilor : 

 
1) YNA CONSULTING SPRL, societate civilă profesională de practicieni în 

insolvenţă, cu sediul în Drobeta Turnu - Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 
Mehedinţi, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR sub 
nr. 2BO192, cod fiscal RO21146590, legal reprezentată prin asociat Motoi 
Gogu. 

 
B. Resurse umane : 

 
1. Numar total din care : 7 
    - colaboratori :    1 
2. Structura profesionala : 

         - 6 persoane cu studii economice ; 
         - 1 persoane cu studii juridice . 

Din totalul personalului 2 (doi) deţin calitatea de lichidatori judiciari. 
 

C. Experienta generala a reprezentanţilor asociaţilor 
 
Motoi Gogu 

- Studii superioare economice, Facultatea de Stiinte Economice din Craiova, 
specializarea Finante Contabilitate; 
- Expert contabil din 1993; 
- Practician în insolvenţă din 2005. 
 
 

Motoi Niculina 

- Studii superioare economice, Facultatea de Ştiinţe Economice din Craiova, 
specializarea Finanţe Contabilitate; 
- Expert contabil din 2003; 
- Practician în insolvenţă din 2006; 
- Consultant fiscal. 
 
 
D. Experienta specifica necesara preluării dosarului de insolvenţă : 

 
a) a fost finalizata procedura  pentru un număr de peste 450  societăţi în insolvenţă, 

reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului ; 
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b) procedura se afla in curs de desfăşurare pentru un număr de 200 societăţi în insolvenţă, 
reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului. 

E. Agreere: 
Asociaţii sunt agreaţi de catre ANAF. 

 
F. Asigurare: 

Asociaţii au poliţe de asigurare pentru răspundere civila profesionala atat pentru 
persoane fizice cat si pentru societate. 
  
       G. Dotare : 

Asociaţii deţin dotare profesionala corespunzătoare si suficienta pentru îndeplinirea 
misiunii de lichidatori judiciari.   

 
 
H. Colaborare cu creditorii bugetari : 
Nu au existat disfuncţii de colaborare cu creditorii bugetari sau alţi creditori sau 

instituţii ale statului. 
 
1. Situaţia actuala a ofertanţilor 

Asociaţii nu au fost sancţionaţi profesional sau disciplinar şi se află înscrişi în 
Tabloul societăţilor profesionale. 
 

Disponibilitate de timp: 
Asociaţii  dispun de timpul necesar preluării poziţiei de lichidatori judiciari.  
 

Fata de cele prezentate, apreciem că îndeplinim toate condiţiile pentru preluarea 
poziţiei de lichidator judiciar definitiv al SC ROBSYLV COM SRL.  

Facem menţiunea ca practica in procedurile de reorganizare sau faliment, a 
confirmat faptul că în cauzele cu un grad de complexitate ridicat, pot fi desemnati mai 
mulţi practicieni în insolvenţă la cererea acestora.  
 Oferta financiara detaliata a avut in vedere disp. art.37, alin.2 din O.U.G. nr. 
86/2006 privind stabilirea nivelului onorariului lichidatorului judiciar definitiv precum 
si complexitatea activitatii depuse. 
            Detalierea ofertei financiare va fi prezentata la data negocierii acesteia cu 
comitetul creditorilor potrivit disp. art 17, al.1. lit.b. 
 

Lichidator judiciar: 
YNA CONSULTING SPRL 


