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VFS Int. România IFN SA, sediul ales la SCA Florea & Asociații - vot prin corespondență; SC Mol România Petroleum 
Products SRL, sediul ales la Andrei Marian - Cabinet de avocat - vot prin corespondență.  

Lichidator judiciar – Casa de Insolvență Zisu SPRL, prin asociat coordonator practician în insolvență Aurel Zisu 
 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGENTIA DE PRESA SI INFORMATII PINOCCHIO SRL, cod unic de înregistrare: 4851077 

Convocare adunare creditori Agenția de Presa şi Informații Pinocchio SRL 
Nr. 5837/24.07.2018 

1. Date dosar: Nr dosar: 5770/3/2018, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII - a Civila; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Splaiul Independentei, nr. 319L, Sema Parc, cladirea B, sector 6; 
3.Debitor: Agentia de Presa şi Informatii PINOCCHIO SRL, cod de identificare fiscala 4851077; nr de ordine în 
registrul comerţului J40/24538/1993, sediul în str. Mihailescu Vintila, nr. 19, bl. 62, sc. B, ap. 55, Bucureşti, sector 6 
4.Creditori şi potenţiali creditori: DGRFP Bucureşti - Administratia sector 6 
5.Lichidator judiciar: Simona Leoveanu Insolvency Group IPURL, cod fiscal 36731532, număr de înregistrare în 
tabloul UNPIR: 1C2226, sediul social: Craiova, blv N.Titulescu, nr.104, bl.26, sc.1, ap.1, Jud Dolj, Mobil: 
0722.216.113, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Av. Simona Leoveanu 
6.Subscrisa, Simona Leoveanu Insolvency Group IPURL în calitate de lichidator judiciar al Agentia de Presa şi 
Informatii Pinocchio SRL conform hotararii intermediare din 27.04.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul 
nr 5770/3/2018, convoacă: Adunarea creditorilor debitorei  Agentia de Presa şi Informatii Pinocchio SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc în ziua de 06.08.2018 ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, Blv. 
Nicolae Titulescu, nr.104, bl.26, sc.1.ap.1, jud. Dolj, cu: 
ORDINEA DE ZI 
1. Supunerea spre aprobarea Adunarii creditorilor a inchiderii procedurii, în conformitate cu prevederile art.174, din 
Legea nr.85/2014 în conditiile în care în patrimoniul debitoarei nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile, iar 
cererea de antrenare a raspunderii patrimoniale a fost promovata de creditori, aflandu-se pe rolul instantei de judecata 
dosar 5770/3/2018/a1 cu termen la 28.09.2018. Se solicita creditorilor sa precizeze daca se ofera sa avanseze sume de 
bani pentru continuarea procedurii în situatia în care nu aproba propunerea de inchidere a procedurii.  
Lichidatorul judiciar va solicita la termenul de judecata din data de 14.09.2018, inchiderea procedurii falimentului în 
conformitate cu disp.art.174, alin.1 din Legea nr.85/2014: „In orice stadiu al procedurii prevazute de prezentul titlu, 
daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile 
administrative şi niciun creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va audia de urgenta 
creditorii intr-o sedinta, iar în cazul refuzului exprimat de acestia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentarii 
acestora, desi s-a indeplinit procedura citarii prin BPI, va da o sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune şi 
radierea debitorului din registrul în care este inmatriculat”. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin 
împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu 
delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă 
votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau 
înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator 
judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător 
vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a vota 

Lichidator judiciar, Simona Leoveanu Insolvency Group IPURL, prin Av. Simona Leoveanu 
 
2. Societatea OMNIA TURISM SRL, cod unic de înregistrare: 2620505 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia A-VII-A Civilă  
Splaiul Independenţei nr. 319 L, Cladirea B, sector 6, Bucureşti  
Dosar nr. 40516/3/2017 

Comunicare sentinţă civilă nr. 4562  
emisă la: ziua 19 luna 07 anul 2018 

Către, 
CREDITOR 
1. NR SC TRANSPOMAR INTERNAŢIONAL TURISM SRL - sector 6, Bucureşti, STR.VALEA ARGEŞULUI, nr. 
12, bl. M25, sc. A, et. 1, ap. 10 
2. NR SC CARDINAL SA - TIMISOARA, STR.PIATRA CRAIULUI, nr. 3, Judeţ TIMIŞ 
3. NR SC WEST IMPERIAL TOURS SRL - ORADEA, GH.DOJA, nr. 2, Judeţ BIHOR 
4. NR AUREA INTERNATIONAL D.O.O. PRIN SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN - 
sector 2, Bucureşti, BARBU VACARESCU-CLADIREA GLOBALWORTH TOWER, nr. 201, et. 18 
5. NR SC ROYAL TOURS INTERNATIONAL SRL - IASI, GARII, nr. 5, bl. L 17, et. mezanin, Judeţ IAŞI 
6. NR SC SIGMA ROYAL SRL - IASI, COSTACHE NEGRI, nr. 9, bl. C4, et. 4, ap. 11, Judeţ IAŞI 
7. NR SC CENTRAL TRAVEL SRL cu sediul ales - Iasi, Piata Unirii-pasajul pietonal comercial, Judeţ IAŞI 
8. NR LORD TRAVEL AMSTERDAM - cu sediul ales la SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON 
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PETERSEN - sector 2, Bucureşti, Clădirea Globalworth Tower, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, et. 18 
9. NR LORD TRAVEL SARL PARIS - CU SEDIUL ALES LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON 
PETERSEN - sector 2, Bucureşti, Clădirea Globalworth Tower, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, et. 18 
10. NR SC SIMIAN SRL - IASI, STR.PROFESOR A.ŞESAN, nr. 16, bl. I1-4, sc. I1, et. 1, ap. 5, Judeţ IAŞI 
PETENT 
11. NR BARBUTA CONSTANTIN - com. CHIAJNA, ROSU, str. Bacriului, nr. 38, ap. 12, Judeţ ILFOV 
DEBITOR 
12. NR SC OMNIA TURISM SRL - sector 5, Bucureşti, BD.REGINA ELISABETA, nr. 37 
13. NR SC OMNIA TURISM SRL PRIN CURATOR SPECIAL RADUCANU A. AURORA - Bucureşti, str. Straja, nr. 
13, Bl.66, sc.5, et. 2, ap. 67, sector 4 
CREDITOR 
14. SC TRANSPOMAR INTERNATIONAL TURISM SRL -  
15. SC Eurotur SRL - Ploiesti, str. Cosmonautilor, nr. 2, bl. 124B, et. P, ap. 22, Judeţ PRAHOVA 
16. IMOLA TOURS Bt. -  
17. Daminescu Nicolae - com. Mogosoaia, sos.Bucureşti-Targoviste, nr. 215A, Judeţ ILFOV 
18. Jaro Turizm ve Seyahat Acenteligi Tic.San.Şti. - Bucureşti,  
19. SC CARDINAL SA - TIMISOARA, STR.PIATRA CRAIULUI, nr. 3, Judeţ TIMIŞ 
20. TANASA ELENA - IASI, STR.SFANTUL LAZAR, nr. 53, bl. A1, et. 2, ap. 6, Judeţ IAŞI 
21. FRANTZEN MILICA - GALATI, str. Vadul Carabus, nr. 1, Judeţ GALAŢI 
22. FRANTZEN CONSTANTA - GALATI, str. Vadul Carabus, nr. 1, Judeţ GALAŢI 
23. Breţcan Elena - Tulcea, str. Portului, nr. 34, bl. 1A, sc. A, ap. 8, Judeţ TULCEA 
24. LORD TRAVEL SARL - PARIS, BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003, nr. 23, Franţa 
25. LORD TRAVEL AMSTERDAM - AMSTERDAM, VAARTSTRAAT 1075 RM, nr. 199, Olanda 
26. Eremia Nicoleta - Bucureşti, sector 3, Al.Giurgeni, nr. 9-11, bl. F9, sc. 1, et. 1, ap. 4 
27. APOSTOL EUGENIA - Bucureşti, sector 4, str. Aleea Tohani, nr. 3, bl. 31, sc. B, et. vii, ap. 67 
28. SC WEST IMPERIAL TOURS SRL -  
29. SC IVAN TOURS 3000 SRL - Bucureşti, sector 6, str. Ghirlandei, nr. 2, bl. N1, sc. 4, et. 5, ap. 59 
30. CDG VIAGGI -  
31. SC Ideea Tour SRL - Tg.Mures, str. Infratirii, nr. 27, Judeţ MUREŞ 
32. AUREA INTERNATIONAL D.O.O. PRIN SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN -  
33. SC ROYAL TOURS INTERNATIONAL SRL -  
34. SC SIGMA ROYAL SRL -  
35. SC Central Travel SRL -  
36. Vlajie Titiana Pasca Elena cu sediul ales la Cab.Av.Dobre E.Angela - Sibiu, str. Moara de Scoarata, nr. 13, Judeţ 
SIBIU 
37. BĂNESCU PAUL şi BĂNESCU DORINA - cu domiciliul ales la Anton Elena - PITESTI, B-dul I.C. Bratianu, nr. 
7, et. 3, ap. cam. 334, Judeţ ARGEŞ 
38. LORD TRAVEL SARL PARIS - cu sediul ales la SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON 
PETERSEN -  
39. LORD TRAVEL AMSTERDAM - cu sediul ales la SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON 
PETERSEN -  
40. SC SIMIAN SRL -  
41. FLOREA DANIELA VIORICA - Bucureşti, sector 1, STR IOAN SLAVICI, nr. 3 
42. PORA GEORGETA - Bucureşti, sector 2, BD.FERDINAND I, nr. 133, bl. E3, sc. 7, et. 4, ap. 18 
43. TEOTOUR PRAGA prin EMILIAN TEODORESCU -  
44. SC DREAM WORK LOGISTIK SRL cu sediul ales la CAB AV. CLAUDIU DEACONU - SIBIU, STR. 
NICOLAE BALCESCU, NR 6, AP 8, Judeţ Sibiu 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 4562 din data de 16.07.2018  
pronunţată în dosarul nr. 40516/3/2017de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC OMNIA 
TURISM SRL, cu sediul în sector 5, Bucureşti, BD.REGINA ELISABETA, nr. 37, prin curator special ADUCANU A. 
AURORA - Bucureşti, str. Straja, nr. 13, Bl.66, sc.5, et. 2, ap. 67, sector 4, J406792/1991. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 40516/3/2017 

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 21.06.2018 

Tribunalul constituit din: 
Președinte – Judecător sindic: Măcsinoiu Alexandru 

Grefier: Coman Valentina 
Pe rol se află soluţionarea cauzei privind pe creditoarea SC TRANSPOMAR INTERNAŢIONAL TURISM SRL cu 
sediul în sector 6, Bucureşti, STR.VALEA ARGEŞULUI, nr. 12, bl. M25, sc. A, et. 1, ap. 10 în contradictoriu cu 
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debitoarea SC OMNIA TURISM SRL cu sediul în sector 5, Bucureşti, BD.REGINA ELISABETA, nr. 37, având ca 
obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă . 
La apelul nominal facut în sedinta publica au răspuns debitoarea prin curator special, avocat RĂDUCANU AURORA şi 
creditorii creditoarea SC TRANSPOMAR INTERNAŢIONAL TURISM SRL, prin avocat, LORD TRAVEL 
AMSTERDAM şi LORD TRAVEL SARL PARIS, prin avocat şi AUREA INTERNATIONAL D.O.O, prin avocat, 
lipsă fiind celelalte părţi. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învederează instanţei faptul că s-au depus la dosar, prin 
serviciul registratură, Întâmpinare formulată de SC WEST IMPERIAL TOURS SRL şi plângeri formulate de SC 
ROYAL TOURS INTERNATIONAL SRL şi SC SIGMA ROYAL întemeiate pe dispoziţiile art. 70 din Legea 85/2014, 
după care: 
Creditoarele LORD TRAVEL AMSTERDAM şi LORD TRAVEL SARL PARIS, prin avocat, depun Note de şedinţă. 
Apărătorul creditoarelor arată că înţelege să invoce excepţia decăderii din dreptul de a se depune întâmpinare şi arată că 
nu se impune comunicarea acesteia. 
SC TRANSPOMAR INTERNAŢIONAL TURISM SRL, prin avocat, arată că este de acord cu excepţia invocată. 
Reprezentantul convenţional al creditoarei AUREA INTERNATIONAL D.O.O şi curatorul special arată că lasă la 
aprecierea instanţei pe acest aspect. 
Instanţa, deliberând, în conformitate cu dispoziţiile art. 208 alin. 2 Cod Procedură Civilă, decade debitoarea din dreptul 
de a depune întâmpinare, context în care nu va fi comunicată creditoarei. 
În continuare acordă cuvântul pe probe cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei. 
Debitoarea, prin curator special, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. De asemenea, solicită introducerea în cauza a 
asiguratorului OMNIASIG, având în vedere că există o poliţă de asigurare şi astfel pot fi achitate o parte din creanţe. 
Depune la dosar certificatul ORC cu privire la starea actuală a societăţii. Solicită şi încuviinţarea probei cu expertiză 
contabilă. 
Creditorii, prin reprezentanţi convenţionali, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. 
Încuviinţează, în temeiul dispoziţiilor art.255 şi 258 Cod Procedură Civilă, pentru toate părţile, proba cu înscrisurile 
depuse la dosar apreciind că este admisibilă şi de natură să conducă la soluţionarea cauzei. 
Respinge proba cu expertiză contabilă solicitată de curatorul special al debitoarei, ca nefiind utilă soluţionării cauzei. 
Respinge solicitarea avocatului-curator de introducere în cauza a OMNIASIG, în calitate de asigurator al societăţii 
debitoare. 
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, constată dezbaterile închise, cauza în 
stare de judecată, astfel acordă cuvântul pe fondul cererii. 
Debitoarea, prin curator special, solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii, având în vedere că nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. 
Creditorii prezenţi, pun concluzii de admitere a cererilor şi deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei 
OMNIA TURISM SRL. 
Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării.  

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună Concluzii scrise, 

Dispune : 
Amână pronunţarea la data de 02.07.2018. 
Dată în şedinţă publică azi 21.06.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Măcsinoiu Alexandru                                                                                                                                 Coman Valentina 

* 
România, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 40516/3/2017 

Încheiere 
Şedinţa Publică din data de 02.07.2018 

Tribunalul constituit din: 
Președinte – Judecător sindic: Măcsinoiu Alexandru 

Grefier: Coman Valentina 
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică din 21.06.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă 
de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat 
pronunţarea la data de 02.07.2018. 

Tribunalul, 
În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive, 

Dispune : 
Amână pronunţarea la data de 09.07.2018. 
Dată în şedinţă publică azi 02.07.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Măcsinoiu Alexandru                                                                                                                                 Coman Valentina 
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* 
România, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 40516/3/2017 

Încheiere 
Şedinţa Publică din data de 09.07.2018 

Tribunalul constituit din: 
Președinte – Judecător sindic: Măcsinoiu Alexandru 

Grefier: Coman Valentina 
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică din 21.06.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă 
de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat 
pronunţarea la data de 02.07.2018, apoi la data de 09.07.2018. 

Tribunalul, 
În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive, 

Dispune : 
Amână pronunţarea la data de 16.07.2018. 
Dată în şedinţă publică azi 09.07.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Măcsinoiu Alexandru                                                                                                                                 Coman Valentina 

* 
România, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 40516/3/2017 

Sentinţa civilă nr. 4562  
Şedinţa Publică din data de 16.07.2018 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – Judecător sindic: Măcsinoiu Alexandru 

Grefier: Coman Valentina 
Pe rol se află soluţionarea cauzei privind pe creditoarea SC TRANSPOMAR INTERNAŢIONAL TURISM SRL cu 
sediul în sector 6, Bucureşti, STR.VALEA ARGEŞULUI, nr. 12, bl. M25, sc. A, et. 1, ap. 10 în contradictoriu cu 
debitoarea SC OMNIA TURISM SRL cu sediul în sector 5, Bucureşti, BD.REGINA ELISABETA, nr. 37, având ca 
obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă . 
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa din 21.06.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea 
dată, ce face parte integrantă din prezenta când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat 
pronunţarea la data de 02.07.2018, apoi pentru astăzi, când a pronunţat prezenta sentinţă. 

Tribunalul, 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă sub nr. 40516/3/2017, creditorul 
creditorul SC Transpomar International Turism SRL a solicitat, în temeiul Legii 85/2014, deschiderea procedurii 
insolvenţei debitorului SC Omnia Turism SRL care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă în sumă 175.417,48 lei echivalentul a 38.197 euro şi desemnarea în calitate de administrator judiciar 
a Acsis Solv IPURL. 
 În motivare, în fapt, a arătat că suma datorata de 175.417,48 lei echivalentul a 38.197 euro, este certa lichida şi 
exigibila ce nu a fost achitata de mai mult de 60 de zile şi rezulta din contractul de transport nr. 38/10.06.2017 în baza 
căruia a prestat către debitoare servicii de transport aferent cărora a emis facturi fiscale neachitate de debitoare, arătând 
în același timp şi faptul ca în raport de prevederile art. 4.2 din contract solicita şi penalitati de întârziere în suma de 
85.896,02 lei. 
În susţinerea cererii, a depus la dosar înscrisuri, în copie. 
Cererea a fost legal timbrata. 
La data de 11.12.2017 creditorul SC Cardinal SRL a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei fata de 
debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 39.092 euro. 
In motivarea cererii, în esența s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din contractul nr. 1/28.02.2017 şi reprezintă 
contravaloare pachete servicii turistice neonorate în octombrie 2017 şi anulate pentru anul 2018. 
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul SC Cardinal SRL a fost înregistrata la 
dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 21.02.2018 creditorul SC West Imperial Tours SRL a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei 
fata de debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 12.978 euro. 
In motivarea cererii, în esenta s-a aratat faptul ca creanta sa deriva din contractele de vanzare în colaborare a excursiilor 
externe nr. 1/30.04.2016 şi nr. 1/28.02.2017 în baza carora creditoare a emis facturi fiscale ce nu au fost achitate de 
catre debitoare. 
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
S-au atasat cererii: inscrisuri. 
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Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul SC West Imperial Tours SRL a fost 
inregistrata la dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 20.03.2018 creditorul Aurea International D.O.O. a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei 
fata de debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 87.107,49 lei 
(echivalentul a 18.694,60 euro) plus dobânda legala penalizatoare. 
In motivarea cererii, în esența s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din contractele de servicii turistice pe care creditoare 
le presta debitoare în baza cărora creditoare a emis facturi fiscale ce nu au fost achitate de către debitoare. 
Prin intermediul cererii s-a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar al debitoarei a practicianului în 
insolventa Trust Insolvency SPRL. 
S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
La data de 15.05.2018 creditorul si-a precizat cererea în sensul ca creanța sa cuprinde şi suma de 4.865 lei cheltuieli de 
judecata potrivit sentinței civile nr. 3584/02.05.2018, iar la data de 24.05.2018 si-a precizat cererea în sensul ca renunța 
la cererea de numire în funcția de administrator judiciar a practicianului Trust Insolvency SPRL. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul Aurea International D.O.O. a fost 
înregistrata la dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 30.03.2018 creditorul SC Royal Tours International SRL a formulat cerere de deschiderea a procedurii 
insolvenţei fata de debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 
18.514 euro şi 274 lei. 
In motivarea cererii, în esența s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din contractul nr. 1/28.02.2017 în baza căruia 
creditoarea a emis facturi fiscale ce nu au fost achitate de către debitoare. 
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul SC Royal Tours International SRL a fost 
înregistrata la dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 30.03.2018 creditorul SC Sigma Royal SRL a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei fata de 
debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 13.360 euro. 
In motivarea cererii, în esența, s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din contractul nr. 1/28.02.2017 de vânzare în 
colaborare a excursiilor externe, şi deși sumele au fost încasate de debitoare aceasta nu a mai prestat serviciile de turism 
şi nici nu a restituit contravaloarea facturilor încasate.  
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul SC Sigma Royal SRL a fost înregistrata la 
dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 05.04.2018 creditorul SC Central Travel SRL a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei fata 
de debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 21.740 euro. 
In motivarea cererii, în esența s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din contractul nr. 1/30.04.2016 de vânzare în 
colaborare a excursiilor externe, iar debitoarea nu si-a executat obligațiile rezultând din acest contract. 
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul SC Central Travel SRL a fost înregistrata la 
dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 10.05.2018 creditorul Lord Travel Amsterdam a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei fata 
de debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 41.994,11 lei 
(echivalentul a 9.012 euro) plus dobânda legala penalizatoare. 
In motivarea cererii, în esența s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din raporturile contractuale în baza cărora creditoare 
a emis facturi fiscale ce nu au fost achitate de către debitoare. 
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul Lord Travel Amsterdam a fost înregistrata la 
dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 10.05.2018 creditorul Lord Travel SARL Paris a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei fata 
de debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 187.876,23 lei 
(echivalentul a 40.318,52 euro) plus dobânda legala penalizatoare. 
In motivarea cererii, în esența s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din raporturile contractuale în baza cărora creditoare 
a emis facturi fiscale ce nu au fost achitate de către debitoare. 
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
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S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul Lord Travel SARL Paris a fost înregistrata 
la dosarul existent nr. 40516/3/2017. 
La data de 21.05.2018 creditorul SC Simian SRL a formulat cerere de deschiderea a procedurii insolvenţei fata de 
debitorul SC Omnia Turism SRL faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 12833 euro. 
In motivarea cererii, în esența s-a arătat faptul ca creanța sa deriva din contractul nr. 1/28.02.2017 în temeiul căruia 
debitoarea deși a încasat sumele de bani aferente mai multor pachete turistice, totuși nu a prestat serviciile fata de turiști. 
Prin intermediul cererii nu s-a solicitat desemnarea unui anumit practician în insolventa. 
S-au atașat cererii: înscrisuri. 
Cererea a fost legal timbrata. 
In temeiul art. 70 alin. 3 din Legea 85/2014 cererea formulata de creditorul SC Simian SRL a fost înregistrata la dosarul 
existent nr. 40516/3/2017. 
Prin încheierea de ședința din data de 22.03.2018 în temeiul art. 58 cprciv s-a dispus desemnarea unui avocat curator 
care sa reprezinte interesele debitoarei. 
La data de 24.05.2018 debitoarea prin curator special a formulat întâmpinare solicitând, în esența, respingerea cererii 
formulate de creditorul Aurea International D.O.O. pe motivat ca nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 5 din 
Legea 85/2014 cu privire la facturile ulterioare datei de 31.08.2017 nefiind îndeplinita condiția celor 60 de zile de la 
scadenta acțiunea fiind înregistrata la data de 24.10.2017, iar facturile nu au fost recunoscute la plata. 
De asemenea, prin întâmpinare s-a solicitat respingerea cererilor formulate de creditorul SC West Imperial SRL şi SC 
Sigma Royal SRL, ca inadmisibila, invocându-se, în esența, faptul ca petenta nu are calitatea de creditoare, serviciul 
prestat fiind de intermediere, iar restituirea sumelor a reprezenta o imbogatire fara justa cauza. 
S-a mai solicitat prin întâmpinare respingerea cererii formulate de creditorul Lord Travel Paris motivat pe faptul ca 
facturile fiscale invocate în sprijinul cererii nu ar fi acceptate la plata şi deci creanța nu ar fi certa, respingerea, ca 
inadmisibila, a cererii creditorului SC Royal Tours International SRL motivat pe faptul ca din înscrisurile depuse la 
dosar nu rezulta faptul ca a efectuat platile invocate, aceasta realizând doar o operațiune de intermediere, solicitându-se 
în același timp şi respingerea, ca inadmisibila, a cererii formulate de creditorul Lord Travel Amsterdam, motivat pe 
faptul ca aceasta creanța nu ar fi certa deoarece facturile emise nu au fost confirmate la plata de către debitoare.  
In temeiul art. 258 cprciv. instanța a încuviințat proba cu înscrisuri. 
 Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele: 
 Potrivit art. 5 pct. 20 din Legea 85/2014 creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul 
a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. Prin creanţă 
certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte 
acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 
Creditoarea SC Transpomar International Turism SRL, susține ca în baza contractului nr. 38/10.06.2017 în calitate de 
prestator a asigurat debitoarei SC Omnia Turism SRL în calitate de beneficiar, servicii de transport extern persoane, în 
baza serviciilor prestate fiind emise facturile fiscale nr. 3509/05.07.2017 în valoare de 26121,83 lei, nr. 
3574/22.08.2017 în valoare de 20352,81 lei, nr. 3576/22.08.2017 în valoare de 25.914,86 lei, 3585/24.08.2017 în 
valoare de 1303,16 lei, 3601/07.09.2017 în valoare de 21710,90 lei, nr. 3602/07.09.2017 în valoare de 45.815,75 lei, nr. 
3644/26.09.2017 în valoare de 11.092,79 lei, nr. 3645/26.09.2017 în valoare de 23.105,38 lei, care nu au fost achitate de 
către debitoare. 
Cu privire la acest creditor se retine împrejurarea ca la dosar nu a fost depus invocatul contract nr. 38/10.06.2017, nu s-a 
făcut dovada comunicării facturilor fiscale emise, reținându-se în același timp şi faptul ca facturile fiscale nu sunt 
însușite prin semnătura de vreun reprezentant al debitoarei. 
In acest context în raport de situația de fapt rezultata potrivit probatoriului administrat în cauza, nu se poate retine faptul 
ca invocata creanța a creditorului SC Transport International Turism SRL ar fi certa în raport de prevederile art. 5 pct. 
20 din Legea 85/2014, context în care, cererea formulata de acest creditor urmează a fi respinsa. 
La data de 28.02.2017 intre creditoarea SC Cardinal SA în calitate de agenție vânzătoare (detailista) şi debitoarea SC 
Omnia Turism SRL, în calitate de agenție organizatoare (turoperator) s-a încheiat contractul nr. 1 având ca obiect 
vânzarea, respectiv asigurarea de servicii turistice. 
Prin intermediul art. 4 din contract partile au stabilit faptul ca agenția organizatoare (debitoarea) răspunde fata de 
agenția vânzătoare (creditoarea) cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice, agenția vânzătoare având 
dreptul sa cheme în garanție agenția organizatoare pentru plata despăgubirilor solicitate de turist, ca urmare a 
neexecutării obligațiilor contractuale din vina organizatorului. 
De asemenea, prin intermediul art. 18 alin. 3 din contract pârtile au stabilit faptul ca „odată încasați banii de care SC 
Omnia Turism SRL aceasta este răspunzătoare fata de turiști în orice situație în ceea ce privește sumele încasate, astfel 
ca agenția revanzatoare este exonerata de orice obligație (fata de turiști) referitoare la banii încasați.” 
Aferent acestui contract creditoarea a vândut mai multor clienți pachete turistice în valoare de 39.092 euro, ce susține ca 
nu au fost onorate de către debitoare în luna octombrie a anului 2017 fiind anulate pentru anul 2018. 
La dosar nu au fost depuse dovezi din care sa rezulte ca aceasta creditoare ar fi achitat contravaloarea facturilor emise 
de către debitoare cu privire la aceste pachete turistice. 
La data de 30.04.2016 intre creditoarea SC West Imperial Tours SRL în calitate de agenție vânzătoare şi debitoare în 
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calitate de turoperator s-a încheiat contractul nr. 1, având ca obiect având ca obiect vânzarea, respectiv asigurarea de 
servicii turistice. 
Prin intermediul art. 4 din contract partile au stabilit faptul ca agenția organizatoare (debitoarea) răspunde fata de 
agenția vânzătoare (creditoarea) cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice, agenția vânzătoare având 
dreptul sa cheme în garanție agenția organizatoare pentru plata despăgubirilor solicitate de turist, ca urmare a 
neexecutării obligațiilor contractuale din vina organizatorului. 
De asemenea, prin intermediul art. 18 alin. 3 din contract pârtile au stabilit faptul ca „odată încasați banii de care SC 
Omnia Turism SRL aceasta este răspunzătoare fata de turiști în orice situație în ceea ce privește sumele încasate, astfel 
ca agenția revanzatoare este exonerata de orice obligație (fata de turiști) referitoare la banii încasați.” 
Aferent acestui contract creditoarea a vândut mai multor clienți pachete turistice în valoare totala de 12.978 euro, care 
nu au fost onorate de către debitoare deși creditoarea i-a achitat contravaloarea facturilor emise aferent acestor pachete, 
prin intermediul ordinelor de plata depuse la dosar. 
La data de 28.02.2017 intre creditoarea SC Royal Tours International SRL în calitate de agenție vânzătoare şi debitoare 
în calitate de turoperator s-a încheiat contractul nr. 1, având ca obiect având ca obiect vânzarea, respectiv asigurarea de 
servicii turistice. 
Prin intermediul art. 4 din contract partile au stabilit faptul ca agenția organizatoare (debitoarea) răspunde fata de 
agenția vânzătoare (creditoarea) cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice, agenția vânzătoare având 
dreptul sa cheme în garanție agenția organizatoare pentru plata despăgubirilor solicitate de turist, ca urmare a 
neexecutării obligațiilor contractuale din vina organizatorului. 
De asemenea, prin intermediul art. 18 alin. 3 din contract pârtile au stabilit faptul ca „odată încasați banii de care SC 
Omnia Turism SRL aceasta este răspunzătoare fata de turiști în orice situație în ceea ce privește sumele încasate, astfel 
ca agenția revanzatoare este exonerata de orice obligație (fata de turiști) referitoare la banii încasați.” 
Aferent acestui contract creditoarea a vândut mai multor clienți pachete turistice în valoare totala de 18.514 euro şi 274 
lei, care nu au fost onorate de către debitoare deși creditoarea i-a achitat contravaloarea facturilor emise aferent acestor 
pachete prin transfer bancar. 
La data de 28.02.2017 intre creditoarea SC Sigma Royal SRL în calitate de agenție vânzătoare şi debitoare în calitate de 
turoperator s-a încheiat contractul nr. 1, având ca obiect având ca obiect vânzarea, respectiv asigurarea de servicii 
turistice. 
Prin intermediul art. 4 din contract partile au stabilit faptul ca agenția organizatoare (debitoarea) răspunde fata de 
agenția vânzătoare (creditoarea) cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice, agenția vânzătoare având 
dreptul sa cheme în garanție agenția organizatoare pentru plata despăgubirilor solicitate de turist, ca urmare a 
neexecutării obligațiilor contractuale din vina organizatorului. 
De asemenea, prin intermediul art. 18 alin. 3 din contract pârtile au stabilit faptul ca „odată încasați banii de care SC 
Omnia Turism SRL aceasta este răspunzătoare fata de turiști în orice situație în ceea ce privește sumele încasate, astfel 
ca agenția revanzatoare este exonerata de orice obligație (fata de turiști) referitoare la banii încasați.” 
Aferent acestui contract creditoarea a vândut mai multor clienți pachete turistice în valoare totala de 13.360 euro, care 
nu au fost onorate de către debitoare, deși creditoarea i-a achitat contravaloarea facturilor emise aferent acestor pachete, 
prin transfer bancar. 
La data de 30.04.2016 intre creditoarea SC Central Travel SRL în calitate de agenție vânzătoare şi debitoare în calitate 
de turoperator s-a încheiat contractul nr. 1, având ca obiect având ca obiect vânzarea, respectiv asigurarea de servicii 
turistice. 
Prin intermediul art. 4 din contract partile au stabilit faptul ca agenția organizatoare (debitoarea) răspunde fata de 
agenția vânzătoare (creditoarea) cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice, agenția vânzătoare având 
dreptul sa cheme în garanție agenția organizatoare pentru plata despăgubirilor solicitate de turist, ca urmare a 
neexecutării obligațiilor contractuale din vina organizatorului. 
De asemenea, prin intermediul art. 18 alin. 3 din contract pârtile au stabilit faptul ca „odată încasați banii de care SC 
Omnia Turism SRL aceasta este răspunzătoare fata de turiști în orice situație în ceea ce privește sumele încasate, astfel 
ca agenția revanzatoare este exonerata de orice obligație (fata de turiști) referitoare la banii încasați.” 
Aferent acestui contract creditoarea a vândut mai multor clienți pachete turistice în valoare de 21.740 euro (din care 
pachete turistice în valoare de 20.516 euro cu termen de executare în cursul anului 2018) din care pana în prezent, nu au 
fost onorate de către debitoare aferent excursii în valoare de 10.548 euro (astfel cum s-a aratat prin cererea precizatoare 
depusa la f. 19 vol .VI), deși creditoarea i-a achitat contravaloarea facturilor emise aferent acestor pachete, prin transfer 
bancar. 
La data de 28.02.2017 intre creditoarea SC Simian SRL în calitate de agenție vânzătoare şi debitoare în calitate de 
turoperator s-a încheiat contractul nr. 1, având ca obiect având ca obiect vânzarea, respectiv asigurarea de servicii 
turistice. 
Prin intermediul art. 4 din contract partile au stabilit faptul ca agenția organizatoare (debitoarea) răspunde fata de 
agenția vânzătoare (creditoarea) cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice, agenția vânzătoare având 
dreptul sa cheme în garanție agenția organizatoare pentru plata despăgubirilor solicitate de turist, ca urmare a 
neexecutării obligațiilor contractuale din vina organizatorului. 
De asemenea, prin intermediul art. 18 alin. 3 din contract pârtile au stabilit faptul ca „odată încasați banii de care SC 
Omnia Turism SRL aceasta este răspunzătoare fata de turiști în orice situație în ceea ce privește sumele încasate, astfel 
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ca agenția revanzatoare este exonerata de orice obligație (fata de turiști) referitoare la banii încasați.” 
Aferent acestui contract creditoarea a vândut mai multor clienți pachete turistice în valoare totala de 12.833 euro, care 
nu au fost onorate de către debitoare deși creditoarea i-a achitat contravaloarea facturilor emise aferent acestor pachete 
prin transfer bancar. 
Cu privire la aceste cereri ale creditorilor SC Cardinal SA, SC Royal Tours International SRL, SC Central Travel SRL, 
West Imperial SRL, Sigma Royal SRL şi SC Simian SRL, în raport de situația de fapt rezultata urmare a probatoriului 
administrat în cauza, se constata faptul ca apararile debitoarei prin avocat curator sunt întemeiate. 
Astfel, în primul rând, se retine faptul ca potrivit clauzelor contractuale (art. 18 alin. 3) răspunderea fata de clienți 
ulterior încasării sumelor aparține debitoarei SC Omnia Turism SRL, context în care aceste creditoare în calitate de 
intermediari, nu justifica calitatea de creditori ai debitoarei, neinvocând şi nedovedind existenta unor creanțe în nume 
propriu, pe de alta parte, reținându-se şi faptul ca chiar şi așa, creanțele astfel cum au fost invocate „neexecutarea unei 
obligații de a face, respectiv de a presta un serviciu” nu sunt susceptibile de a produce efectul specific al declanșării 
procedurii insolventei. 
Așadar, deși din punct de vedere strict civil „neexecutarea unei obligații de a face, respectiv de a presta un serviciu” 
reprezintă o creanța, totuși din punct de vedere sindic o creanța susceptibila de a conduce la deschiderea procedurii 
insolvenţei trebuie sa fie reprezentata, în toate cazurile, doar de sume de bani, certe, lichide şi exigibile de cel puțin 60 
de zile, şi nu de alte prestații sau contraprestații (obligații de a da, a face, sau a nu face). 
Cu privire la aspectele referitoare la restituirea contravalorii serviciilor neprestate de către debitoare, se retine faptul ca, 
o astfel de restituire nu a fost stabilita prin intermediul contractelor de vânzare ca operand de drept, prin intermediul 
unui pact comisoriu, astfel incat, sa se poata aprecia ca obligația de restituire ar fi certa, lichida şi exigibila, de mai mult 
de 60 de zile în concordanta cu prevederile art. 5 pct. 20 din Legea 85/2014. 
Concluzionând, se arata faptul ca deși neexecutarea unei obligații de a face, respectiv de a presta un serviciu poate naște 
dreptul la despăgubire al creditorului, în conformitate cu prevederile art. 1350 alin. 1 şi 2 din Cciv. (precum şi în raport 
de prevederile OG 107/1999 fata de client), totuși acest drept la despăgubire nu poate fi constatat şi convertit direct în 
scopul deschiderii procedurii insolventei, astfel de drepturi putând fi valorificate în cadrul procedurii doar prin 
intermediul declarațiilor de creanța. 
In al doilea rând, sub aspectul prevederilor art. 4 din contract, se retine faptul ca prezentele cereri nu reprezintă cereri de 
chemare în garanție, putând fi asimilate cel mult cu acțiuni în răspundere contractuala (cu referire la buna executare a 
pachetului de servicii turistice), însa după cum deja s-a arătat, astfel de acțiuni, deși pot fi valorificate cu succes pe calea 
dreptului comun, totuși în cadrul procedurii insolvenţei pot fi valorificate doar ca şi declarații de creanța, nefiind în 
sensul art. 5 pct. 20 din Legea 85/2014 creanțe certe, lichide şi exigibile susceptibile de a conduce la deschiderea 
procedurii insolventei. 
Fata de toate aceste considerente cererile formulate de creditorii SC Cardinal SA, SC Royal Tours International SRL, 
SC Central Travel SRL, West Imperial SRL, Sigma Royal SRL şi SC Simian SRL, urmează a fi respinse în raport de 
prevederile art. 5 pct. 20 din lege. 
Cu privire la ceilalți creditori se rețin următoarele: 
La data de 01.06.2014 intre creditoarea Aurea International D.O.O. în calitate de prestator, şi debitoarea SC Omnia 
Turism SRL în calitate de beneficiar s-a încheiat contractul nr. 1 având ca obiect furnizarea de servicii de cazare şi 
masa. 
Prin sentința civila pronunțata în dosarul nr. 5638/302/2018 debitoarea a fost obligata la plata către creditoare a sumei 
de 87.107,49 lei reprezentând contravaloare parțial facturi la care se adăuga dobânda legala de la scadenta fiecărei 
facturi şi pana la achitarea integrala, debitoarea fiind obligata şi la plata către creditoare a sumei de 4865 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecata. 
Intre creditoarea Lord Travel Amsterdam în calitate de prestator, şi debitoarea SC Omnia Turism SRL în calitate de 
beneficiar s-au derulat relații contractuale în temeiul cărora creditorul a pus la dispoziția debitoarei pachete turistice în 
Olanda pentru turiștii romani, servicii în temeiul cărora, în perioada 15.08.2017 - 31.08.2017 creditoarea a emis pentru 
serviciile prestate facturi fiscale în valoare totala de 9.012 euro. 
Intre creditoarea Lord Travel SARL Paris în calitate de prestator, şi debitoarea SC Omnia Turism SRL în calitate de 
beneficiar s-au derulat relații contractuale în temeiul cărora creditorul a pus la dispoziția debitoarei pachete turistice în 
Olanda pentru turiștii romani, servicii în temeiul cărora, în perioada 26.07.2017 - 25.09.2017 creditoarea a emis pentru 
serviciile prestate facturi fiscale în valoare totala de 40.318,52 euro. 
In raport de prevederile art. 1270 şi 1350 Cciv debitoarea este ținuta sa achite contravaloarea serviciilor prestate de către 
acești creditori precum şi plata dobânzii legale în raport de prevederile art. 1535 Cciv. de la data scadentei şi pana la 
achitarea integrala a debitului. 
Apararile debitoarei prin avocat curator cu privire la creanțele deținute de creditorii Lord Travel Amsterdam şi Lord 
Travel SARL Paris nu ar fi certe nefiind recunoscute de către debitoare, urmează a fi respinse de judecătorul sindic 
motivat pe faptul ca, așa cum rezulta din înscrisurile de la dosar (f. 5-8 vol. VI) managerii debitoarei (administratorul 
statutar fiind decedat) recunosc existenta acestor debite. 
De asemenea, apararile avocatului curator cu privire la creanța creditorului Aurea International D.O.O urmează a fi 
respinse motivat pe faptul ca, la dosar s-a depus certificat de grefa din care rezulta faptul ca prin sentința civila 
pronunțata în dosarul nr. 5638/302/2018 având ca obiect ordonanța de plata (executorie) debitoarea a fost obligata la 
plata către creditoare a sumei de 87.107,49 lei reprezentând contravaloare parțial facturi la care se adăuga dobânda 
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legala de la scadenta fiecărei facturi şi pana la achitarea integrala, debitoarea fiind obligata şi la plata către creditoare a 
sumei de 4865 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. 
Așadar creanțele acestor 3 creditori sunt certe, lichide şi exigibile în sensul art. 5 pct. 20 din Legea 85/2014 şi art. 663 
Cprciv. 
Potrivit art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014 valoarea prag, respectiv cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi 
introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este de 40.000 lei atât pentru creditori, cat şi pentru debitoare, 
prag care este depășit în prezenta cauza.  
Încetarea de plăţi faţă de creditorul care a formulat cererea introductivă se prezintă ca o prezumţie legală, ce poate fi 
răsturnată doar de debitorul care face dovada ca are sume de bani disponibile în patrimoniu, ceea ce nu s-a probat în 
speţă.  
In cauza dedusa judecații, la momentul investirii instanței creditorii invoca creanțe certe, lichide şi exigibile care 
depășesc cu mult valoare prag prevăzuta de lege, cuantum al creanței care nu a fost contestat de către debitorul 
contestator. 
 In cauza creanțele sunt mai vechi de 60 de zile de la scadenta, la data pronunțării, context în care sunt îndeplinite şi 
condițiile prevăzute de art. 5 pct. 29 lit. a din Legea 85/2014, debitorul fiind deci în stare de insolventa prezumata. 
 Pentru aceste considerente, fiind îndeplinite dispoziţiile temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, văzând şi dispoziţiile art. 663 C.pr.civ., cererile acestor creditori 
vor fi admise. 
 În temeiul art.72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura generală împotriva debitorului.  
 În temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, în cazul în care debitorul nu 
depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare, 
urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi 
administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului 
revine administratorului judiciar. 
 Va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului 
judiciar. 
Va pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 
informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  
Va desemna, conform disp. art.45 lit. d din Legea 85/2014 administrator judiciar Acsis Solv IPURL care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 şi va exercita atribuţiile de supraveghere a activităţii debitorului în 
conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului, 
cu o remunerație provizorie de 2000 lei din averea debitorului. 
Cu privire la administratorul judiciar se retine faptul ca doar creditorul SC Transpomar International Turism SRL a 
propus desemnarea unui administrator judiciar, în persoana practicianului Acsis Solv IPURL, context în care, chiar daca 
cererea acestui creditor va fi respinsa, nu exista un impediment în desemnarea acestui practician în insolventa. 
 Va pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a 
reprezentanţilor permanenţi ai săi. 
Va fixa termenele limită iar în temeiul art. 100 din Legea nr.85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să notifice 
în condiţiile prevăzute de art. 100, deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi ridicarea dreptului de 
administrare, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 
lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului 
asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a 
căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în 
vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014..  
 Va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri 
inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, 
raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut 
la art. 97 din aceiaşi lege.. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge, ca neîntemeiata, cererea formulata de creditorul SC Transpomar International Turism SRL, cu sediul în 
sector 6, Bucureşti, STR.VALEA ARGEŞULUI, nr. 12, bl. M25, sc. A, et. 1, ap. 10 . 
Respinge, ca neîntemeiate, cererile formulate de creditorii SC Cardinal SA, cu sediul în TIMISOARA, STR.PIATRA 
CRAIULUI, nr. 3, Judeţ TIMIŞ; SC Royal Tours International SRL, cu sediul în IASI, GARII, nr. 5, bl. L 17, et. 
mezanin, Judeţ IAŞI; SC Central Travel SRL, cu sediul ales în Iasi, Piata Unirii-pasajul pietonal comercial, Judeţ IAŞI, 
West Imperial SRL, cu sediul în ORADEA, GH.DOJA, nr. 2, Judeţ BIHOR; Sigma Royal SRL, cu sediul în IASI, 
COSTACHE NEGRI, nr. 9, bl. C4, et. 4, ap. 11, Judeţ IAŞI şi SC Simian SRL, cu sediul în IASI, STR.PROFESOR 
A.ŞESAN, nr. 16, bl. I1-4, sc. I1, et. 1, ap. 5, Judeţ IAŞI 
Admite cererile creditorilor Aurea International D.O.O., cu sediul în sector 2, Bucureşti, BARBU VACARESCU-
CLADIREA GLOBALWORTH TOWER, nr. 201, et. 18; Lord Travel Amsterdam, cu sediul în sector 2, Bucureşti, 
Clădirea Globalworth Tower, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, et. 18, Lord Travel SARL Paris, cu sediu în sector 2, 
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Bucureşti, Clădirea Globalworth Tower, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, et. 18. 
Califica ca declarație de creanța cererea formulata de petentul Barbuta Constantin. 
În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide 
procedura generală împotriva debitorului SC OMNIA TURISM SRL, cu sediul în sector 5, Bucureşti, BD.REGINA 
ELISABETA, nr. 37, prin curator special ADUCANU A. AURORA - Bucureşti, str. Straja, nr. 13, Bl.66, sc.5, et. 2, ap. 
67, sector 4, J406792/1991. 
În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi 
manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 
85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce 
activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a 
activităţii debitorului revine administratorului judiciar. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului 
judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. 
Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 
informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. (2) şi art. 169 alin. (1) lit. d din Legea nr. 85/2014.  
Fixează următoarele termene limită: b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului – 30.08.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 19.09.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 
12.10.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 24.09.2018. 
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Acsis Solv IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din 
Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi 
art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi cu o remuneraţie provizorie de 
2000 lei din averea debitorului. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute 
de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi ridicarea dreptului de administrare, tuturor 
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi 
oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în 
care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul 
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor 
art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării 
prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la 
desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, 
raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi 
suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 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. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea 
nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a 
reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut 
de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Ia act ca la dosar au fost depuse declarații de creanța. 
Pune în vedere administratorului judiciar sa soluționeze declarațiile de creanța depuse. Fixează termen administrativ de 
control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 01.11.2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la 
comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti 
Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.07.2018.  
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Măcsinoiu Alexandru                                                                                                                                 Coman Valentina 
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 Semnează Grefier Sef 
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