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Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ASESOFT INTERNATIONAL SA, cod unic de înregistrare: 13990040 

Raport lunar privind procedura insolvenţei debitorului 
Asesoft International SA 
Nr. ieșire: 1728/16.02.2018 

Nr. dosar 6133/105/2014 
Instanță Tribunalul Prahova, Secția a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic ȘTEFUC LILIANA 
Grefier IRIMIA MARIA 
Temei juridic art. 59 din Legea nr. 85/2014  
Administrator judiciar CITR Filiala București SPRL 
Debitor ASESOFT INTERNATIONAL SA – în insolvenţă, in insolvency, en procédure collective 
Termen de judecată 22.02.2018 
Perioada de raportare 20.12.2017-14.02.2018 

I. Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile pe linie juridică: 
DEMERSURI PRIVIND SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚII DEBITOAREI: 
 Avizarea plăților efectuate de către debitoare în baza referatelor privind realitatea și oportunitatea operațiunilor, 
înaintate de administratorului special; 
 Avizarea operațiunilor juridice efectuate de către debitoare în litigiile în care este implicată și în vederea recuperării 
creanțelor; 
 Au fost avizate contractele semnate de către societate; 

● 
A. Menţiuni privind dosarul penal 110/P/2016: 
Măsuri asigurătorii dispuse:  
a. Prin ordonanța din dosarul nr. 110/P/2016 din data de 24.03.2017 emisă de DNA – Serviciul Teritorial Ploiești, 
organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Asesoft Internaţional sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la trafic de influență în formă continuată, în concurs cu spălarea banilor 
în formă continuată, prevăzute de art. 48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 291 alin. (1) Cod penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. 
a) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. 
art. 35 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (2) Cod penal;  

● 
Alte măsuri preventive:  
a. Prin încheierea pronunțată de Tribunalului Prahova la data de 25.01.2018, judecătorul de drepturi și libertăți din 
cadrul acestei instanțe a admis propunerea DNA – Serviciul Teritorial Prahova de prelungire a măsurii preventive a 
interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a Asesoft Internaţional SA. Măsura a fost prelungită cu încă 60 
de zile până la data de 01.04.2018.  

● 
Administratorul judiciar a iniţiat proceduri de contestare a notărilor în cartea funciară a sechestrelor din cadrul dosarului 
penal Asesoft Internaţional SA. O parte dintre acestea au fost judecate în primă instanţă fiind respinse. Mai jos se 
regăseşte o situaţie a acestor dosare plângeri OCPI: 

Debitor Nr dosar Termen Object/ Observations Solutions Court 

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
22445/281/2017 21-mar-18 

6.2 2017.10 ASI-plangere 
Jud PLOIESTI-cad 1598 
Ploiesti.docx; plângere 

împotriva încheierii de carte 
funciară (Art.52 alin.2 

Legea nr.7/1996) 

  
Judecătoria 
PLOIEŞTI  

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
22446/281/2017 12-apr.-18 

6.1 2017.10 ASI-plangere 
Jud PLOIESTI-cad 1597 
Ploiesti.docx; plângere 

împotriva încheierii de carte 
funciară (Art.52 alin.2 

Legea nr.7/1996) 

  
Judecătoria 
PLOIEŞTI  

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
22447/281/2017 9-feb.-18 

3 2017.07.26 ASI-Ploiesti-
cad 3854 reexaminare inch 
CF.pdf; plângere împotriva 
încheierii de carte funciară 

(Art.52 alin.2 Legea 
nr.7/1996) 

  
Judecătoria 
PLOIEŞTI  

ASESOFT 22448/281/2017 17-ian.-18 7 2017.10 ASI-plangere Jud Respinge Judecătoria 
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Debitor Nr dosar Termen Object/ Observations Solutions Court 
INTERNAŢIONAL 

SA 
PLOIESTI-cad 22679 

Aricestii Rahtivani.docx; 
plângere împotriva încheierii 

de carte funciară (Art.52 
alin.2 Legea nr.7/1996) 

plângerea PLOIEŞTI  

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
1871/310/2017 13-mar.-18 

2.2 2017.10 ASI-plangere 
Jud Sinaia-cad 444 

Sinaia.docx; plângere 
împotriva încheierii de carte 

funciară (Art.52 alin.2 
Legea nr.7/1996) 

Termen 
13.03.2018 

Judecătoria 
SINAIA 

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
1872/310/2017 30-ian.-18 

1.1 2017.10 ASI-plangere 
Jud Sinaia-cad 21253 
Sinaia.docx; plângere 

împotriva încheierii de carte 
funciară (Art.52 alin.2 

Legea nr.7/1996) 

Termen 
13.03.2018 

Judecătoria 
SINAIA 

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
1873/310/2017 11-ian.-18 

1.3 2017.10 ASI-plangere 
Jud Sinaia-cad 434 

Sinaia.docx; plângere 
împotriva încheierii de carte 

funciară (Art.52 alin.2 
Legea nr.7/1996) 

Respinge 
plângerea  

Judecătoria 
SINAIA 

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
1874/310/2017 11-ian.-18 

1.2 2017.10 ASI-plangere 
Jud Sinaia-cad 433 

Sinaia.docx; plângere 
împotriva încheierii de carte 

funciară (Art.52 alin.2 
Legea nr.7/1996) 

Respinge 
plângerea  

Judecătoria 
SINAIA 

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
1875/310/2017 11-ian.-18 

2.1 2017.10 ASI-plangere 
Jud Sinaia-cad 443 

Sinaia.docx; plângere 
împotriva încheierii de carte 

funciară (Art.52 alin.2 
Legea nr.7/1996) 

Respinge 
plângerea  

Judecătoria 
SINAIA 

ASESOFT 
INTERNAŢIONAL 

SA 
1876/310/2017 26-ian.-18 

1.4 2017.10 ASI-plangere 
Jud Sinaia-cad 432 

Sinaia.docx; plângere 
împotriva încheierii de carte 

funciară (Art.52 alin.2 
Legea nr.7/1996) 

Respinge 
plângerea  

Judecătoria 
SINAIA 

● 
B. Tabelul definitiv al creanţelor Asesoft Internaţional SA; 
În cadrul procedurii de insolvenţă al Asesoft Internaţional SA, adimistratorul judiciar a depus la dosarul cauzei toate 
raportele de evaluare întocmite de către Evaluări şi Consultanţă SRL. Având în vedere că împotriva rapoartelor de 
evaluare nu au fost depuse contestaţii, administratorul judiciar a întocmit şi depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv al 
creanţelor Asesoft Internaţional SA. Tabelul definitiv a fost depus la dosarul cauzei în data de 21.11.2017 şi publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22133/23.11.2017. Impotriva tabelului definitiv există contestaţii fomulate, 
consteataţii ce urmează a se judeca la termenul din data de 22.02.2018. 

● 
C. Termenul de depunere plan de reorganizare; 
Având în vedere depunerea la dosarul cauzei a tabelului definitiv, administratorul judiciar a transmis o adresă societăţii 
debitoare prin intermediul căreia i s-a adus la cunoştinţă următoarele: 
- La data de 21.11.2017 a fost depus la dosarul cauzei tabelul definitiv al creanţelor Asesoft Internaţional SA; 
- În conformitate cu prevederile art. 132 alin 1 lit.a) din Legea 85/2014 societatea debitoare prin administrator special 
are posibilitatea de a propune un plan de reorganizare; 
- În temeiul art. 132 alin 5 din Legea 85/2014 ’’Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea 
părţilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia 
judecătorului-sindic, la faliment’’ 

Anexăm copie a adresei nr. 12660/21.11.2017 
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Ţinând cont de faptul că la dosarul cauzei nici una din persoanele îndreptăţite nu au propus un plan de reorganizare, 
administratorul judiciar consideră că în temeiul art. 145 alin 1 lit. A pct. c) din Legea 85/2014 Judecătorul-sindic trebuie 
să decidă deschiderea procedurii de faliment a societăţii debitoare Asesoft Internaţional SA. 

● 
D. Analiza cererii depusă de ANAF – Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili la data de 25.01.2018; 
La data de 25.01.2018, ANAF – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a transmis administratorului 
judiciar o cerere de plată prin care solicită, în conformitate cu art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014, achitarea sumei de 390 
lei reprezentând obligație către bugetul general consolidat reprezentând cheltuieli judiciare aplicate debitorului. 
Pe cale de consecință, având în vedere că prin cererea de plată formulată creditorul solicită plata unor creanțe curente, 
administratorul judicar consideră cererea justificată sens în care va solicita debitoarei plata acestora în temeiul art. 102 
alin 6 din Legea 85/2014. 

● 
E. Analiza cererii depusă de ANCOM la data de 19.12.2017; 
La data de 19.12.2017, Autoritatea Naţională Pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a 
transmis administratorului judiciar o cerere de plată prin care solicită, în conformitate cu art. 102 alin. 6 din Legea 
85/2014, achitarea sumei de 1.200 lei reprezentând obligaţia de plată a tarifului de utilizare a spectrului radio aferent 
perioadei 01.07.2017 – 30.09.2017. 
Pe cale de consecință, având în vedere că prin cererea de plată formulată creditorul solicită plata unor creanțe curente, 
administratorul judicar consideră cererea justificată sens în care va solicita debitoarei plata acestora în temeiul art. 102 
alin 6 din Legea 85/2014. 

● 
F. Cererea formulată de BIPRESS SRL; 
La dosarul 6133/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti a fost înregistrată o cerere din partea BIPRESS SRL, cu 
sediul în Plopeni, b-dul. Independenţei, nr. 6B, bloc 19B, scara B, et. 4, ap. 7, jud. Prahova, prin care se solicită în 
principal executarea obligaţiilor rezultate din Promisiunea bilaterală de vânzare autentificată sub nr. 801/09.08.2013, iar 
în subsidiar înscrierea la masa credală a debitoarei cu sumele solicitate. 
Prin cererea formulată de BIPRESS SRL arată că la data de 09.08.2013, arată că prin ”promisiunea bilaterală de vânzare 
cumpărare autentificată sub nr. 801/09.08.2013” încheiată la birou notarial, Asesoft Internaţional SA a promis vânzarea 
activului teren+construcţie situat în Ploieşti, b-dul. Republicii, nr. 160, jud. Prahova; 
La cererea formulată de Bipress SRL administratorul judiciar a depus o întâmpinare prin care a solicitat în principal 
admiterea excepţiilor invocate (inadmisibilitate, tardivitate), în subsidiar respingerea cererii ca neîntemeiată.  
În cadrul cererii formulate de BIPRESS SRL, acesta a solicitat, în subsidiar, înscriera la masa credală a debitoarei cu 
suma de 1.041.600 lei reprezentând preţ achitat precum şi cu suma de 99.140,97 lei reprezentând contravaloarea 
amenajărilor efectuate. Prin întâmpinarea depusă de administratorul judiciar acesta a depus poziţie de admitere a acestui 
capăt de cerere, având în vedere că acest creditor nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă a 
Asesoft Internaţional. 
Primul termen de judecată va fi la data de 20.12.2017. 

● 
III. Aspecte economice: 

Perioada: Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 

Sold initial 229.722,69 251.437,26 233.429,06 204.920,32 218.813,26 226.642,22 
Explicaţii Suma Suma Suma Suma Suma Suma 
Încasări             

Incasari sume clienti curenti 444.279,15 93.956,74 146.291,94 143.753,27 72.079,10 191.645,05 
Incasari debitori/clienti 
anteriori insolvenţei  

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte incasari, din care: 430.843,07 150.045,84 289.227,41 165.989,47 101.034,60 198.993,64 
imprumuturi/restituiri 
imprumuturi 

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

utilitati refacturate/sume 
necuvenite/inc. în avans/retur 
av.dec. 

1.449,50 2.699,00 1.449,50 -3.548,50 200,00 26,84 

 retrageri numerar/transferuri 
bancare 

429.393,57 147.346,84 187.777,91 169.537,97 100.834,60 198.966,80 

Incasari dobanzi 7,45 7,90 7,60 7,17 7,00 6,90 
Total Încasări 877.129,67 244.010,48 435.526,95 309.749,91 173.120,70 390.645,59 

Plăţi             
Plati furnizori servicii 
activitatea curenta, din care: 

65.790,00 5.000,00 27.711,58 0,00 1.030,00 7.321,00 

asistenta juridica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 
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Perioada: Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 

consultanta/audit 10.600,00 5.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.000,00 
paza 200,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 0,00 
materiale nestocate 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
administrator judiciar 22.000,00 0,00 16.255,00 0,00 0,00 0,00 
alte servicii - IT,arhivare, 
medicina muncii etc/sume nec. 

32.190,00 0,00 256,58 0,00 0,00 2.321,00 

Plati intretinere şi reparatii 1.839,00 8.436,14 4.900,00 8.386,73 2.558,00 300,00 
Plati poştale/curierat 200,00 0,00 485,64 19,36 304,30 0,00 
Plati salarii personal 281.685,17 69.133,20 122.861,99 74.462,27 25.270,00 93.325,33 
Plati tichete de masa şi tichete 
cadou 

7.979,52 6.226,74 6.178,32 6.313,90 4.735,42 3.094,48 

Plati chirii+ costuri comune 3.000,00 0,00 0,00 4.400,00 1.945,00 3.340,00 
Plati utilitati (telefonie, 
energie,apa, etc) 

9.880,00 8.543,30 6.310,00 7.785,00 6.142,55 0,00 

Plati asigurari 8.287,74 4.502,90 2.310,00 5.406,25 2.325,00 2.360,00 
Plati deconturi + 
combustibili+protocol 

56.768,58 384,14 9.968,76 7.651,58 6.000,00 6.270,20 

Plati alte taxe/TVA/Amenzi şi 
penalitati 

0,00 510,24 2.000,00 256,33 2.500,00 0,00 

Plati leasing 9.743,00 11.525,00 11.205,00 11.260,00 11.330,00 11.300,00 
Plati comisioane 
bancare/restituit credit 

1.134,10 427,42 82.359,01 422,73 371,47 540,30 

Alte plati, din care: 409.107,99 147.329,60 187.745,39 169.492,82 100.780,00 198.948,00 
depunere numerar 69.100,80 13.199,60 31.955,39 13.402,82 9.030,00 21.018,00 
transferuri bancare 340.007,19 134.130,00 155.790,00 156.090,00 91.750,00 177.930,00 
Total Plăţi 855.415,10 262.018,68 464.035,69 295.856,97 165.291,74 326.799,31 
Sold final 251.437,26 233.429,06 204.920,32 218.813,26 226.642,22 290.488,50 

IV. Obiective de realizat până la termenele următoare de judecată: 
 Supravegherea activităţii curente a debitoarei în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 66 coroborate cu prevederile 
art. 58 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014; 
 Continuarea supravegherii și avizării demersurilor de recuperare creanțe. 

● 
V. Solicitări adresate judecătorului sindic: 
 Să ia act de măsurile luate de administratorul judiciar prezentate în cadrul prezentului raport de activitate. 
 Încuviinţarea prezentului raport de activitate și în temeiul art. 145 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 să dispuneți 
deschiderea procedurii de faliment a societății SC ASESOFT INTERNAŢIONAL SA şi desemnarea în calitate de 
lichidator judiciar CITR Bucureşti SPRL; 

CITR Filiala București SPRL, Senior Partner Aurel Podariu 
 
Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea G TRADING IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 8744782 

Convocare adunare creditori în procedura generală de insolvenţă 
Număr: 142, data emiterii: 19.02.2018 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3074/85/2007, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător sindic: magistrat Dumitru Şomandră. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, luni-joi 0800 - 1200, vineri 0800 - 1100. 
3.Debitor: SC G Trading Impex SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 8744782, număr 
de ordine în registrul comerţului nr. J32/466/1996 cu sediul social în Sibiu, str. Şcoala de Înot, bl. 4, ap. 13, jud. Sibiu. 
4. Lichidator: Apex Euro Insolv S.P.R.L., număr de înscriere în R.F.O. II - 0317, C.I.F. 21666908, cu sediul în Sibiu, 
str. Ceferiştilor nr. 1, sc. 2, et. 2, ap.10, tel. 0369/415068, e-mail: liviu_marin_sb@yahoo.com. 
5. Termen 26.02.2018. 
6.Subscrisa Apex Euro Insolv S.P.R.L. în calitate de lichidator al debitorului SC G Trading Impex SRL, prin 
reprezentant ec. Marin Liviu, în temeiul art. 13 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, convoacă adunarea 
creditorilor debitorului SC G Trading Impex SRL la data de 12.03.2018, ora 09.00, la sediul Tribunalului Sibiu, sala D, 
cu următoarea ordine de zi: aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale întocmite pentru debitorul SC G 
Trading Impex SRL, publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2993/12.02.2018. Este posibil votul prin 
corespondență în condițiile legii. 

Lichidator al SC G Trading Impex SRL 

Administrator
Highlight




