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în temeiul Legii 85/2014 privind procedura insolvenţei, , depun prezentul 
Raport de activitate 

De la ultimul termen si până în prezent am întreprins următoarele actiuni:Am publicat raportul de activitate  întocmit  
sub nr. 22/23.02.2018  în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4196/27.02.2018.În ce privește contestația 
administratorului special SARPATKI GABOR ce face obiectul dosarului nr. 534/96/2015/a4, instanța a acordat un nou   
termen în data de 25.04.2018. După soluționarea contestației, vom proceda la întocmirea tabelului definitiv rectificat. 
Am solicitat administratorului special, în data de 21.03.2018 , să ne transmită prin e-mail la adresa 
mirceavarmaga@gmail.com sau prin fax la nr. 0258/816006, toate plățile efectuate de către debitoarea SC MEGA 2000 
SRL de la data de deschiderii procedurii insolvenței -30.04.2015 și până în prezent.Nu am primit nici un răspuns si ca 
urmare am retransmis solicitarea în data de 16.04.2018. Până în prezent nu ni s-au comunicat documentele solicitate. 
Depun anexat dovada transmiterii.Încă nu am primit nici un răspuns din partea creditorului Patria Bank SA privind 
punctul  de vedere la contestaţia depusă de către Sarpatki Gabor împotriva tabelului definitiv al creanţelor. Nu au fost 
efectuate plăți către fostul administrator judiciar  SMDA Mures Insolvency SPRL  Targu Mures și nici către actualul 
administrator judiciar. Cheltuielile generate de procedura insolvenței au fost suportate de către administratorul judiciar. 
Prezentul raport de activitate a fost transmis spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvență.Depunem 
anexat:Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4196/27.02.2018.Ca urmare, solicitam acordarea unui nou termen 
continuarea procedurii.Solicitam judecarea în lipsă în temeiul art. 414 alin (2) din Legea 134/2010 (art.242,alin(2) din 
Codul de procedura civila 1865) , în cazul in care nu vom fi prezenti.  

Cabinet Individual de Insolvenţă Varmaga Mircea 
 
Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VIPROD SRL, cod unic de înregistrare: 5167868 
România Tribunalul Ialomița Secția Civilă 
Mun. Slobozia, str. Cosminului, nr. 12, jud. Ialomița 
Dosar nr. 502/98/2018 
Termen: 8 iunie 2018 

Comunicare încheiere din data de 13 aprilie 2018 
emisă la: ziua 13, luna 04, anul 2018 

Către, lista anexă 
Se comunică, alăturat, copia încheierii de ședință din data de 13 aprilie 2018, pronunțată în dosarul nr. 502/98/2018 de 
Tribunalul Ialomița Secția Civilă privind debitorul SC. Viprod SRL., cu sediul social în mun. Slobozia, strada Gării, nr. 
3, județul Ialomița, județul Ialomița, cod de identificare fiscală 5167868, număr de ordine în registrul comerțului 
J21/29/1994. 
Parafa președintelui instanţei,                Grefier, 

Anexă 
Debitor 
1. S.C. Viprod S.R.L. Slobozia 
Administrator Judiciar 
2. Cabinet Individual De Insolvență “Ciupercă Aurelia” 
Reprezentant 
3. D.G.R.F.P. Ploiești – A.J.F.P. Ialomița 
4. Judecătoria Slobozia 

* 
Dosar nr. 502/98/2018 
România Tribunalul Ialomița – Judecător Sindic 

Încheiere 
Ședința din Camera de consiliu din data de 13 aprilie 2018 

Completul constituit din: 
Judecător sindic - Andrei Adriana 
Grefier – Şelaru Nicoleta Violeta 

Pe rol judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitoarea Viprod S.R.L. La apelul nominal 
făcut în cameră de consiliu, a lipsit debitoarea. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de 
către grefier, care arată că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, conform 
dispozițiilor art. 223 alin. 3, coroborat cu art. 411 alin. 1 Cod procedură civilă. De asemenea, la dosar s-au depus de 
către debitoare înscrisurile ce au fost solicitate de instanță. Tribunalul, verificându-și din oficiu competenta, conform 
art. 131 Cod procedură civilă, constată că este competent să soluționeze cauza, având în vedere prevederile art. 41 alin. 
1 raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Judecătorul sindic, față de actele și lucrările dosarului și având în 
vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile 
de drept ale cauzei, rămâne în pronunțare. După deliberare, judecătorul sindic, deliberând asupra cauzei civile de față: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ialomița, sub număr unic de dosar 502/98/2018, reclamanta - debitoare 
Viprod S.R.L., cu sediul social în municipiul Slobozia, strada Gării, nr. 3, județul Ialomița, înregistrată la O.R.C. 
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Ialomița sub nr. J21/29/1994, având CUI 5167868, reprezentată de administrator social Cojocaru Viorel, domiciliat în 
municipiul Slobozia, strada Mihai Eminescu, nr. 41, bloc 41, scara A, etaj 2, apartament 6, județul Ialomița, având 
C.N.P. 1631013212958, a solicitat în temeiul art. 65 - 66 din Legea nr. 85/2014 deschiderea procedurii generale a 
insolvenței, manifestându-și intenția de a depune un plan de reorganizare. 
De asemenea, a solicitat desemnarea, în calitate de administrator judiciar, a Cabinetului Individual de Insolvență 
„Ciupercă Aurelia”, cu sediul în municipiul Slobozia, b-dul. Unirii, bloc E.15, scara B, apartament 3, județul Ialomița. 
În motivarea cererii, reclamanta arată că societatea a fost înființată în anul 1994, având ca obiect principal activitate 
Fabricare de mobilă cod Caen 3109. Activitatea societății este una care ar fi creat premisa unei extinderi și a unei 
dezvoltări economice, însă soluțiile pronunțate în litigiile cu A.C.R. au generat o datorie de peste 26 de miliarde lei 
vechi, fiind cu neputință ca societatea să o poată achita. Consideră debitoarea că, în condițiile date, dacă s-ar continua 
procedura de executare silită, activitatea societății ar fi paralizată. Toate bunurile societății poartă o sarcină, în sensul că 
fie sunt ipotecate, fie sunt gajate. Având un număr de peste 50 de angajați, dacă s-ar dispune continuarea executării și 
poprirea conturilor, ar fi paralizată în totalitate activitatea societății care nu datorează această sumă de bani. Suma 
pretinsă de creditoarea A.C.R. reprezintă doar accesorii la un debit principal, debit principal care a fost achitat integral. 
Menționează că Viprod S.R.L. nu a mai fost supusă procedurii de reorganizare judiciară prevăzută de Legea nr. 85/2014 
în ultimii 5 (cinci) ani anterior deschiderii procedurii. 
Ținând cont de faptul că Viprod S.R.L. are aproximativ 50 contracte individuale de muncă active, deține în patrimoniu 
bunuri imobile și mobile precum și o cantitate impresionantă de mărfuri, ceea ce ar permite desfășurarea unei activități 
care ar putea salva această societate, menționează faptul că implementarea unui plan de reorganizare ar putea să 
redreseze activitatea societății, această măsură protejând atât drepturile creditorilor, cât și ale societății debitoare. 
Având în vedere cuantumul datoriilor, precum și faptul că scadența acestora depășește termenul de 60 de zile, consideră 
ca sunt îndeplinite condițiile pentru a se dispune, în conformitate cu dispozițiile art. 71 alin 1, coroborat cu dispozițiile 
art. 66 și art. 67 alin 1 din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii generale a insolvenței. 
În dovedirea cererii, debitoarea a depus înscrisuri și a arătat că înțelege să se folosească de proba cu înscrisuri. 
În drept, își întemeiază cererea pe prevederile Legii nr. 85/2014. Din analiza înscrisurilor depuse de reclamanta-
debitoare, judecătorul sindic reține următoarele: Viprod S.R.L. a fost înființată în anul 1994 având ca obiect principal de 
activitate Fabricare de mobilă cod Caen 3109. Valoarea datoriilor exigibile ale societății se ridică la data cererii la peste 
26 de miliarde lei vechi, cu mult peste valoarea prag prevăzută de lege. Debitoarea și-a manifestat intenția de a depune 
un plan de reorganizare. Constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 65 și următoarele din Legea nr. 85/2014, 
judecătorul sindic privește cererea debitoarei S.C. Viprod S.R.L. ca fondată, urmând a o admite. 
În baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 se va deschide procedura generală de insolvență a debitoarei Viprod S.R.L. 
În baza art. 45 alin. 1 lit. d) coroborat cu art. 57 alin. 1 și art. 73 din Legea nr. 85/2014, va desemna administrator 
judiciar provizoriu al debitoarei pe Cabinet Individual De Insolvență „Ciupercă Aurelia”, cu sediul în municipiul 
Slobozia, b-dul. Unirii, bloc E.15, scara B, apartament 3, județul Ialomița, urmând a stabili o remunerație provizorie de 
2000 lei pe toată durata procedurii, sub condiția justificării cheltuielilor și depunerii raportului prevăzut de art. 59 din 
aceeași lege, la fiecare termen, cu posibilitatea corectării cuantumului în raport de volumul de activitate prestat. 
Va dispune administratorului judiciar să îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege și prezenta sentință, urmând să emită 
și notificările conform art. 100 rap. la art. 73 din Legea nr. 85/2014. 
În baza art. 83 alin. 2, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de deschidere a procedurii, toate actele și 
corespondența emise de debitor sau de administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu și cu caractere vizibile, 
în limbile română, engleză și franceză, mențiunea în insolvență, în insolvency, en procedure collective. 
În baza art. 92 din aceeași lege, administratorul judiciar va întocmi raportul până la data de 02 Mai 2018. 
Va stabili termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanței asupra averii debitoarei la data de 7 Mai 
2018. Va stabili termenul pentru verificarea creanțelor, de întocmire și publicare în Bip a tabelului preliminar al 
creanțelor la data de 21 Mai 2018. Va stabili termen pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea 
tabelului creanțelor la data de 8 Iunie 2018. Administratorul judiciar va convoca, va conduce și va asigura secretariatul 
ședințelor adunărilor creditorilor, urmând să convoace prima adunare a creditorilor cu respectarea dispozițiilor art.100 
lit. e) din Legea nr. 85/2014. Va dispune administratorului judiciar să întocmească și să depună până la data de 04 Mai 
2018, un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea 
eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă și cu privire la existenta 
premiselor angajării răspunderii acestora, precum și asupra posibilității reale de reorganizare a activității debitorului ori 
a motivelor care nu permit reorganizarea. Conform art. 74 din aceeași lege, în termen de 10 zile de la prezenta, 
debitoarea este obligată prin administratorul său să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute de art. 67 
alin 1 din aceeași lege. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenței, va dispune deschiderea de către 
debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
Prezenta sentință se va notifica de către administratorul judiciar debitoarei, creditorilor, Oficiului Registrului 
Comerțului, organului financiar local, O.C.P.J. dacă debitoarea are bunuri supuse intabulării, băncilor la care are conturi 
deschise.Va dispune comunicarea prezentei debitoarei, administratorului judiciar, instanțelor arondate Tribunalului 
Ialomița și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență. Va stabili termen intermediar pentru examinarea stadiului 
procedurii la data de 08 Iunie 2018. Creditorii pot formula opoziții la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la 
primirea notificării, administratorul judiciar urmând să facă această mențiune în conținutul notificării și stabilește 
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termen pentru soluționarea opoziției/opozițiilor: 10 zile calculate în raport de expirarea termenului pentru depunerea lor. 
Văzând și dispozițiile art. 46 rap. la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 

Pentru aceste motive,dispune: 
În baza art. 66 alin 1 rap. la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, cu modificările și completările ulterioare, admite cererea formulată de debitoarea Viprod S.R.L., cu sediul 
social în municipiul Slobozia, strada Gării, nr. 3, județul Ialomița, înregistrată la O.R.C. Ialomița sub nr. 
J21/29/1994, având CUI 5167868, reprezentată de administrator social Cojocaru Viorel, domiciliat în 
municipiul Slobozia, strada Mihai Eminescu, nr. 41, bloc 41, scara A, etaj 2, apartament 6, județul 
Ialomița, având C.N.P. 1631013212958 și dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva acesteia. 
În baza art. 45 alin. 1 lit. d) coroborat cu art. 57 alin. 1 și art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează administrator 
judiciar provizoriu al debitoarei pe Cabinet Individual De Insolvență „Ciupercă Aurelia”, cu sediul în municipiul 
Slobozia, b-dul. Unirii, bloc E.15, scara B, apartament 3, județul Ialomița, stabilind o remunerație provizorie de 2000 lei 
pe toată durata procedurii, sub condiția justificării cheltuielilor și depunerii raportului prevăzut de art. 59 din aceeași 
lege, la fiecare termen, cu posibilitatea corectării cuantumului în raport de volumul de activitate prestat. 
Dispune administratorului judiciar să îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege și prezenta sentință, urmând să emită și 
notificările conform art. 100 rap. la art. 73 din Legea nr. 85/2014. 
În baza art. 83 alin. 2, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de deschidere a procedurii, toate actele și 
corespondența emise de debitor sau de administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu și cu caractere vizibile, 
în limbile română, engleză și franceză, mențiunea în insolvență, în insolvency, en procedure collective. 
În baza art. 92 din aceeași lege, administratorul judiciar va întocmi raportul până la data de 02 Mai 2018. 
Stabilește termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanței asupra averii debitoarei la data de 7 Mai 
2018. Stabilește termenul pentru verificarea creanțelor, de întocmire și publicare în Bip a tabelului preliminar al 
creanțelor la data de 21 Mai 2018. Stabilește termen pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea 
tabelului creanțelor la data de 8 Iunie 2018. Administratorul judiciar va convoca, va conduce și va asigura secretariatul 
ședințelor adunărilor creditorilor, urmând să convoace prima adunare a creditorilor cu respectarea dispozițiilor art.100 
lit. e) din Legea nr. 85/2014.  Dispune administratorului judiciar să întocmească și să depună până la data de 04 Mai 
2018, un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea 
eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă și cu privire la existenta 
premiselor angajării răspunderii acestora, precum și asupra posibilității reale de reorganizare a activității debitorului ori 
a motivelor care nu permit reorganizarea. Conform art. 74 din aceeași lege, în termen de 10 zile de la prezenta, 
debitoarea este obligată prin administratorul său să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute de art. 67 
alin 1 din aceeași lege. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenței, dispune deschiderea de către debitor 
a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
Prezenta sentință se va notifica de către administratorul judiciar debitoarei, creditorilor, Oficiului Registrului 
Comerțului, organului financiar local, O.C.P.J. dacă debitoarea are bunuri supuse intabulării, băncilor la care are conturi 
deschise. Dispune comunicarea prezentei debitoarei, administratorului judiciar, instanțelor arondate Tribunalului 
Ialomița și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență. 
Stabilește termen intermediar pentru examinarea stadiului procedurii la data de 08 Iunie 2018. 
Creditorii pot formula opoziții la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la primirea notificării, administratorul 
judiciar urmând să facă această mențiune în conținutul notificării și stabilește termen pentru soluționarea 
opoziției/opozițiilor: 10 zile calculate în raport de expirarea termenului pentru depunerea lor. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul Ialomița – secția civilă. 
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 13.04.2018. 
 Judecător Sindic,               Grefier, 
 Andrei Adriana                    Şelaru Nicoleta Violeta 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FLORI & LUCI SRL, cod unic de înregistrare: 14946794 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 10300/99/2017 (Număr în format vechi 621/2017)  
Termen 06.06.2018 

Comunicare sentinţă civilă nr.400/14.03.2018 
Către, Creditor 
1. D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași - Iaşi, strada A. Panu, nr.26, judeţ Iaşi 
Debitor 
2. SC Flori & Luci SRL - Iasi, str. Bularga, nr.12A, bl. camin2, et.2, ap.221, judeţ Iaşi 
Lichidator 
3. Acord SPRL Iaşi, str.Decebal nr.24, bl.B5, sc.A, et.2, ap.10, judeţ Iaşi 
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