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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 6, data emiterii: 10.04.2014 

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 3 (trei) 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: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5989/26.03.2014 a tabelului 
definitiv rectificat/completat al creanţelor, nr. 2, din data de 21.03.2014. 
Tabelul definitiv rectificat/completat al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, poziţia 2. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6036/26.03.2014 raportul 
de activitate, nr. 1, din data de 21.03.2014. De asemenea, raportul lunar nr. 1, din data de 21.03.2014 a fost publicat şi 
pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, 
poziţia 1. 
Punctul de vedere formulat de administratorul judiciar cu privire la cererea de creanţă formulată de SC Magistra C&C 
Pharma SRL, prin care s-a solicitat respingerea cererii de admitere a creanţei ca tardiv formulată, a fost comunicat la 
data de 24.03.2014 la numărul de fax al SC Magistra C&C Pharma SRL, confom dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a procedat la formularea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 
procedura de faliment, prin care a solicitat dispunerea începerii procedurii falimentului împotriva debitoarei SC 
Avicenna Farm SRL, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art.107 alin. 
(1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare 
sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare insolvenţă, iar contestaţia a fost 
respinsă de judecătorul – sindic” şi art. 107 alin. (1) lit. A, c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
„niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de 
art. 94”. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment va fi depusă la dosarul cauzei 
la termenul din data de 11.04.2014. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
procedat la convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 07.04.2014, ora 1500, la punctul de 
lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi, având la ordinea de zi: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar”. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 4, din data de 25.03.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 6016/26.03.2014. De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 4, din data de 25.03.2014, a fost publicată şi 
pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, 
poziţia 3. 
Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor împotriva debitorului SC Avicenna Farm SRL a fost comunicat 
administratorului special, sub semnătură de primire la data de 04.04.2014, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a formulat adresa nr. 209/04.04.2014 către Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinţi prin care a 
solicitat comunicarea următoarelor informaţii: 
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- dacă debitoarea mai are contract cu Casa de Asigurări Sănătate Mehedinţi, în caz contrar, data la care a expirat acest 
contract; 
- dacă, contractele de cesiune creanţă nr. 368/06.03.2013 şi nr. 536/02.04.2013 încheiate cu Farmexpert DCI SA 
Bucureşti, au fost decontate integral şi la ce dată au fost efectuate plăţile. În situaţia în care nu au fost decontate integral, 
vă rugăm să ne comunicaţi valoarea sumelor nedecontate; 
- care este valoarea facturilor nedecontate emise de debitoarea SC Avicenna Farm SRL către Casa de Asigurări Sănătate 
Mehedinţi. 
Adresa nr. 209/04.04.2014 a fost transmisă la nr. de fax al Casei de Asigurări Sănătate Mehedinţi la data de 04.04.2014 
şi a fost înregistrată la registratură sub nr. ER1514/04.04.2014, conform dovezii anexate. 
Până la această dată nu am primit răspuns de la Casa de Asigurări Sănătate Mehedinţi. 
La data de 04.04.2014, cu adresa nr. 210, administratorul judiciar a solicitat administratorului special al SC Avicenna 
Farm SRL, respectiv dnei. Stoian Angela, ca în termen de 3 (trei) zile de la primirea adresei, să comunice autorizaţiile 
în original eliberate pentru punctele de lucru din Devesel, str. Principală nr. 2, jud. Mehedinţi, Rogova, jud. Mehedinţi, 
Floreşti, jud. Mehedinţi şi Stângăceaua, jud. Mehedinţi. 
De asemenea, a solicitat, ca în acelaşi termen, să pună la dispoziţie înscrisurile doveditoare cu privire la marfa expirată 
(procese verbale de distrugere) având în vedere că medicamentele nu sunt distruse ca orice alt bun, existând o legislaţie 
specifică privind acest aspect. 
În situaţia în care nu se pot prezenta aceste înscrisuri, s-a solicitat dnei. Stoian Angela, un inventar al medicamentelor 
expirate şi să precizeze unde se află depozitate. 
Revenind la procesul verbal încheiat în data de 19.03.2014, ora 1500 s-a solicitat ca în termen de 3 zile să pună la 
dispoziţie şi documentele contabile pe care nu le-a prezentat până la această dată, respectiv balanţele contabile întocmite 
la sfârşitul fiecărei luni, după data deschiderii procedurii de insolvenţă, situaţia (inventarul) bunurilor existente în 
patrimoniul debitoarei si situaţia clienţilor neîncasaţi. 
S-a pus în vedere administratorului special că în situaţia în care nu procedează la punerea la dispoziţie a tuturor 
documentelor solicitate, în vederea verificării acestora, suntem puşi în situaţia ca la termenul din data de 11.04.2014 să 
formulăm o acţiune de chemare în judecată, prin care să solicităm antrenarea răspunderii potrivit art. 138 alin. 1 lit. d 
din Legea nr. 85/2006. 
Adresa nr. 210/04.04.2014 a fost comunicată dnei. Angela Stoian sub semnătură de primire la data de 04.04.2014, 
conform dovezii anexate. 
Până la această dată nu am primit răspuns de la administratorul special al debitoarei. 
La data de 07.04.2014 ora 1500 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL având la 
ordinea de zi: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru 
intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar”. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 07.04.2014, orele 1500 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care deţine o creanţă în procent de 
1,68314% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Banca Comercială Română SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 181/03.04.2014, reprezentată prin dl. Mihai 
Florea, în calitate de supervizor şi dl. Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 
31,83985% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. SC Farmexim SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 2484/04.04.2014, reprezentată prin dl. Ovidiu Buluc, în calitate 
de director general şi dna. Dana Paranjape, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 25,35153% 
din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Primăria Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, punct de vedere scris cu adresa nr. 
80800/07.04.2014, reprezentată prin dna. Mateescu Marinela, în calitate de director şi dl. Avram Iancu, în calitate de 
consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 0,49075% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Avicenna Farm SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de 
07.04.2014 ora 1500 hotărăşte: aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare a debitorului (decizia a fost luată şi 
în cadrul adunării creditorilor din data de 29.01.2014, înainte de desemnarea actualului administrator judiciar), cu un 
procent de 59,36527% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100% din totalul 
creditorilor prezenţi şi nu aprobă intrarea în procedura de faliment, pentru a evita pierderea licenţelor de farmacie prin 
raportare la prevederile art. 22 din Legea nr. 266/2008, a farmaciei, cu un procent de 58,87452% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 99,17333% din totalul creditorilor prezenţi. 
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 07.04.2014 ora 1500 a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 08.04.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor la adresele de e-mail şi a fost 
publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna 
Farm SRL, poziţia 4. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 6, din data de 07.04.2014, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 08.04.2014. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Avicenna Farm SRL, poziţia 5. 
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Administratorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu SC Reda Farm SRL prin care a 
solicitat: 
- anularea actului fraudulos constând în contractul de vânzare-cumpărare fond de comerţ încheiat la data de 19.04.2012 
între SC Avicenna Farm SRL şi SC Reda Farm SRL; 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului fraudulos, prin obligarea SC Reda Farm SRL să restituie 
către averea SC Avicenna Farm SRL bunul transferat sau dacă bunul transferat nu mai există, să restituie valoarea 
acestuia de la data transferului, stabilită prin expertiză. 
Cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu SC Reda Farm SRL va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din 
data de 11.04.2014. 
Având în vedere aspectele menţionate mai sus, administratorul judiciar a procedat la formularea unei cereri de chemare 
în judecată prin care a solicitat obligarea pârâtei Stoian Angela la plata pasivului neacoperit al debitoarei până la 
concurenţa sumei de 5.861.793,16 lei întemeiată pe prevederile art. 138 alin. 1 lit a) şi d) din Legea nr. 85/2006. 
Cererea de chemare în judecată va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 11.04.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 11.04.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


