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Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor 
care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform 
prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, până la data de 3 mai 2018. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 30 aprilie 2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea și publicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 10 mai 2018. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 5 iunie 2018 şi pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 15 iunie 2018. 
Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 17 mai 2018, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar şi convoacă 
creditorii debitorului, prilej cu care  se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu. 
Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către 
administratorul judiciar numit în prezenta cauză. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a 
cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde 
debitorul are deschise conturi. 
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, dispune trimiterea de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor 
Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum și 
publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă și într-un ziar de largă circulație. 
Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din 
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În 
caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti 
vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor 
sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului 
încasat și a modalității de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014. 
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 5 iunie 2018, ora 9:00, C4FF. 
Executorie. 
Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Suceava în termen de 7 de zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 martie 2018. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
 
Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea R-AGRO FALCIU SA, cod unic de înregistrare: 14812105 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 926/89/2016, Tribunalul Vaslui, SECŢIA CIVILĂ. 
2.Arhiva instanţei: Conform portalului instanțelor de judecată: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 54 cod 730171, Telefon/ 
Fax: 0235 311582, e-mail: mirela.pavel@just.ro, tr-vaslui@just.ro.  
3.1. Debitor: SC R-AGRO FALCIU SA, cu sediul în Sat Fălciu, Com Fălciu, Judeţ Vaslui, cu număr de ordine în 
Registrul Comerţului: J37/229/2002, şi cod unic de înregistrare: 14812105. 
3.2. Administrator Special: nu a fost desemnat. 
4. Administrator judiciar: FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., sediul social: Bucureşti, str. Constantin Dissescu, nr. 
33A, sector 1, Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: RFO II 0865, Tel. 031.438.16.77, 
Fax. 031.438.16.88, Reprezentant administrator judiciar: Marius Zidaru, marius.zidaru@five-advisory.ro  
5. Subscrisa FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC R-AGRO 
FALCIU SA, în temeiul art. 99 alin. 1 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei notifică 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC R-AGRO FALCIU SA., prin Sentinţa Civilă nr. 
20/F/2018 din data de 25.01.2018, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în Dosarul cu numărul 926/89/2016. 
6.1. Creditorii debitorului SC R-AGRO FALCIU SA ale căror creanţe s-au născut anterior datei deschiderii procedurii 
de insolvenţă, respectiv 25.01.2018, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei. 
6.2. Termenele stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la Încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la 
primirea prezentei notificări, iar termenul de soluționare a opozițiilor nu va depăși 10 zile de la data formulării 
opozițiilor.  
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii 
insolvenţei asupra averii debitorului este 12.04.2018. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, întocmirea şi 
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publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanţelor este 12.05.2018. Împotriva 
tabelului preliminar al creanțelor se poate face contestație în termen de 7 zile de la data publicării acestuia în Buletinul 
Procedurilor de insolvență, conform art. 111 alin. 2 din Legea 85/2014. 
Data primei şedinţe a adunării creditorilor: 16.05.2018, ora 11.30, la sediul debitoarei din Bîrlad, str. Tecuciului nr. 7, 
Jud. Vaslui, cu următoarea ordine de zi: 
1) Confirmarea sau desemnarea administratorului judiciar 
2) Stabilirea onorariului administratorului judiciar, conform ofertei ce va fi pusă la dispoziția creditorilor, conform 
solicitării acestora 
3) Desemnarea membrilor Comitetului Creditorilor și a Președintelui acestuia 
4) Prezentarea situației debitorului 
Prim Termen administrativ de control: 10.04.2018. 
7.1. În vederea înscrierii la masa credală a creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei este 
necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 şi urm. din Legea nr. 85/2014. Cu excepţia salariaţilor, ale căror creanţe 
vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt 
anterioare datei de deschidere a procedurii insolvenţei, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în 
încheierea de deschidere a procedurii insolvenței. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, 
domiciliul/sediul, suma datorată, modalitatea de calcul a penalităților/accesoriilor, dacă este cazul, temeiul creanţei, și 
menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii, dacă este cazul.  
7.2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
7.3. Cererea de înscriere a creanţei născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei şi documentele care o 
însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Este obligatoriu ca un exemplar al cererii, 
împreună cu documentele justificative și cu o copie de pe taxa de timbru să fie comunicat administratorului judiciar, 
prin poştă, e-mail sau fax. 
7.4. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei născute anterior datei 
deschiderii procedurii insolvenţei, inclusiv a documentelor justificative, până la termenul menţionat atrage decăderea 
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului născute anterior datei deschiderii 
procedurii insolvenţei.  
7.5 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar depusă la Tribunal va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei 
judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricții pentru creditori: conform art. 75 din Legea 85/2014, de la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept 
toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitoarei sau 
bunurilor sale, cu excepțiile expres prevăzute de lege.  
În conformitate cu prevederile art. 239 alin. lit. b Cod Penal, reprezintă infracțiune de bancrută frauduloasă fapta 
persoanei care, în frauda creditorilor, înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în 
situația financiară, sume nedatorate.  

FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., 
Prin Partener Ciprian Milu 

 
Județul Vrancea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VIOSELARI CONF SRL, cod unic de înregistrare: 34208791 

Depunere rapoarte întocmite de Lichidatorul Judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr. 1422, Data emiterii: 20/03/2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 591/91/2017 Tribunal Vrancea Secţia Civilă Judecător sindic Marieia Dibus 
2.Arhiva instanţei: B-dul. Independenţei nr.19-21, Focşani, judeţ Vrancea, Număr de telefon 0242/315736 programul 
arhivei 9-12 
3.1. Debitor: SC Vioselari Conf SRL. Cod de identificare fiscală 34208791, sediul social Focşani, str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea nr.42, jud.Vrancea, Număr de ordine în registrul comerţului J39/120/2015 
4. Lichidator judiciar:C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta Cod de identificare fiscală 28061415, atestat UNPIR1B 3480, 
sediul social Brăila str. General David Praporgescu nr.6, bl.B6, sc.1, ap.17 Tel. 0763666070,E-
mail:valeria.cristescu@yahoo.com,Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cristescu Valeria 
Georgeta 
6.Subscrisa: C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta ,în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vioselari Conf SRL 
,conform Încheierii din 25.04.2017 pronunţată de Tribunalul Vrancea secţia Civilă, în dosarul 591/91/2017,  
În temeiul: art.174 din Legea insolvenţei comunică: 
-Raportul privind închiderea procedurii pentru lipsa bunurilor .astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 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 
7. Semnătură: Lichidator judiciar C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta, prin Cristescu Valeria Georgeta 
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