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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 14, data emiterii: 08.05.2014 

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, 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 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 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. 5765/24.03.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 12, din data de 21.03.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul nr. 12, din data de 21.03.2014 a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţia 14. 
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5977/26.03.2014 tabelul definitiv 
rectificat/completat al creanţelor, nr. 13, din data de 21.03.2014. 
Administratorul judiciar a primit planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Robsylv Com SRL de la 
administratorul special în data de 18.04.2014, conform dovezii anexate. 
Administratorul special a depus planul de reorganizare la grefa Tribunalului Mehedinţi, la data de 18.04.2014. 
În data de 18.04.2014, planul de reorganizare a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi. 
De asemenea, planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Robsylv Com SRL 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, poziţia 16-17. 
În temeiul art. 99 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la 
întocmirea anunţului privind planul de reorganizare, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu 
cererea din data de 23.04.2014. Prin anunţul privind planul de reorganizare a fost convocată Adunarea Creditorilor 
debitoarei SC Robsylv Com SRL la sediul administratorului judiciar din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, la data de 21.05.2014, ora 1400, având la ordinea de zi „exprimarea 
votului asupra planului de reorganizare propus de către debitorul SC Robsylv Com SRL, prin administratorul special”. 
Anunţul privind planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Robsylv Com SRL a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente 
Robsylv Com SRL, poziţia 18. 
În conformitate cu art. 99 alin. (21)4, planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Robsylv Com SRL, înclusiv 
anexele, a fost comunicat creditorilor înscrişi în Tabelul definitiv al creanţelor debitoarei SC Robsylv Com SRL, prin 
scrisori recomandate cu confirmare de primire la data de 25.04.2014. Pentru expedierea planului de reorganizare către 
creditori s-a plătit cu factura nr. 4315428/25.04.2014, suma de 224,25 lei, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei SC Robsylv Com SRL, respectiv doamnei 
Robu Mihaela, adresa nr. 260/05.05.2014, privind informaţiile pe care trebuie să le comunice administratorului judiciar, 
respectiv: 
În aplicarea dispoziţiilor art. 20 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, a solicitat ca până la 10 ale lunii 
următoare pentru luna precedentă, să comunice: 
- situaţia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de societate în luna precedentă; 
- situaţia detaliată privind cheltuielile şi veniturile înregistrate de societate în luna precedentă; 
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- situaţia clienţilor neîncasaţi aflaţi în sold la sfârşitul fiecărei luni şi demersurile întreprinse pentru încasarea acestora; 
- situaţia furnizorilor reprezentând cheltuieli de procedură neachitate până la sfârşitul lunii precedente, în sensul celor 
prevăzute de art. 64 alin. 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
- situaţia detaliată a obligaţiilor datorate Bugetului Consolidat al Statului înregistrate în contabilitatea societăţii şi 
neachitate până la sfârşitul lunii precedente; 
- situaţia contractelor încheiate de societatea debitoare, anterioare deschiderii procedurii, în curs de derulare. Situaţia va 
conţine următoarele informaţii: număr curent, data, felul contractului (contracte directe sau subantrepriză), valoarea 
contractului, stadiul contractului, termenul de finalizare al contractului, întârzieri (dacă este în termen sau există 
întârzieri în derularea lui); 

- prezentarea informaţiilor necesare în vederea formulării şi susţinerii acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor 
debitorului insolvent; 
- prezentarea situaţiei a tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor care depăşesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor 
curente, în vederea supunerii confirmării acestora de către judecătorul-sindic; 
- situaţia tuturor tranzacţiilor, descărcării de datorii, descărcării fidejusorilor sau renunţarea la garanţii reale în vederea 
supunerii confirmării judecătorului-sindic; 
- situaţia actelor, operaţiunilor şi plăţilor care depăşesc condiţiile menţionate la alin. 1 al art. 49 din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei, efectuate de la data deschiderii procedurii de insolvenţă până la sfârşitul lunii precedente. 
De asemenea, a solicitat să se procedeze întocmai dispoziţiilor art. 64 alin. 6, în sensul plăţii creanţelor născute după 
data deschiderii procedurii, conform documentelor din care acestea rezultă, în ordinea cronologică a înregistrării în 
contabilitate. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat, sub semnătură de primire, administratorului special al debitoarei SC 
Robsylv Com SRL, respectiv doamnei Robu Mihaela, notificarea nr. 621/05.05.2014 cu privire la atribuţiunile 
administratorului special astfel: 
În temeiul atribuţiunilor conferite de dispoziţiile art. 20 alin.(1) lit. e din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, a solicitat următoarele: 
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, se află în procedura 
generală de insolvenţă în care debitoarei i s-a permis să îşi administreze activitatea. 
În calitatea de administrator special a solicitat să îndeplinească întocmai atribuţiunile ce îi revin în conformitate cu 
dispoziţiile art. 3 pct. 26-30 şi art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel: 
- să gestioneze în mod corespunzător patrimoniul debitoarei aşa cum a fost el preluat de la administratorii statutari la 
data desemnării în calitate de administrator special; 
- să administreze activitatea debitoarei în mod eficient şi aceasta să nu înregistreze pierderi sub sancţiunea prevăzută de 
lege; 
- să participe în calitate de reprezentant al debitoarei, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 79 şi 80 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei; 
- să formuleze contestaţii în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
De asemenea, s-a solicitat a avea în vedere dispoziţiile art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei respectiv: după data deschiderii procedurii de insolvenţă, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de 
debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule, cu excepţia celor aferente operaţiunilor curente sau cele aprobate de 
judecătorul sindic; 
Astfel, potrivit art. 3 pct. 14 din Legea nr. 85/2006, activităţile curente reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni 
financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al comerţului său, cum ar fi: 
a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate; 
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; 
c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente; 
- să întocmească, să păstreze şi să depună la dosarul cauzei lunar o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi 
compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a 
cocontractanţilor; 
- să supună spre autorizare, în exercitare atribuţiunilor de supraveghere a administratorului judiciar, toate actele, 
operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile activităţii curente; 
- să formuleze o cerere cu privire la autorizarea acestor operaţiuni (operaţiuni care depăşesc activitatea curentă) către 
administratorul judiciar în vederea convocării de către acesta, în termen de maxim 5 zile de la primirea acesteia a 
Comitetului creditorilor, în vederea aprobării; 
- în cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanţii, se va ţine seama de 
prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate; 
Dacă nu sunt respectate condiţiile legale conform celor menţionate mai sus, legiuitorul a stabilit prin art. 46 din Legea 
nr . 85/2006 că în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, 
operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că s-a formulat contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor împotriva 
debitoarei SC Robsylv Com SRL de către creditorul SC Carrefour Romania SA. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 09.05.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


