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1452/2011 sunt în mod generic descrise, în vreme ce completările ulterioare solicitate de către debitoare corespund unor 
detalii tehnice concrete, neidentificate în contract. 
Cu toate acestea, se reţine că intimata creditoare a îndeplinit toate solicitările transmise de către debitoare. 
Mai mult, aceasta din urmă nu a procedat pe parcursul derulării raporturilor contractuale la perceperea de penalităţi de 
întârziere pentru pretinsele nerespectări de termene, deşi avea acest drept potrivit contractului, înţelegând să invoce 
aceste neregularităţi doar ulterior înscrierii creditoarei la masa credală. 
În considerarea acestor aspecte, instanţa apreciază că nu se poate stabili în mod rezonabil existenţa unei întârzieri în 
executarea lucrărilor, imputabilă creditoarei.  
Mai mult, în ceea ce priveşte alegaţiile relative la constatările Curţii de Conturi, instanţa reţine că acestea nu sunt 
susţinute probatoriu în niciun fel în prezenta cauză. 
Nu se probează de altfel nici pretinsa depăşire a cantităţilor, în sensul art. 8.9.11 din contract, cu atât mai mult cu cât nu 
se arată de către debitoare nici care sunt cantităţile” depăşite, nici la ce tipuri de lucrări sau materiale se raportează 
acestea. Cu atât mai puţin se probează aspectele invocate. 
Simple alegaţii nesusţinute probatoriu sunt şi cele relative la încălcarea de către intimată a obligaţiilor de prezentare a 
unei expuneri explicative a proiectelor şi de predare a acestuia pe bază de proces-verbal, din moment ce nu s-a făcut 
dovada solicitării de către debitoare a unor astfel de explicaţii ori de predare a proiectului, astfel cum impune art. 8.12 
din contract, invocat de către parte. 
În contextul în care beneficiarul finanţator a avizat favorabil lucrarea, achitând integral costurile acesteia, fără sancţiuni 
pecuniare aplicate antreprenorului general – debitoarea, apare ca cel puţin nejustificată susţinerea acesteia din urmă cu 
privire la imposibilitatea recepţionării lucrării, a nefinalizării construcţiei, a inexistenţei avizului favorabil al 
beneficiarului lucrării pentru achitarea facturii emisă de creditoare. 
Debitoarea face referire în cerere totodată la perceperea de penalităţi de întârziere pentru perioada 19.09.2011 – 
01.09.2012, fără a indica motivele perceperii acestor penalităţi, modul de calcul al acestora, care sunt obligaţiile 
contractuale încălcare ce au general aceste penalităţi, debitele principale la care se raportează. 
În realitate această susţinere este invocată pentru prima dată cu ocazia precizării cererii de chemare în judecată, nefiind 
anterior comunicată intimatei, care nu a fost pusă în faţa unei astfel de pretenţii” a debitoarei anterior. 
Instanţa reţine că, în aparenţă, prejudiciile suferite de către debitoare au luat naştere doar ulterior deschiderii procedurii 
de insolvenţă şi înscrierii creditoarei la masa credală, din moment ce anterior acestui moment, contestatoarea nu a adus 
la cunoştinţa părţii adverse disfuncţionalităţile invocate prin prezenta acţiune, ci s-a limitat la a efectua demersuri în 
vederea majorării valorii contractului principal – de antrepriză generală, în ceea ce priveşte costurile proiectării. 
Cum aceste demersuri au fost lipsite de succes, debitoarea a înţeles să se îndrepte împotriva creditoarei, contestând 
serviciile prestate de către aceasta, ulterior naşterii propriei obligaţii de plată. 
De altfel, debitoarea a contestat toate creanţele subcontractorilor cu care a încheiat convenţii în executarea lucrării de 
extindere a sediului D.G.R.F. Argeş, susţinerile acesteia fiind în mare parte identice, în sensul neîndeplinirii 
corespunzătoare de către subcontractanţi a lucrărilor asumate, de depăşire a termenelor de execuţie şi de emitere a 
facturilor fiscale, în absenţa avizării favorabile a lucrărilor de către beneficiarul final. 
În mod similar, obiecțiunile debitoarei relative la toate aceste lucrări au apărut doar după deschiderea procedurii 
insolvenţei şi ulterior formulării de către subcontractori de cereri de înscriere la masa credală, în contextul în care 
debitoarea a încasat în mod integral valoarea contractului de lucrări încheiat cu beneficiarul D.G.R.F. Argeş. 
Pentru toate considerentele anterioare, reţinând totodată că nu se contestă de către debitoare modul de calcul al creanţei 
invocate de către intimata creditoare, ci doar temeinicia creanţei acesteia, instanţa urmează să respingă, ca neîntemeiată, 
cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea SC D&I Prodconstruct SRL, în contradictoriu cu intimata 
SC Ispe SA, având ca obiect contestaţie la tabel preliminar”. 
Instanţa va lua act totodată că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecată pe cale separată. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea SC D&I Prodconstruct SRL, cu 
sediul în sector 6, Bucureşti, B-DUL IULIU MANIU, nr. 107, bl. D, sc. 3, et. 4, ap. 58, J40/1137/2003, CUI 15163456 
în contradictoriu cu intimata SC Ispe SA ,cu sediul în Bucureşti, sector 2, Bd.Lacul Tei nr.1-3, având ca obiect 
contestaţie la tabel preliminar”. Ia act că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecată pe cale 
separată. Cu drept de recurs în termen de 7 de zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.12.2015. 
Preşedinte,                   Grefier,  
Elena Blidaru Mateescu                  Marilena Sandu 
 
Județul Buzău 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea OANA MANAGEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 19075454 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor de fapt care au dus la apariția stării de insolvență a SC Oana 
Management SRL 

Nr.2; data emiterii 19-04-2016 
Date privind dosarul: Număr dosar: 558/114 Anul 2016; Tribunalul Buzău – Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Eugen Irimia 
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Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 8, mun. Buzău, jud. Buzău 
Debitor: SC Oana Management SRL Cod de identificare fiscală: 19075454; sediul social: com. Poșta Câlnău, sat Poșta 
Câlnău, nr. 479A,camera 10, Clădirea C1, jud. Buzău; Număr de ordine în registrul comerţului: J10/1081/2006. 
Administrator judiciar: Refalex Star SPRL, Cod de identificare fiscală RO 20915725, sediul social în mun. Buzău, str. 
Ostrovului, bl.A1, sc. A, et.1, ap.8, jud. Buzău, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0219, 
tel./fax 0238.727658, 0238.724385, E-mail: refalexstar.sprl@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar persoană juridică Av. Angelo Ion Florian. 
1- Cauzele și împrejurările de fapt care au dus la apariția insolvenței și persoanele cărora le-ar putea fi imputabila: 
Societatea comercială Oana Management SRL, cod de identificare fiscală RO 19075454, și sediul social com. Poșta 
Câlnău, jud. Buzău, număr de ordine în registrul comerţului J10/108 din 2006 s-a înființat în baza legii 31/1991 prin 
hotărârea Adunării generale a asociaților. Prin hotărârea Adunării generale a asociaților din 08-03-2016 s-a decis ca 
debitoarea să formuleze cerere de deschiderea procedurii insolvenței în formă generală și declararea intenției de 
reorganizare pa bază de plan. Prin încheierea judecătorului sindic din 17-03-216 pronunţată în dosarul nr. 558/114/2016 
s-a admis cererea SC Oana Management SRL și s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței în forma generală, 
debitoarea declarându-și intenția de reorganizare a activității pe bază de plan. Înființată în temeiul legii 31/1991, 
activitatea debitoarei are ca obiect principal de activitate activități de consultanță de afaceri și management având un 
capital social subscris și vărsat în valoare de 4.210 lei. După notificarea debitoarei aceasta a predat administratorului 
judiciar actele și evidențele contabile prevăzute de art.28 din legea 85/2006 privind procedura insolvenței și a furnizat 
toate informațiile necesare privind activitatea care reprezintă obiectul principal de activitate. În cursul anului 2014, în 
conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 lit. a) din legea 31/1990, debitoarea a fuzionat prin preluare de sold în 
calitate de societate absorbantă cu SC Hansa Distribution SRL și SC Global Engeneering SRL cu modificarea 
obiectului de activitate. După publicarea în Monitorul Oficial partea IV nr. 4727 din 12-09-2013, proiectul de fuziune 
nu a fost contestat în termen legal astfel că, în temeiul art.239 alin. 1 din legea societăților comerciale prin hotărârile 
AGA Extraordinare a asociaților din 27 și 28 iunie 2013 s-a aprobat de principiu fuziunea și s-a finalizat transferul 
patrimoniului celor două societăți absorbite către SC Oana Management SRL. De la data fuziunii obiectul principal de 
activitate al debitoarei se înscrie conform codului CAEN la nr. 7022- activități de consultanță pentru afaceri și 
management continuând și activitățile societăților absorbite. În urma fuziunii s-a modificat structura asociaților, 
Vasilescu Cătălin Florian deține 98,81 % din valoare capitalului social iar Vrînceanu George restul de 1,19%. 
Complexitatea obiectului de activitate dobândită după fuziune a făcut ca aceasta să se desfășoare la mai multe puncte de 
lucru în București, str. Turda și str. Pecetei, în com. Chitila și com. Chiajna jud. Ilfov, în Biborțeni jud. Covasna și com 
Poșta Câlnău, jud. Buzău. Diversitatea activităților după fuziune a dus la adaptarea temporară la oscilațiile mediului 
economic ca urmare a reorganizării acesteia deși s-a confruntat cu o lipsă a surselor de finanțare, creșterea prețurilor la 
energie, combustibil și utilități, materiale și a serviciilor. Măsurile de reorganizare adoptate ca urmare a aplicării 
planului de fuziune au fost dublate de reducerea costurilor de exploatare și investiții în echipamente tehnice necesare 
realizării activității de reparații și service auto, amenajări de spații cu o valoare de inventar de 159.709 lei pentru care s-
a înregistrat o amortizare de 138.148 lei. Fuziunea a creat un dezechilibru între active și obligații de plată cărora planul 
de afaceri inițial elaborat pe termen mediu nu le-a putut face față ca urmare a unei evaluări optimiste a evoluției afacerii. 
Până la depunerea cererii de deschiderea procedurii debitoarea avea în patrimoniu un autoturism cu remorcă pentru 
depanare auto, două autoturisme FIAT Panda și o Dacie Pick-up.  
Analiza activităţii economico-financiară a societăţii debitoare: Situaţia economică a societății debitoare la intrarea în 
procedura insolvenţei: 

Indicatori 30.12.2015 
Active imobilizate 86589 
Imobilizări corporale 166.568 
Imobilizări financiare 1.181 
Active circulante 2195125537 
Stocuri 997412 
Creanţe – Total, din care 2194043334 
Creanţe comerciale 25614396 
Alte creanţe 25614394 
Disponibilităţi (casa, conturi) 84790 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 
Total activ 2195212126 
Datorii până la 1 an 18.522.907 
Totala active minus datorii curente -17.559295 
Datorii peste 1 an 582970542 
Capitaluri proprii 4210 
Capital social  
Rezerve 2444 
Rezultatul reportat -606322311 
Rezultatul curent  
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Capitaluri proprii -104266731 
Societatea înregistra la data depunerii cererii de deschiderea procedurii datorii totale de 2.299.478.857lei. Examinând 
datele și evidențele contabile avute la dispoziție, administratorul judiciar constată faptul ca până la apariția stării de 
insolvență debitoarea a desfășurat o activitate care a înregistrat fluctuații în perioada anilor 2011- 2015. Astfel, 
activitatea din exploatare a înregistrat un profit în anul 2012 în valoare de 13.038 lei pentru ca începând cu anul 2013 
profitul să se înregistreze o pierdere de -15.365 lei pentru ca la 31-12-2015 debitoarea să înregistreze o pierdere de -
44.236.246 lei ca urmare a diminuării veniturilor. Sintetizând datele contabile și informațiile furnizate de debitoare 
administratorul judiciar consideră că la apariția stării de insolvență au contribuit două categorii de cauze: cauze ținând 
de managementul intern și cauze externe reprezentate de conjunctura economică internă și internațională. 
Cauze interne: Planul de afaceri concretizat prin bugetul prezentat la data finalizării fuziunii nu a fost corelat 
corespunzător cu o evaluare prospectivă a evoluției prețurilor pe piața activității de reparații și întreținere auto precum și 
a celei a materialelor care să permită obținerea unui flux de numerar adecvat. O reacție a managementului a fost 
diminuarea cheltuielilor salariale prin disponibilizarea de personal, măsură insuficientă datorită faptului că, începând cu 
luna iulie 2015, a scăzut constant numărul clienților, situație în care era evidentă incapacitatea societății de a asigura un 
flux de numerar necesar acoperirii obligațiilor de plată către bugetul de stat. Planul de afaceri nu a luat în calcul 
fluctuațiile previzibile ale prețurilor pe piața reparațiilor auto, a pieselor și materialelor, a cheltuielilor de personal 
datorată creșterilor salariului minim, a celorlalte impozite și taxe cu consecința limitării posibilității de a evita pierderile 
datorate cheltuielilor de producție mari induse de uzura fizică și morală a utilajelor de producție achiziționate în 
perioada 2012-2013. Asociații au făcut o evaluare optimistă a evoluției afacerii. La acestea se adaugă impactul 
factorului concurențial în domeniul service-ului auto. 
Cauze externe: Diminuarea constantă a cererii pentru service auto care a dus la diminuarea comenzilor și pierderea unor 
contracte; Dificultățile în recuperarea debitelor restante ca urmare a intrării în insolvență a unor clienți. Ca urmare a 
scăderii casch-flow-ului debitoarea a înregistrat restanțe în achitarea furnizorilor ca și a datoriilor către bugetul de stat 
ceea ce a generat acumularea de dobânzi și penalități. Datorită acestei situații administratorul societății constatând 
iminența apariției stării de insolvență a solicitat deschiderea acesteia și a declarat intenția de reorganizare pe bază de 
plan a debitoarei. Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului: Din examinarea actelor și 
evidențelor contabile precum și a logisticii de care dispune încă debitoarea, rezultă faptul că prin întocmirea unui plan 
de reorganizare elaborat în concordanță cu posibilitățile financiare și materiale ale debitoarei, există posibilitatea 
reorganizării acesteia pe bază de plan.  
Motivele care nu permit reorganizarea debitorului şi propunerea planului de intrare a debitorului în faliment: 
Reorganizarea debitoarei presupune posibilitatea continuării activității și obținerea de surse de finanțare din continuarea 
executării parțiale a contractelor cu actualii beneficiari, din închirieri dar și din vânzarea parțială de active astfel încât 
nu exista motive care să împiedice reorganizarea debitorului și propunerea planului de reorganizare. Totodată, din actele 
și evidențele contabile ale debitoarei nu rezultă săvârșirea de către fostul administrator al debitoarei a vreuneia dintre 
faptele prevăzute de art. 268 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenirea insolvenței și de insolvență. 

SPRL Refalex Star 
 
Județul Cluj 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ALMIST SRL, cod unic de înregistrare: 16135578 
Termen de judecata la 09.06.2016 

Depunere raport de activitate intocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului în forma simplificata 
Nr. 422/20.04.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1499/1285/2013 Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Cengher Camelia 
2.Arhiva şi registratura instanţei: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2. programul arhivei/registraturii instanţei L-V 
orele 08:30 – 12:30  
3.Debitor: SC ALMIST SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Horea nr. 78, ap. 38, jud. Cluj, cod de identificare fiscala 
16135578, număr de ordine în registrul comerţului J12/508/2004 
4. Lichidator judiciar: Judiciar CLUJ SPRL, Cod de identificare fiscală RO 33724441, sediul social str. Gheorghe Lazar 
nr. 8, Cluj Napoca, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO – II- 0777 tel./fax 0264-599909  
5. Subscrisa Judiciar CLUJ SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ALMIST SRL, reprezentat legal 
prin administrator Pop Radu. În temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică:  

Raportul lunar privind descrierea modului de indeplinire a atributiilor. 
6. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor 
de insolvenţă.  
I. Demersuri privind recuperarea creantelor 
 Cum am aratat şi prin intermediul raportului de activitate anterior, pe rolul Judecatoriei Cluj Napoca sub nr. 
20014/211/2014, a fost inregistrata cererea formulata în contradictoriu cu pirita SC Sf Drum SRL, avind ca obiect 
pretentii, cerere prin care urmaream în temeiul dispozitiilor cuprinse în art. 25 al legii 85/2006, privind insolventa 
comerciala, recuperarea creantei în cuantum de 68.810,16 lei, creanta care la data deschiderii procedurii insolvenţei în 
forma simplificata se regasea inscrisa în evidenta contabila a societatii falite. 
Desi, în opinia subscrisei, ne-am conformat solicitarilor instantei, detaliind în mod clar care sunt facturile care au fost 
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