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YNA CONSULTING SPRL 
cod de identificare fiscală 21146590 , înregistrată în RFO II sub nr.RFO II 0213 

cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Marasesti, nr. 18, jud. Mehedinti , , telefon-
fax 0252328293, telefon mobil 0744528869  

e-mail: office@ynaconsulting.ro, expertyna@yahoo.com ; web: www.ynaconsulting.ro 
contbancar : RO78RNCB0179072157510001 , Banca Comercială Română 

 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL 

cod de identificare fiscală 31215824 , înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
Drobeta Turnu Severin , str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, fax/tel: 0252/35.43.99, tel. 0742.592.183 

Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, fax/tel: 0256/22.08.27, tel. 0745.267.676, 
e-mail: office@consultant-insolventa.ro ; web: www.consultant-insolventa.ro 

contbancar : RO09RZBR0000060015393937 , Raiffeisen Bank 

 
 

 
CĂTRE, 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITOAREI 
 

SC IZOMETAL- MAGELLAN SRLSRL 
REFERITOR DOSAR NR. 6902/101/2012 

 
OFERTĂ TEHNICĂ nr. 2/05.02.2014 

 
 
 
   În temeiul art.13 art. 14, art 15 şi art. 19 alin. (2) teza a II – a  din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, în termen procedural, solicităm 
negocierea condiţiilor serviciului de lichidare în procedura de faliment a 
debitoarei SC IZOMETAL- MAGELLAN SRL în cauza ce face obiectul 
dosarului de insolvenţă  nr. 6902/101/2012, la care vă anexam dovezile 
calităţii de practicieni în insolvenţă şi o copie a poliţelor de asigurare 
profesională. 
 În sprijinul ofertei noastre arătăm faptul că în formula prezentă de 
asociere respectiv consorţiul format din societăţile profesionale de insolvență 
Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil 
Popescu și Yna Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. 
Gogu Motoi 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). 
 Portofoliul nostru cuprinde in prezent aproximativ 450 de proceduri, din 
domenii ca real estate, retail, construcţii, agricultura, transport, industria 
farmaceutica, alimentara, a lemnului, a încalţămintei, panificatie. 

Prin experienţa acumulata în timp în numeroasele lichidari si reorganizari 
soluţionate, s-a asigurat o serie de rezultate remarcabile în activitatea 
desfaţurată, fie prin conceperea celor mai eficiente planuri de reorganizare, 
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făcând posibil astfel, redresarea activitatii societaţilor cu probleme, cât mai 
rapid si cu costurile cele mai reduse, păstrandu-se astfel si afacerea iniţială 
fie, prin găsirea celor mai bune soluţii de valorificare a activelor societătilor 
care nu mai pot fi salvate prin procedura reorganizarii, atunci cand planul de 
reorganizare nu a funcţionat sau investiţiile nu au fost suficiente 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, etc. 

 
Organizarea, managementul general si financiar al procesului de 

insolvenţă 
 
Pentru administrarea eficientă şi operativă a unei insolvenţe, lichidatorul 

judiciar va întocmi imediat dupa desemnarea ca practician un plan de 
activitate, cuprinzând şi o previziune a bugetului lichidarii.  

Acest plan va contine: 
- Planificarea desfasurarii in timp a principalelor operatiuni ale insolvenţei 

cu termene,responsabili si executanti. 
- Planificarea costurilor procedurii insolvenţei (pentru expertize, 

întocmirea unor rapoarte,costuri cu paza si conservarea, etc) 
- Planificarea incasarilor din: recuperari de creanţe de la debitori, 

continuarea unor activitati, vânzarea de bunuri, etc. 
- Estimarea veniturilor din vanzarea bunurilor precum si a distributiilor de 

sume către diferitele categorii de creditori 
- Situatia previzionată a disponibilităţilor din contul lichidarii, funcţie de 

echilibrul între încasări si plăţi. 
Operaţiunile care cad în sarcina lichidatorului nu se rezumă strict la 

prevederile punctuale ale Legii 85/2006, ci şi la alte prevederi legale care 
trebuiesc duse la bun sfârşit de catre practician, ca “administrator” al societăţii 
în lichidare, conducator în tot sau în parte a activităţii acesteia. Dintre acestea 
trebuie menţionate cerinţele legislaţiei mediului, cerinţele privind 
împroprietărirea societăţilor cu capital de stat cu terenurile de incintă, cerinţele 

legislaţiei muncii şi cele privind concedierile colective, cerinţele legii 
privind organizarea şi păstrarea arhivelor, etc. 

În paralel cu indeplinirea acestor cerinţe, practicianul va trebui să asigure 
ţi preluarea unor funcţii de bază ale întreprinderii, care, în special în situaţia 
continuarii unor activitaţi, va continua să “traiasca” şi să acţioneze în mediul 
economic şi legal, până la inchiderea procedurii reorganizarii sau până la 
radierea din registrul comerţului în cazul falimentului. 

În paralel cu aceste operaţiuni lichidatorul judiciar a luat în considerare 
implicarea în mod activ în negocierile din cadrul acţionariatului cu privire la 
restructurarea companiilor care au aplicat pentru depunerea de planuri de 
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reorganizare, asigurând transparenţa necesară şi accesul egal la informaţii al 
tuturor acţionarilor. 

Avantajele ofertei noastre 
 

• sediul ales al lichidatorului judiciar se află în Drobeta Turnu Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, având filiale în partea de vest a ţării, 
acoperind o arie seminificativă de lucru; 
• ofertantul are disponibilitatea de a delega în mod permanent un 
practician în insolvenţă care să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 25 
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 debitoarei SC IZOMETAL- MAGELLAN 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; 
• activitatea de asistenţă juridică acordată unor clienţi pentru încadrarea in 
prevederile legislaţiei specifice societăţilor comerciale, a privatizarii si 
fiscalitatii, a reprezentat o preocupare permanentă a CONSULTANT 
INSOLVENŢĂ SPRL, în special privind consilierea unor investitori străini la 
începutul activităţii lor in România.  
• practicienii în insolvenţa asociaţi prin contract au pregatirea si 
experienţa necesară să exercite atribuţii în domeniul economic, tehnic, 
juridic, management, expertiză contabilă, 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; 
• activitatea de audit financiar - contabil unde  YNA CONSULTING SPRL 
are ca acţionari si colaboratori si experţi contabili sau contabili 
autorizati,membrii ai CECCAR şi ai CCF. Cu toate acestea, in conformitate cu 
legislatia actuala, activitatea de audit financiar contabil este prerogativul unor 
societati comerciale specifice, având ca unic obiect de activitate activitatea de 
expertiză financiară, aceasta excluzând orice alte activităţi. 
• activitatea de marketing si vânzari specifică activelor industriale şi 
comerciale este o  componentă de mare importanţă a lichidarii unei societaţi, 
având în vedere caracterul specializat al activelor şi bunurilor oferite. În 
domeniul vânzării bunurilor specifice industriilor de proces, dificultatea de 



  

 Pag 4 

 

vânzare este şi mai mare, ţinând cont de cercul relativ restrans al potenţialilor 
investitori. În acest domeniu, prin activitatea indelungată desfaşurată pe piaţa 
lichidarilor de societati comerciale CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL şi  
YNA CONSULTING SPRL au avantajul de a acţiona pe aceasta piaţa de 
peste 10 ani. 
• toţi practicienii în insolvenţă asociaţi au deţinut funcţii de conducere în 
societăţi comerciale, publice sau private, având astfel experienţă managerială 
în organizarea, conducerea si administrarea activiţătii debitoarei SC 
IZOMETAL -  MAGELLAN SRL; 
• activitatea desfasurată de practicienii în insolvenţa asociaţi 
CONSULTANT INSOLVENTA SPRL şi YNA CONSULTING SPRL se 
întemeiaza pe 2 principii: 

ü Servicii profesioniste, indiferent de natura lor sau acordarea de 
consultanţa în domeniul prevenţiei , preinsolvenţei , insolvenţei şi 
serviciilor conexe. 

ü Un nivel al onorariilor direct proporţional cu efortul depus, care să 
asigure o clientelă in permanentă creştere. 

• 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, logistică precum si de experienţa generală si specifică 
suficientă si necesară preluării dosarului şi bunei administrări a cauzei. 
 
 

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 RFO II sub nr. 0213, cod fiscal 21146590, legal 
reprezentată prin asociat coordonator Motoi Gogu. 
2) CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL, societate civilă profesională de 
practicieni în insolvenţă, cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin , str. 
Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, C.I.F. 31215824, înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649, reprezentată prin asociat coordonator Popescu Emil, preşedinte 
UNPIR Filiala Mehedinţi , lector al Institutului Naţional pentru Pregătirea 
Practicienilor în Insolvenţă (INPPI). ; 
 

B. Resurse umane - echipa de lucru : 
 
În calitate de societăţi profesionale de insolvenţă, CONSULTANT 
INSOLVENŢĂ SPRL şi  YNA CONSULTING SPRL au avantajul că pot 
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forma şi menţine o echipă multidisciplinară, capabilă să facă faţă cu 
maxim de celeritate la multiplele sarcini ale practicianului în situaţia unei 
insolvenţe complexe. 
 

1. Număr total : 15 
         - din care colaboratori :  3 

2. Structura profesională : 
- 15 persoane cu studii superioare , din care 2 persoane cu studii 

juridice. 
Din totalul personalului, 4 (patru) persoane, deţin calitatea de practicieni în 
insolvenţă. 
 

C. Experienţa generală a reprezentanţilor asociaţilor coordonatori : 
 
Motoi Gogu 

 
  Pregătire profesională: 

- Studii superioare economice, Facultatea de Stiinte Economice din 
Craiova, specializarea Finante Contabilitate; 

- Expert contabil din 1993; 
- Lichidator judiciar din 2005; 
- Evaluator. 

 
Popescu Emil 
 

Pregătire profesională: 
- Absolvent al liceului economic din Dr. Tr. Severin promoţia 1974, secţia 

finanţe-contabilitate; 
- Licenţiat al Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti, specialitatea 

finanţe-contabilitate; 
- Specializare în domeniul preţurilor şi costurilor de producţie; 
- Specializare în domeniul resurselor umane; 
- Specializare în domeniul managementului societăţilor comerciale; 
- Specializare în domeniul organizării şi conducerii Oficiului Registrului 

Comerţului;  
 
Fondatorul companiei CONSULTANT INSOLVENTA SPRL beneficiază de o 
experienţă de peste 10 ani în domeniul lichidarilor judiciare şi falimentului, 
susţinută şi de o vastă experienţă managerială dobândită pe parcursul a 40 de 
ani de activitate . 
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Experienţă în economie: 
- Coordonator în compartimentul de preţuri în Cooperativele 

Meşteşugăreşti la nivel judeţean; 
- Manager al societăţilor comerciale din Cooperativa Meşteşugărească - 

11 ani; 
- Manager al Oficiului Registrului Comerţului Mehedinţi - 8 ani; 
- Manager al societăţilor comerciale cu capital privat - 5 ani; 
- Activitatea de practician în insolvenţă - 10 ani; 

 
Motoi Niculina 
 

Pregătire profesională: 
- Studii superioare economice, Facultatea de Stiinte Economice din 

Craiova, specializarea contabilitate şi economie agrară; 
- Expert contabil din 2001; 
- Lichidator judiciar din 2006. 
- Consultant fiscal membru al Camerei Consultanilor Fiscali 

 
Popescu George Nicuşor 
 

Pregătire profesională: 
- Absolvent al liceului economic din Dr. Tr. Severin promoţia 1996, secţia 

matematică-fizică bilingvă franceză; 
- Licenţiat al Universităţii de Vest Timişoara, specialitatea management; 
- Specializare ( M.B.A.) în managementul, analiza şi diagnosticul 

societăţilor comerciale; 
 

Experienţă în economie: 
- Manager al societăţilor comerciale cu capital privat - 8 ani; 
- Evaluator bunuri mobile,imobile şi întreprinderi la Banca Transilvania SA 

Sucursala Timişoara , Darian DRS SA – 8 ani; 
- Consultanţă şi evaluare în special pe segmentul proprietăţilor imobiliare 

inclusiv terenuri agricole , studii de fezabilitate , planuri de afaceri; 
- Practicianul în insolvenţă asociat Popescu George , manager al Filialei 

Timiş , are studii economice , este mediator (membru al Consiliului de 
Mediere) , evaluator de bunuri mobile, imobile şi întreprinderi (membru 
Asociaţiei Nationale a Evaluatorilor din România - ANEVAR) şi masterat 
in analiza , diagnosticul si administrarea afacerilor (MBA), calificare 
extrem de importantă în contextul în care aceasta procedură implică si 
luarea unor decizii corecte din punct de vedere managerial. 
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Motoi Oana-Mihaela  
 
Pregătire profesională: 
- Academia de Studii Econimice Bucuresti, Facultate de Contabilitate si 

Informatica de Gestiune – promotia 2008; 
- Membru activ CECCAR 
- Membru activ CCF 
 
Experienţă în economie: 
- Consultant Pricewaterhousecoopers Tax Advisors And Accountants Srl  
- Departament:audit/consultanţă 
- revizuiri fiscale pentru clienti; 
- implicare în proiecte de due-dilligence, misiuni de audit fiscal 

 
 
D. Experienţă specifică necesară preluării dosarului de insolvenţă : 
 

a) a fost finalizata procedura  pentru un număr de peste 450  societăţi în 
insolvenţă, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului ; 

b) procedura se afla in curs de desfăşurare pentru un număr de 200 societăţi în 
insolvenţă, reorganizare sau lichidare din portofoliul ofertantului. 
 
E. Agreere: 
 
Se impune, astfel, să menţionăm faptul că , CONSULTANT- INSOLVENŢĂ 
SPRL şi YNA CONSULTING SPRL sunt agreate pentru întreg teritoriul 
naţional, conform ordinului 1009/2007, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, privind procedurile de selecţie a practicienilor în 
insolvenţă. 
 
F. Asigurare profesională: 
 
Asociaţii au poliţe de asigurare pentru răspundere civilă profesională valabile, 
la nivelul de 525.000,00 lei, atât pentru persoane fizice cât si pentru societăţi. 
  
G. Dotare tehnică: 

 
Asociaţii deţin dotarea profesională corespunzătoare şi suficientă pentru 

îndeplinirea misiunii de lichidatori judiciari şi sunt în masură să asigure şi 
suportul logistic necesar derulării unor astfel de proiecte, respectiv: spaţii de 
lucru adecvate, sistem informatic, telecomunicaţii, transport, consultanţă 
proprie de specialitate (domeniul juridic, evaluare conform standardelor 
internationale de evaluare, expertiză contabilă), legislaţie şi jurisprudenţă.   
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Dispunem de sediu centrale, situate în municipiul Drobeta Turnu Severin , 
str. Zăbrăuţului nr. 7A şi str. Marasesti, nr. 18, jud. Mehedinţi precum şi în 
municipiul Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiş , compuse din 
mai multe birouri şi sala de consiliu, beneficiind de asemenea de dotări 
tehnice de ultimă oră. 

Pentru o rapida procesare a informaţiilor si menţinerea unui grad ridicat de 
contact cu debitorii si creditorii, dispunem de o pagina dinamica de internet, 
respectiv www.consultant-insolventa.ro, în cadrul căreia sunt publicate toate 
notificările, convocările şi rapoartele întocmite de societate în calitate de 
administrator sau lichidator judiciar, precum şi toate publicaţiile de vânzare 
pentru diversele bunuri mobile sau imobile ofertate în cadrul procedurilor de 
faliment. 

 
 

H.  Colaborare cu creditorii bugetari : 
 

Nu au existat disfuncţii de colaborare cu creditorii bugetari sau alţi creditori 
sau instituţii ale statului. 
 
I.  Situaţia actuala a ofertanţilor 

 
Asociaţii nu au fost sancţionaţi profesional sau disciplinar şi se află înscrişi 

în Registrul Formelor de Organizare – Secţiunea a-II-a. 
 

J. Disponibilitate: 
 

Practicienii în insolvenţa asociaţi CONSULTANT INSOLVENTA SPRL şi 
YNA CONSULTING SPRL realizează în general lucrările sale de consultanţă 
şi evaluare cu o echipă permanentă multidisciplinară formată dintr-un număr 
de salariaţi proprii cu contract de muncă pe durată nedeterminată completată 
cu un număr de colaboratori permanenţi.Această echipă se completeaza de la 
o lucrare la alta cu diverşi experţi pe domenii, funcţie de domeniul societăţii 
aflate in insolvenţă. 
 
 
Lichidator judiciar: 
 
YNA CONSULTING SPRL   CONSULTANT INSOLVENTA SPRL 


