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3. Societatea VDR GRAINS GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 25263240 
România  
Curtea de Apel Constanţa 
Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal 
Str. Traian nr. 35 C 
Dosar nr. 2341/118/2014/a3 

Citaţie 
Emisă la data de 20 iulie 2018 

Către, 
(lista anexă) 
Sunt chemaţi la această instanţă, complet apel C5A, în ziua de 03 luna octombrie anul 2018, ora 09,00 în cauza ce face 
obiectul apelului privind pe debitorul SC VDR GRAINS GRUP SRL cu sediul social în Constanţa, B.dul Alexandru 
Lăpuşneanu nr. 171, bl S3, sc. A, ap. 17 CUI 25263240 J13/658/2009.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
Dosar nr.2341/118/2014/a3 
Lista anexă 
APELANT 
1. NR CC INSOL SPRL - LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC VDR GRAINS GRUP SRL - 
CONSTANŢA, str. Cibinului, nr. 8, Judeţ CONSTANŢA 
INTIMAT - DEBITOR 
2. NR SC VDR GRAINS GRUP SRL cu sediul social în Constanţa, Bdul Alexandru Lăpuşneanu nr. 171, bl S3, sc. A, 
ap. 17 CUI 25263240 J13/658/2009 - PRIN CURATOR SPECIAL VASEA DORIN RADU - CONSTANŢA, str. 
Verde, nr. 82, Judeţ CONSTANŢA 
INTIMAT - PÂRÂT 
3. NR BABICEANU GABI FLORIN - CONSTANŢA, STR. DECEBAL, nr. 16, Judeţ CONSTANŢA 
 
Județul Gorj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MECANOPROD SA, cod unic de înregistrare: 15592253 
România 
Tribunalul Gorj 
Secţia a II-a Civilă  
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, Judeţul Gorj  
Dosar 2277/95/2018 

Comunicare încheierea nr. 38, 
emisă în data de 24, luna 07, anul 2018 

Către, 
Debitoarea Mecanoprod SRL, cu sediul în Calea Severinului nr. 18 bis, Motru, judeţul Gorj, CUI 15592253, număr de 
ordine în registrul comerţului J18/501/2003. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 38 din data de 19.07.2018, pronunţată în dosarul nr. 2277/95/2018, de 
Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă privind debitoarea Mecanoprod SRL, cu sediul în Calea Severinului nr. 18 bis, 
Motru, judeţul Gorj, CUI 15592253, număr de ordine în registrul comerţului J18/501/2003. 
Judecător - sindic,               Grefier - sindic, 
Vladu Crevon Mădălina           Elena Irina Corobea 

* 
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:024.000038 
Cod operator 2442/2443 
Dosar nr. 2277/95/2018 
România 
Tribunalul Gorj 
Secţia a II-a Civilă 

Încheierea nr. 38 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 19 Iulie 2018  

Completul compus din: 
Judecător-sindic: Mădălina Elena Vladu-Crevon 

Grefier: Irina Eliza Mihaela Corobea 
Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei formulată de debitoarea Mecanoprod 
SRL, prin administrator Sarcină Gheorghe. 
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au lipsit părţile.  
Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, 
Verificându-şi competenţa, judecătorul sindic a constatat că Tribunalul Gorj-secţia a II-a este competent material şi 

Administrator
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teritorial să soluţioneze prezenta cauză, în temeiul art. 41 din Legea nr 85/2014. 
 În temeiul art. 255-258, coroborat cu art. 237 pct. 7 C.p.c., apreciind că proba cu înscrisurile depuse la dosarul este utilă 
şi concludentă soluţionării cererii, judecătorul sindic a încuviinţat această probă. 
Constatând că nu mai sunt probe de administrat, judecătorul sindic a reţinut cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei în pronunţare. 

Judecătorul-sindic, 
Asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei de faţă, 
 Prin cererea înregistrată la data de 19.07.2018, debitoarea Mecanoprod SRL, prin administrator Sarcină Gheorghe a 
solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, cu păstrarea dreptului de administrare a societăţii (dreptul de a îşi 
conduce activităţile, de administrare a bunurilor din avere, de a dispune de acestea sub supravegherea administratorului 
judiciar) exprimându-şi intenţia de a depune un plan de reorganizare. De asemenea, a solicitat suspendarea provizorie a 
oricăror proceduri de executare silita a bunurilor debitoarei până la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de 
deschidere a procedurii insolvenţei împotriva Mecanoprod SRL  
În motivarea cererii, a arătat că societatea se află în stare de insolvenţă (astfel cum este definită la art. 5, pct. 29 din 
Legea nr. 85/2014), având în vedere că la data formulării prezentei cereri înregistrează datorii totale către furnizori în 
sumă de 11.529.636.15 lei la care se adaugă datoriile către bugetul de stat în cuantum total de 3.432.154.00 lei include 
debit + accesorii), iar disponibilul bănesc este insuficient pentru plata acestora.  
Datoriile în cuantum total de 15.157.867,15 lei (datorii furnizori + datorii la bugetul de stat + salariaţi) sunt certe, 
lichide şi exigibile. Totodată, înregistrează datorii şi către angajaţi (drepturi salariate scadente), obligaţii salariale 
totalizate la suma de 196.077,00 lei. 
A menţionat că datoriile în imposibilitate de a fi achitate sunt mai vechi de 60 de zile şi, totodată, superioare pragului 
valoric minim impus de legiuitor pentru astfel de cereri la 40.000,00 lei (conform art. 5. pct. 72 din Legea nr. 85/2014).  
Acest dezechilibru financiar existent în patrimoniul debitoarei este datorat lipsei de lichidităţi şi insuficienţei fondurilor 
băneşti din patrimoniu şi conduce la imposibilitatea plătii datoriilor pe care le înregistrează debitoarea către furnizori şi 
stat, respectiv la acumularea de obligaţi suplimentare (penalităţi, dobânzi, majorări etc.).  
Prin urmare, Mecanoprod SRL astfel cum rezultă din coroborarea datelor din situaţiile financiare anexate (solicitate de 
legiuitor potrivit art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), se află în cadrul unei insolvenţe vădite, întrucât nu a achitat în 
termen de 60 de zile de la scadenţă datoriile exigibile către creditori săi - bugetari, chirografari, garantaţi.  
În acest sens, a arătat că, pentru executarea obligaţiilor scadente şi neonorate, sunt dispuse măsuri de executare silită 
împotriva debitoarei de către ANAF, fiind în imposibilitate de a respecta graficul de plăţi, sunt emise instrumente de 
plată pentru care nu se poate asigura disponibilul etc.  
Din analiza situaţiei financiare şi a registrului de casă reiese că societatea este în stare de insolvenţă în conformitate cu 
prevederile art. 5, pct. 29 din Legea nr. 85/2014, unde este definit acest termen ca fiind (...) acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile, astfel: insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţei, nu a plătit datoria 
sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea 
plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadentei".  
Raportat la cuantumul total al datoriilor, a căror scadenţă este depăşită cu mai mult de 60 de zile, este evident ca 
Mecanoprod SRL se confrunta cu o stare de insolvenţă iminentă, fiind în imposibilitate a asigura disponibil bănesc 
pentru acoperirea datoriilor în cuantum de 15.157.867,15 lei.  
În condiţiile în care datoriile acumulate vor fi eşalonate în baza unui plan de reorganizare, Mecanoprod SRL are şanse 
reale de redresare economică prin redresarea activităţii - sporirea veniturilor şi diminuarea cheltuielilor.  
Un alt argument pe care îl apreciază ca fiind în favoarea admiteri cererii de deschidere a procedurii la cererea debitoarei 
Mecanoprod SRL este redat de protecţia conferită de lege debitorului prin dispoziţiile art. 75 alin. I şi art. 80 din Legea 
nr. 85/2014.  
A considerat că societatea îşi poate redresa activitatea în baza unui plan de reorganizare pe care intenţionează să-1 
propună creditorilor săi, în condiţiile legii.  
În conformitate cu dispoziţiile art. 67, alin. l din Legea nr. 85/2014, a anexat prezentei cereri copiile următoarelor 
documente (semnate pentru conformitate cu originalul: dovada calităţii de reprezentant legal al societăţii pentru dl. 
Sarcină Gheorghe (certificat constatator) emis de ONRC; ultima situaţie financiară anuală, certificată de către 
administrator (societatea nu are cenzor/auditor), balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de 
deschidere a procedurii; lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care 
debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate; lista numelor 
şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau 
nescadente, necontestate ori contestate, arătându-sc suma, cauza şi drepturile de preferinţă; lista cuprinzând plăţile şi 
transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive; contul de profit 
şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii; lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor 
cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită; o declaraţie prin care debitorul îşi 
urată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii 
ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; o descriere sumară a modalităţilor pe 
care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii; o declaraţie pe propria răspundere, autentificai la notar ori 
certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, Oficiul Registrului 
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Comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se afla sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă n 
mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii 
introductive; o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el 
sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţi comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de 
fals precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 92/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr 21/90 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 78/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 656/2002- republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003. cu modificările 
şi completările ulterioare, Legea nr. 24l/2005. cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în 
ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii; un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţa reglementată a 
valorilor mobiliare şi a altor instrumente financiare emise; o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al 
unui grup de societăţi; dovada codului unic de înregistrare; dovada notificării organului fiscal competent cu privire la 
intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. 
Cererea a fost legal timbrată, cu suma de 200 lei, conform chitanţei nr.FD43/18.07.2018, aflată la fila 6 în dosar.  
Judecătorul sindic, analizând cererea, actele şi lucrările dosarului constată că aceasta este întemeiată, debitoarea 
aflându-se în stare de insolvenţă, având o creanţă certă, lichidă şi exigibilă dovedită cu înscrisurile depuse la dosar, 
creanţă mai veche de 60 de zile de la data scadenţei lor. 
Deliberând asupra cererii debitorului, în procedură necontencioasă, constată următoarele: 
La data de 19.07.2018 debitorul Mecanoprod SRL – prin reprezentant, a formulat cerere de deschidere a procedurii 
generale de insolvenţă motivată de instalarea stării de insolvenţă prin aceea că are datorii către bugetul de stat, furnizori 
şi angajaţi, şi nu deţine lichidităţi necesare pentru acoperirea lor. 
Debitorul arată că nu a mai fost supus procedurii de insolvenţă în cei 5 ani anteriori formulării prezentei cereri. 
La dosarul cauzei se află ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar depusă de Insol Industry IPURL. 
Cererea a fost legal timbrată. 
În dovedire au fost depuse la dosar actele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Examinând cererea debitorului, în procedură necontencioasă, prin prisma materialului probatoriu administrat şi a 
prevederilor art. 38 coroborat cu art. 3, art. 66 alin. 1 şi 6, art. 67 alin. 1 şi art. 71 din Legea nr. 85/2014, judecătorul 
sindic o constată fondată. 
În fapt, debitorul Mecanoprod SRL, considerându-se în stare de insolvenţă, a formulat prezenta cerere de deschidere a 
procedurii generale de insolvenţă, invocând existenţa unor creanţe certe, lichide şi exigibile, mai vechi de 60 de zile de 
la data scadenţei şi într-un cuantum superior valorii-prag de 40.000 lei, sume datorate creditorilor bugetari, furnizori şi 
angajaţi, pe care nu le poate achita din lipsă de disponibilităţi băneşti. 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.” 
Potrivit art. 66 alin. 1 din aceeaşi lege: Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să se adreseze tribunalului cu o 
cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.” 
Cererea trebuie formulată şi semnată în condiţiile art. 65 alin. 5 de persoana care, potrivit actelor constitutive sau 
statutelor, are calitatea de a reprezenta debitorul, fără a fi necesară, dacă se solicită aplicarea procedurii generale, o 
hotărâre a asociaţilor. 
Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014: Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, 
judecătorul sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale.(...)”. 
Judecătorul sindic, constatând îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute la art. 66 din lege, în temeiul art. 71 alin. 1 teza I 
din Legea nr. 85/2014, va admite cererea debitorului şi va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa. 
În temeiul art. 73 Legea nr. 85/2014, va numit în calitate de administrator judiciar provizoriu, Insol Industry IPURL cu 
atribuţiile prevăzute de art.64 din lege, cu o retribuţie lunară de 500 lei. 
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedura de insolvenţă, se va dispune administratorului judiciar 
emiterea notificării - în termenul şi cu conţinutul prevăzute de art. 100 alin.1 din lege - privind intrarea în procedura 
generală a insolvenţei: asociaţilor, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă conform art. 67 alin.1 lit.c) din lege, 
consumatorilor captivi, în condiţiile prev. de art. 77 alin.3 din lege, precum şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Gorj în vederea efectuării menţiunii, conform prevederilor Codului de Procedură Civilă, prin publicare 
pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, precum şi 
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, şi să convoace Adunarea generală a acţionarilor debitorului în 
vederea desemnării administratorului special . 
În temeiul art. 85, raportat la art. 87 alin.1 lit. a din lege, se va menţine dreptul de administrare al debitorului, pe 
perioada de observaţie, exercitarea atribuţiilor manageriale urmând a fi exercitate sub supravegherea administratorului 
judiciar. 
Se va pune în vedere debitorului obligaţia prezentării informaţiilor prevăzute de art. 82 din lege, administratorului 
judiciar şi respectiv creditorilor care deţin peste 20% din creanţele înscrise în tabel, sub sancţiunea ridicării dreptului de 
administrare. 
Se vor pune în vedere administratorului judiciar obligaţiile prevăzute la art. 83, art.84, art. 96 din lege, sub sancţiunea 
aplicării amenzii, în cuantumul prevăzut de art. 60 alin.2 din lege. 
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Se va dispune solicitarea relaţiilor privind bunurile din patrimoniul debitorului de la OCPI, Prefectura Gorj – Serviciul 
înmatriculări auto, Primăriile de la sediul şi respectiv punctele de lucru ale debitorului, care vor fi avute în vedere la 
inventariere. 
În temeiul art. 101 din lege, se va dispune administratorului judiciar ca în termen de 60 de zile de la deschidere, să 
înceapă procedura de inventariere bunuri, iar conform art. 58 lit. p) din lege, evaluarea acestora să se realizeze până la 
data stabilită pentru depunerea tabelului de creanţe . 
În temeiul art. 101 alin. 2 din legea nr. 85/2014 raport la art. 902 pct. 16 Cod civil, dacă debitorul are bunuri supuse 
transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul judiciar va trimite instanţelor, 
autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face 
menţiune. 
În temeiul art.86 din legea nr. 85/2014, privind procedura de insolvenţă; se va da dispoziţie tuturor băncilor la care 
debitorul are disponibil în conturi, sub sancţiunea aplicării amenzii prevăzută la alin.2, să nu dispună de acestea fără 
aprobarea administratorului judiciar. 
Se vor fixa termenele pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii, pentru înregistrarea 
declaraţiilor de creanţă, pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor termen 
limită pentru depunerea - cu respectarea condiţiilor procedurale prevăzute de art.111 din lege - a contestaţiilor la tabelul 
preliminar de către debitor, creditori, alte persoane interesate: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
insolvenţă a acestui tabel, pentru soluţionarea contestaţiilor şi definitivarea tabelului definitiv al creanţelor, data şedinţei 
adunării creditorilor. 
Se va dispune administratorului judiciar: 
- conform art. 110 alin.3 şi 4 din lege, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi 
notificarea creditorilor ale căror creanţe au fost înlăturate sau trecute parţial în tabel, 
- conform art. 112 alin.1 din lege, întocmirea tabelului definitiv al creanţelor, având în vedere şi raportul de evaluare 
garanţii întocmit conform art. 61 din lege, 
- publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului definitiv, 
- obligaţia de a întocmi şi depune la dosar, cu respectarea procedurii instituită de lege, a raportului asupra cauzelor şi 
împrejurărilor ce au condus la insolvenţă, prevăzut de art.97 din lege, în termen de maxim 40 de zile de la numire şi 
rapoarte de activitate lunară prev. de art. 59 din lege, din care un extras al tuturor rapoartelor se va publica în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, sub sancţiunea prevăzută de art. 60 alin.2 din lege ; 
Se va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, 
în termen de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul urmând a fi 
deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. 
 Fiind îndeplinite disp. art. 66, raportat la art.71 din Legea nr. 85/2014, se va admite cererea şi se va dispune 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului Mecanoprod SRL, iar în temeiul art. 73 din legea insolvenţei, 
se va desemna administrator judiciar provizoriu Insol Industry IPURL Tg Jiu, cu un onorariu provizoriu de 500 lei lunar 
care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, aşa cum a solicitat debitoarea. 

Pentru aceste motive, dispune: 
Admite cererea debitoarei Mecanoprod SRL, cu sediul în Calea Severinului nr. 18 bis, Motru jud. Gorj, având CUI 
15592253, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J18/501/2003. 
În temeiul art. 66, raportat la art.71 din Legea nr.85/2014, 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei Mecanoprod SRL. 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Insol Industry IPURL Tg Jiu, cu un onorariu provizoriu de 500 lei 
lunar fără TVA care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. 
În temeiul art.147, cu aplicarea art.99 alin.1 şi 3 din Legea nr.85/2014, 
Dispune notificarea deschiderii procedurii creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului, potrivit 
prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă circulaţie şi 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă . 
 În temeiul art.39 alin.2 din lege, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar, iar 
în lipsa disponibilităţilor în cont se va utiliza fondul de lichidare. 
 Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 zile 
de la primirea notificării, conform art.71 alin.2 din lege. 
Termenul de soluţionare a opoziţiilor este de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. 
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de 30.08.2018 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor la data de 11.09.2018.  
Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv la data de 09.10.2018. 
În temeiul art. 111 alin.2 din Legea nr.85/2014 
Termenul pentru formularea contestaţiilor la tabelul de creanţe este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului 
preliminar.  
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 Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la 17.09.2018. 
Termen de fond 11.09.2018. 
Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.07.2018 la Tribunalul Gorj 
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Mădălina Elena Vladu-Crevon           Irina Eliza Mihaela Corobea 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DANYMAN STAND SRL, cod unic de înregistrare: 18533103 
România Tribunalul Iasi Sectia Ii Civila-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 2995/99/2017/a1  

Comunicare 
Încheierea de amânare a pronunţării şi  

sentinţa civilă nr. 1216 din data de 05.07.2018 
Către,  
Reclamant 
1. Omega SPRL - Iaşi, str. Vasile Lupu,nr.93, bl.V1, sc.B,et.3,ap.2, Judeţ Iaşi 
Pârât 
2. Apkinar (nume anterior Stegaru) Floarea - Mun. Fălticeni, str. Dr. Ioan Tatos, nr. 6, Judeţ Suceava 
Se comunică, alăturat, încheierea de amânare a pronunţării şi sentinţa civilă nr. 1216 din data de 05.07.2018, pronunţată 
în dosarul nr. 2995/99/2017/a1, de Tribunalul Iaşi, Secţia Ii Civilă-Faliment, privind debitorul SC Danyman Stand SRL, 
cu sediul în IAŞI, Calea Chişinăului, nr. 11, camera 1, bl.E1, sc. C, et. P, ap. 4, Jud. Iaşi, J22/794/2006, CUI 18533103. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
Dosar nr. 2995/99/2017/a1 
România Tribunalul Iasi Sectia Ii Civila-Faliment 

Încheiere 
Şedinţa publică din 14 Iunie 2018  

Instanţa constituită din: 
Preşedinte - Oana Mihaela Vieru 

Grefier Adriana Iuliana Voicu 
Pe rol se află judecarea cauzei privind pe reclamanta Omega SPRL şi pe pârâta Apkinar (nume anterior Stegaru) 
Floarea, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014). 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor. 
Procedura este completă. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 
Instanţa dispune strigarea dosarului nr. 2995/99/2017/a2, aflat la ordinea 50 în lista de şedinţă. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, în dosarul nr. 2995/99/2017/a2, aflat la ordinea 50 în lista de şedinţă, privind 
pe reclamanta Direcţia Generală Regionala A Finanţelor Publice Iasi - A.J.F.P Iasi şi pe pârâta Akpinar (nume anterior 
Stegaru) Floarea, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014), se 
constată lipsa părţilor.  
 Procedura este completă. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 
Constatând că între dosarul asociat nr. 2995/99/2017/a1 şi dosarul asociat nr. 2995/99/2017/a2 există o strânsă legătură, 
conform prevederilor art. 139 al. 1 C.pr. civ., în sensul că reclamanţi diferiţi formulează aceeaşi cerere de atragerea a 
răspunderii împotriva administratorului aceluiaşi debitor, instanţa admite din oficiu excepţia conexităţii dosarului nr. 
2995/99/2017/a2 la dosarul nr. 2995/99/2017/a1 şi dispune conexarea celor două doare. 
Instanţa încuviinţează, pentru reclamanţi, proba cu înscrisuri şi constată decăderea pârâtei din dreptul de a propune 
probe, în condiţiile în care nu a formulat întâmpinării.  
Din oficiu invocă excepţia inadmisibilităţii cererii formulată de D.G.R.F.P. Iaşi –A.J.F.P. Iaşi în dosarul conexat nr. 
2995/99/2017/a2 şi rămâne în pronunţare cu privire la această excepţie şi pe fondul cererii formulată de Omega SPRL.  

Instanţa 
Având nevoie de timp pentru a delibera, 

Dispune 
Amână pronunţarea la data de 21.06.2018. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Iunie 2018. 
Judecător-sindic,                 Grefier, 
Oana Mihaela Vieru                    Adriana Iuliana Voicu 

* 
Dosar nr. 2995/99/2017/a1 
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