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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 1, data emiterii: 21.03.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Brandibur. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Avicenna Farm SRL, cod de identificare fiscală RO 5668761, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. Avram Iancu, nr. 23, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/605/1994. 
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi 
Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Avicenna Farm SRL, 
conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 28.02.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8130/101/2013, 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 2 (două) 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 Avicenna Farm SRL 
Număr dosar: 8130/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Claudiu Brandibur 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Avicenna Farm SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 28.02.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8130/101/2013, instanţa de judecată a confirmat ca 
administrator judiciar al SC Avicenna Farm SRL pe Yna Consulting SPRL şi a confirmat încetarea mandatului de 
administrator judiciar pentru IP Liquidation IPURL. 
Administratorul judiciar a procedat la studierea documentelor existente la dosarul cauzei, întrucât fostul administrator 
judiciar nu a predat documentele întocmite în procedură pentru debitoarea SC Avicenna Farm SRL. 
Având în vedere aspectele invocate de creditori în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 11.12.2013, administratorul 
judiciar a procedat la convocarea administratorului special al debitoarei SC Avicenna Farm SRL la data de 19.03.2014, 
ora 1500, ocazie cu care a fost încheiat un proces verbal prin care s-a solicitat administratorului special al debitoarei, 
respectiv dnei. Stoian Angela, în vederea verificării aspectelor consemnate de către creditori în procesul verbal al 
Adunării Creditorilor din data de 11.12.2013, să pună la dispoziţia administratorului judiciar următoarele documente: 
- balanţele de verificare şi bilanţurile contabile întocmite în ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă; 
- balanţele contabile întocmite la sfârşitul fiecărei luni, după data deschiderii procedurii de insolvenţă; 
- situaţia bunurilor existente în patrimoniul debitoarei; 
- situaţia clienţilor neîncasaţi; 
- copie după contractele de cesiune a creanţelor de la Casa de Sănătate Mehedinţi încheiate cu 120 de zile anterior 
deschiderii procedurii de insolvenţă; 
- contractele de vânzare cumpărare a licenţelor de funcţionare; 
- situaţia stocului de marfă la data de 19.03.2014; 
- numărul contului şi banca la care a fost deschis contul unic de insolvenţă. 
De comun acord s-a stabilit ca documentele solicitate să fie puse la dispoziţia administratorului judiciar Yna Consulting 
SPRL în termen de 10 (zece) zile de la întocmirea procesului verbal. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constat că au mai fost depuse două cereri de creanţă de către următorii creditori: 
- SC Magistra C&C Pharma SRL care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 26.821,86 lei (suma de 9.355,12 
lei reprezentând debit restant conform facturi emise şi suma de 17.466,74 lei reprezentând penalităţi de întârziere 
calculate de la scadenţă şi până la data de 06.08.2013); 
- Rotaru Daniela Ofelia, CNP 2770726250522, care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 
13.350,00 euro, reprezentând ultimele trei tranşe din contractul de cesiune de părţi sociale nr. 1888 din data de 
23.09.2009. 
În urma verificării cererilor de creanţă, administratorul judiciar a formulat puncte de vedere, prin care a apreciat că dna. 
Rotaru Daniela Ofelia îndeplineşte condiţiile pentru a fi înscrisă la masa credală a debitoarei SC Avicenna Farm SRL, 
urmând a proceda la înscrierea acestor creditori în Tabelul de creanţe, iar cu privire la cererea de creanâă formulată de 
SC Magistra C&C Pharma SRL, a solicitat respingerea cererii de admitere a creanţei ca tardiv formulată 
S-a urmărit modul de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva Tabelului preliminar al creanţelor publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17787/29.10.2013 şi a constatat că la termenul din data de 07.03.2014 instanţa 
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de judecată a dispus: „Respinge contestaţia , formulată de SC Farmexim SA îndreptată împotriva creanţelor deţinute de 
Druia Ana, Firulovici Gabriela, Lupu Ioan Petre, Pislaru Ştefan, Stanciu Nicolae, Strîmbu Emil , Cîrmaciu Cristian . 
Admite în parte contestaţia formulată de SC Farmexpert DCI SA , urmând a fi trecut acest creditor cu o creanţă 
garantată de 796.605 lei. Admite în parte contestaţia SC Farmexim SA , urmând ca acest creditor să figureze în tabel cu 
o creanţă garantată de 1.486.054 lei. Admite în parte contestaţia formulată de SC Pharmasud SRL, acest creditor 
urmând să fie trecut cu o creanţă chirografară de 60.766 lei“. 
Având în vedere cererea de creanţă formulată de către Rotaru Daniela Ofelia, precum şi modul de soluţionare a 
dosarului nr. 8130/101/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având ca obiect „contestaţii formulate împotriva 
Tabelului preliminar“, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv rectificat I al creanţelor 
împotriva debitoarei, în care au fost înscrise creanţele conform Încheierii finale din data de 07.03.2014, precum şi 
creanţa creditoarei SC Rotaru Daniela Ofelia, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 21.03.2014. 
Întrucât au fost soluţionate contestaţiile la Tabelul preliminar al creanţelor şi administratorul judiciar a întocmit Tabelul 
definitiv rectificat I al creanţelor, solicităm prorogarea termenului de depunere a planului de reorganizare. 
Termen procedural: 21.03.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


