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Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VLASE INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 25876538 
Debitor: Vlase International SRL în faliment 
Referitor dosar nr. 704/98/2018 
Raport De Activitate intocmit de lichidatorul judiciar pentru perioada cuprinsa intre data declansarii procedurii 

de faliment şi 30.07.2018 
Nr.1311/30.07.2018 

In temeiul dispozitiilor art. 59 alin (1) din Legea 85/2014 
Subscrisa CC Insol S.P.R.L. Filiala Călăraşi în calitate de lichidator judiciar al debitorului Vlase International SRL, 
conform incheierii pronunţată de Tribunalul Ialomita în data de 17.05.2018, în dosarul nr. 704/98/2018, de la data 
declansarii procedurii de faliment şi pana la data depunerii prezentului raport, am efectuat urmatoarele acte şi 
operatiuni: 
Prin incheierea din data de 17.05.2018, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii de faliment în baza art. 145 
alin.(1) lit.A (a) raportat la art.71 alin.(1) coroborat cu art.38 alin.(2) lit.e din Legea nr. 85/2014 şi numirea în calitate de 
lichidator judiciar provizoriu a societatii de insolventa CC Insol S.P.R.L. - Filiala Calarasi. 
Conform disp. art. 145 alin.(2) lit.a din Legea nr. 85/2014, judecatorul sindic a ridicat în tot dreptul de administrare al 
debitoarei, constand în dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere şi de a dispune de 
acestea, drept care va fi exercitat de lichidatorul judiciar provizoriu. 
Totodata, a fost fixat termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului la 
data de 20.07.2018, termenul de verificare a creantelor şi intocmire a tabelului preliminar la data de 30.07.2018, iar 
termenul de definitivare al tabelului creantelor la data de 24.08.2018. 
In temeiul art.99 alin.1 din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar a notificat creditorii cunoscuti (bugetari), debitorul şi 
O.R.C. Calarasi cu mentiunile prevazute la art.99 al.1 din Legea nr.85/2014. 
Atasam în copie notificarile emise de lichidatorul judiciar. 
Notificarea privind deschiderea procedurii falimentului a fost publicata în BPI conform dovezii de publicare nr. 
10800/29.05.2018. 
De asemenea, notificarea a fost publicata intr-un ziar de larga circulatie, respectiv ziarul „Romania Libera” din data de 
30.05.2018, şi în ziarul Jurnalul de Calarasi” din data de 30.05.2018. 
Cu privire la termenul stabilit de judecatorul sindic pentru depunerea raportului prevazut de art. 97 din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitatea intocmirii acestui raport avand în vedere predarea partiala a 
documentelor financiar – contabile din partea societatii debitoare.  
Avand în vedere faptul ca în data de 27.08.2018, societatea debitoare a pus la dispozitia lichidatorulii judiciar şi 
celelalte documente contabile necesare intocmirii raportului prevazut de art.97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar va proceda la intocmirea acestui raport la publicare acestuia în BPI şi la depunerea unui exemplar şi la dosarul 
cauzei. 
Referitor la cererile de creante depuse pana la data de 20.07.2018 şi comunicate lichidatorului judiciar, depunem tabelul 
preliminar intocmit sub nr. 1308/30.07.2018 cu mentiunea ca în situatia în care vor mai fi comunicate cereri depuse în 
termenul acordat de judecatorul sindic vom proceda la actualizarea acestuia. 
Dupa verificarea cererilor de creanta, lichidatorul judiciar a apreciat fata de documentele depuse de acestia ca pentru 
creditorul Iveco Capital Services SRL se impune inscrierea sub conditie provizorie pana la clarificarea solicitarilor 
intocmite de lichidatorul judiciar fata de creanta solicita Improvement Credit Collection SRL a fost inscris sub conditie 
pana la completarea declaratiei de creanta cu actele doveditoare din care sa rezulte creanta solicitata. 
Precizam ca pentru cei doi creditori mai sus mentionati, lichidatorul judiciar va proceda la notificarea acestora în 
temeiul disp. art. 110 (4) din Legea nr. 85/2014. 
Cu privire la adunarea creditorilor în vederea confirmarii lichidatorului judiciar şi a stabilirii onorariului şi a 
componentei comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar provizoriu a stabilit ca data sedintei sa se tina în 20.08.2018, 
urmand ca dupa incheierea procesului verbal de sedinta sa depunem un exemplar şi la dosarul cauzei. 
Referitor la situatia patrimoniala a debitoarei Vlase International SRL, pana la aceasta data Primaria comunei Gheorghe 
Lazar nu a comunicat un raspuns la solicitarea lichidatorului judiciar cu privire la bunurile (mobile şi imobile) detinute 
de societatea debitoare şi daca au fost instrainate bunuri în cei trei ani anterioari declansarii procedurii de faliment. 
Fata de acest aspect, urmeaza sa revenim cu o noua solicitare catre Primaria Comunei Gheorghe Lazar, jud. Ialomita. 
Cu privire la situatia salariatilor, ca urmare a declansarii procedurii falimentului s-a luat masura incetarii contractelor 
individuale de munca în conditiile prevazute de Codul Muncii, fapt pentru care la data emiterii prezentului raport de 
activitate au fost incheiate toate deciziile de incetare a contractelor de munca. 
Anexam la raportul de activitate documentele mentionate. 
In continuare, lichidatorul judiciar va lua toate masurile ce se impun în vederea continuarii procedurii falimentului în 
conditiile prevazute de Legea nr. 85/2014. In vederea ducerii la indeplinire a atributiilor ce revin în sarcina sa, de la data 
deschiderii procedurii de faliment şi pana în prezent, lichidatorul judiciar a efectuat cheltuieli de procedura ce sunt 
evidentiate cu documente justificative în borderoul de cheltuieli anexat la acest raport. 

Lichidator judiciar, CC Insol SPRL Filiala Calarasi 
Practician în insolventa Stana Mihaela 




