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 Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sa/ncţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea COMCEREAL SA, cod unic de înregistrare: 8208253 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Str. Elena Doamna nr.1A 
Dosar 2476/89/2015*  

Comunicare 
Încheierile de amânare a pronunţării  

şi sentinţa civilă nr.228 din data de 21.02.2019 
Către,  
Creditor 
1. SC BASF SRL - sector 4, Bucureşti, B-DUL LIBERTĂŢII-LA CABINET AV GABRIELA ROMANIŢA, nr.10, 
bl.114, sc.2, ap.24, Cod postal 040569 
2. SC AGRICOLARALU SRL PECHEA - PECHEA, MECANIZATORILOR, nr.29, JUD. GALAŢI 
3. SC AGRICOLARALU SRL PECHEA - GALAŢI, prin avocat ARTENE DANUŢ, cu domiciliul în Galaţi, str. Petru 
rareş nr.12, bl.B7, ap.42, JUD. GALAŢI 
4. SC KWIZDA AGRO INTERNATIONAL SRL-CU SEDIU PROCESUAL - sector 1, Bucureşti, GHEORGHE 
BRĂTIANU-LA CAB.DE AVOCAT CRISTIAN BĂCAN, nr.44, et.P 
5. SC AGRO INTERNATIONAL SRL VOLUNTARI - VOLUNTARI, ŞOSEAUA PIPERA-TUNARI, nr.83, JUD. 
ILFOV 
6. SC VADECO SRL- cu sediul procedural ales la ca TAMARA CUNDIEV - CONSTANŢA, BD. DACIA, nr.53, 
bl.53, et.3, ap.12, JUD. CONSTANŢA 
7. SC VADECO SRL- cu sediul procedural ales la ca TAMARA CUNDIEV - CONSTANŢA, BD. Elisabeta, nr.15, 
JUD. CONSTANŢA 
8. TTS (TRANSPORT TRADE SEVICES) SA BUCUREŞTI - sector 2, Bucureşti, VASELOR, nr.34 
9. AGRIMOL TRADE SRL - sector 2, Bucureşti, VASELOR, nr.34 
10. SC DEVASCOR SRL VASLUI - VASLUI, FEROVIARI, nr.356, bl.356, sc.F, et.2, ap.11, JUD. VASLUI 
11. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ STANCU MARCELA-NADIA - com. TANACU, TANACU, JUD. VASLUI 
12. OTP BANK România SA - sector 1, Bucureşti, CALEA BUZEŞTI, nr.66-68 
13. SC AGRIUM AGROPORT ROMANIA SA -cu sediu procesual - sector 1, Bucureşti, GH.POLIZU-CL. 
BUCHAREST CORPORATE CENTRE, nr.58-60, et.13 
14. WILHELM FRICKE GMBH -CU SEDIU PROCESUAL S.C.A.JINGA/ASOCIAŢII - BRAŞOV, NICOLAE 
TITULESCU, nr.2, et.1, JUD. BRAŞOV 
15. UNICREDIT LEASING CORPORTION IFN SA - sector 2, Bucureşti, STR. SILVESTRU, nr.12 
16. SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN BUCUREŞTI - sector 2, Bucureşti, BARBU 
VĂCĂRESCU-GLOBALWORTH TOWER, nr.201, et.18 
17. SC STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC IAŞI - IAŞI, SF. LAZĂR, nr.39-41, JUD. IAŞI 
18. SC MUNAX SRL-cu sediu procesual ales - TIMIŞOARA, MARTIN LUTHER-LA CAB. AV. PUSA 
ALEXANDRU, nr.2, et.4, JUD. TIMIŞ 
19. SC CEREALCOM DOLJ SRL prin CASA DE AVOCATURĂ RADU ŞI ASOCIAŢII SPRL - Bucureşti, BD. ION 
MIHALACHE-CL.BUCHAREST TOWER, nr.15-17, et.20 
20. SCA VOICU & FILIPESCU - sector 1, Bucureşti, STR. GENERAL ERNEST BROSTEANU, nr.31 
21. SC TOTTO SECURITY SRL - Bucureşti, STR. DELEA VECHE NR.24, CORP A, MODUL M3, ETAJ 2, 
SECTOR 2 
22. SC AUTO-MAX SRL - IAŞI, STR. MOARA DE FOC, nr.6, bl.405, sc.A, et.PARTER, ap.2, JUD. IAŞI 
23. ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA- SUCURSALA IAŞI - IAŞI, STR. SF. LAZĂR NR.4, BLOC PENEŞ 
CURCANU, MEZANIN, JUD. IAŞI 
24. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - Bucureşti, BUCUREŞTI, SECTOR 2, BD. DIMITRIE POMPEI 
NR.10A, CONECT 1, ETAJ 3, MODUL 1 
25. SC RAGT SEMIN?E SRL - sector 1, Bucureşti, INTR. MURMURULUI 2-4 E 
26. SC CLAUSAD SRL prin adm.jud. APACHIŢĂ MIHAELA - BOTOŞANI, B-DUL MIHAI EMINESCU NR.48, 
CAMERA 226, ETAJ 1 AL CASEI TINERETULUI BOTOŞANI, JUD. BOTOŞANI 
27. PATRIA BANK SA (FOSTA BANCA COMERCIALA CARPATICA SA) - sector 1, Bucureşti, STR. 
BREZOIANU ION, ACTOR, nr.31, et.1,2, MANSA 
28. SC VASYCOST SRL - Bucureşti, cu sediul procesual ales în BUCURESTI, STR. NICODIM, NR.31, SECTOR 6. 
29. SOCIETATEA AGRICOLĂ IPATELE - com. Ipatele, IPATELE, JUD. IAŞI 
30. SC ELADA COMPANY SRL IPATELE - com. IPATELE, IPATELE, JUD. IAŞI 
31. FEDERAL BUSINESS SRL - Iaşi, STR. LICEULUI, nr.45, JUD. IAŞI 

Administrator
Highlight
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32. FEDERAL BUSINESS SRL - HOLBOCA, la administrator BARNEA PETRU, SAT HOLBOCA, COMUNA 
HOLBOCA, STR. LICEULUI NR.45, CONSTRUCŢIE C 1 BIROURI, PARTER, BIROUL NR.3, JUD. IAŞI 
33. ASOCIATIA AGRICOLA CRASNA - com. COM. ALBEŞTI, SAT CRASNA, JUD. VASLUI 
34. SIA FERTCO - Iaşi, cu sediul procedural ales la SCA ENCIU & ARNĂUTU, DIN Iaşi, STR. STIHI, BLOC STIHI, 
ET.1, AP.1, JUD. IAŞI 
35. SC FLOAREA SOARELUI SA - Iaşi, cu sediul proc. ales la cab. av. PINTILEI RALUCA, BULEVARDUL 
TUDOR VLADIMIRESCU, NR.24A, BL.331, SC.A, PARTER, AP.1, JUD. IAŞI 
36. SC HERON GP SRL - Timişoara, Semenic, nr.14, ap.3, JUD. TIMIŞ 
37. SC ABV WINE SRL - com. Holboca, Holboca, Liceului, nr.45, JUD. IAŞI 
Debitor 
38. SC COMCEREAL SA - VASLUI, PODUL ÎNALT, nr.1, Cod postal 737569, JUD. VASLUI 
Administrator judiciar 
39. ZRP INSOLVENCY SPRL - Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţă, nr.28-30, sectorul 2 
40. LD EXPERT GRUP IPURL - HUŞI, cu sediul profesional în Huşi, str. Viilor, nr.23, jud. Vaslui, JUD. VASLUI 
Se comunică, alăturat, încheierile de amânare a pronunţării şi sentinţa civilă nr.228 din data de 21.02.2019, pronunţată 
în dosarul nr.2476/89/2015*, de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Comcereal SA, cu 
sediul în Vaslui, Podul Înalt, nr.1, având nr.de înregistrare în registrul comerţului J37/88/1996, CUI RO 8208253. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Iaşi, jud. Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Dosar nr.2476/89/2015* 

Încheiere 
Şedinţa publică din 01 Februarie 2019  

Preşedinte - Miţică Alexandru 
Grefier Cătălina Neculiţă 

Pe rol se află judecarea cauzei privind pe creditorii SC Basf SRL, SC Agricolaralu SRL Pechea, SC Kwizda Agro 
International SRL, SC Agro International SRL Voluntari, SC Vadeco SRL, TTS (Transport Trade Sevices) SA 
Bucureşti, Agrimol Trade SRL, SC Devascor SRL Vaslui, Întreprindere Individuală Stancu Marcela-Nadia, OTP Bank 
România SA, SC Agrium Agroport Romania SA, Wilhelm Fricke GMBH, Unicredit Leasing Corportion IFN SA, SCA 
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Bucureşti, SC Strungariu & CO Rigams LM SNC Iaşi, SC Munax SRL, SC 
Cerealcom Dolj SRL, S.C.A. Voicu & Filipescu, SC Totto Security SRL, SC Auto-Max SRL, Allianz-Ţiriac Asigurări 
SA - Sucursala Iaşi, Romanian Security Systems SRL, SC Ragt Seminţe SRL, SC Clausad SRL prin adm. jud. Apachiţă 
Mihaela, Patria Bank SA (fosta Banca Comerciala Carpatica SA), SC Vasycost SRL, Societatea Agricolă Ipatele, SC 
Elada Company SRL Ipatele, Federal Business SRL, Asociatia Agricola Crasna, SIA Fertco, SC Floarea Soarelui SA, 
SC Heron GP SRL, SC ABV Wine SRL, Primăria Comunei Vultureşti şi pe debitoarea SC Comcereal SA, având ca 
obiect deschidere procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la ordine, au răspuns dl avocat Cocean Valentin pentru creditoarele TTS 
(Transport Trade Sevices) SA Bucureşti şi Agrimol Trade SRL, d-na avocat Helga Fenea pentru creditoarea Unicredit 
Leasing Corportion IFN SA, d-na avocat Macovei Mirabela pentru creditoarea SC Cerealcom Dolj SRL, dl avocat 
Plăcintă Ioan pentru Asociatia Agricola Crasna, cu împuternicire avocaţială în dosarul nr.2476/89/2015 al Tribunalului 
Iaşi, d-na avocat Trincă Roxana pentru creditoarea SIA Fertco, cu împuternicire avocaţială în dosarul nr.2476/89/2015 
al Tribunalului Iaşi, dl avocat Ionescu Răzvan pentru creditoarea SC Heron GP SRL, cu împuternicire avocaţială în 
dosarul nr.2476/89/2015 al Tribunalului Iaşi şi d-na avocat Dănilă Raluca pentru debitoarea SC Comcereal SA 
Procedura de citare nu este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier prin care arată că procedura de 
citare nu este legal îndeplinită cu creditoarea SC Heron GP SRL că la dosar a fost depusă o cerere de strigare a cauzei 
după ora 1000, cerere formulată de reprezentantul convenţional al creditoarei SC Agrium Agroport Romania SA, 
precizări din partea creditoarei SIA Fertco şi o cerere de suspendare provizorie a executării silite din partea creditoarei 
SC ABV Wine SRL. Dl avocat Cocean Valentin, d-na avocat Helga Fenea şi d-na avocat Dănilă Raluca depun la 
dosarul cauzei împuternicire avocaţială. Instanţa constată că viciul de procedură cu creditoarea SC Heron GP SRL a fost 
acoperit prin prezenţa în instanţă a reprezentantului convenţional. Reprezentantul convenţional al debitoarei, având 
cuvântul, încunoştinţează instanţa că a încheiat contractul de asistenţă juridică cu debitoarea abia în această dimineaţă, 
motiv pentru care solicită acordarea unui termen în vederea pregătiri apărării şi pentru a veni cu precizări referitoare la 
creanţele din acest moment. Menţionează că de la momentul depunerii cererilor şi până în prezent, o serie de creditori 
au formulat cereri de executare silită, astfel că se impun precizări cu privire la fiecare creanţă. Depune dovada că pe 
rolul Tribunalului Vaslui se află un dosar având ca obiect contestaţie tabel creanţe, dosar care priveşte exact creanţa 
creditoarei SC Heron GP SRL şi care are termen de judecată la data de 12.02.2019. De asemenea, pe rolul Tribunalului 
Vaslui sunt înregistrate contestaţii ale celorlalte două societăţi care fac parte din acelaşi grup cu SC Comcereal SA. D-
na avocat Trincă Roxana, având cuvântul, precizează că se opune cererii de amânare a cauzei întrucât termenul acordat 
este pentru rejudecare şi se putea pregăti apărarea până în acest moment. D-na avocat Macovei Mirabela insistă pentru 
lăsarea cauzei după ora 1000, având în vedere cererea formulată de reprezentantul convenţional al creditoarei SC 
Agrium Agroport Romania SA Referitor la cererea de amânare a cauzei, se opune acesteia, întrucât dosarul se află în 
rejudecare, noile apărări se pot face şi în termenul de amânare a pronunţării. Reprezentantul convenţional al creditoarei 
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Asociatia Agricola Crasna, dl avocat Plăcintă Ioan se opune cererii formulată de reprezentantul convenţional al 
debitoarei, apreciind că nu se impune amânarea cauzei. Dl avocat Ionescu Răzvan, având cuvântul, solicită instanţei 
respingerea cererii de amânare întrucât debitoarea cunoaşte acuzaţiile, iar dreptul de a obţine amânare se referă la parte, 
nu la avocat. Precizează că nu există contestaţii cu privire la creanţa indicată în prezenta cauză. Dl avocat Cocean 
Valentin solicită respingerea cererii de amânare întrucât dosarul este foarte vechi şi tocmai executările silite începute 
împotriva debitoarei impun soluţionarea cu celeritate a prezentei cauze. D-na avocat Helga Fenea solicită respingerea 
cererii de amânare a cauzei. Instanţa respinge cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul convenţional al 
debitoarei având în vedere vechimea dosarului, timp în care se puteau formula apărări, precum şi aspectele legate de 
executare silită care impun soluţionarea cu celeritatea cauzei. Instanţa dispune lăsarea cauzei la a doua strigare. La 
apelul nominal făcut în şedinţa publică, la a doua strigare, au răspuns dl avocat Cocean Valentin pentru creditoarele 
TTS (Transport Trade Sevices) SA Bucureşti şi Agrimol Trade SRL, d-na avocat Helga Fenea pentru creditoarea 
Unicredit Leasing Corportion IFN SA, d-na avocat Macovei Mirabela pentru creditoarea SC Cerealcom Dolj SRL, dl 
avocat Plăcintă Ioan pentru Asociatia Agricola Crasna, d-na avocat Trincă Roxana pentru creditoarea SIA Fertco, dl 
avocat Ionescu Răzvan pentru creditoarea SC Heron GP SRL, şi d-na avocat Dănilă Raluca pentru debitoarea SC 
Comcereal SA. Având cuvântul, d-na avocat Dănilă Raluca invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
creditoarei Asociatia Agricola Crasna. Instanţa încunoştinţează reprezentantul convenţional al debitoarei că cererea 
Asociaţiei Agricole Crasna aflată la fila 118 vol. VII al Tribunalului Iaşi este o declaraţie de creanţă, nu o cerere de 
deschidere a procedurii. Declaraţia de creanţă va avea valabilitatea dacă se deschide sau nu procedura insolvenţei. În 
acest moment această declaraţie de creanţă nu are obiect. D-na avocat Dănilă Raluca precizează că i s-a comunicat 
verbal că între debitoare şi Asociatia Agricola Crasna nu s-au încheiat raporturi juridice, motiv pentru care a apreciat că 
se impune a se invoca această excepţie, sub rezerva de a se face dovada calităţii.  
Reprezentantul convenţional al debitoarei solicită comunicarea, în baza art. 70 alin.3 din Legea nr.85/2014, duplicatului 
precizărilor noi depuse la dosar de creditoarea SIA Fertco, aflate la filele 71-72 dosar şi de SC ABV Wine SRL, aflate 
la filele 73-89, dispoziţiile Legii nr.85/2014 statuând în mod clar că „Dacă între momentul înregistrării cererii de către 
un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor, 
tribunalul, prin serviciul registratură, va verifica, din oficiu, la data înregistrării, existenţa dosarului pe rol şi va 
înregistra cererea la dosarul existent. Judecătorul-sindic va stabili îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul 
minim al creanţelor, în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu 
respectarea valorii prag prevăzute de prezentul titlu, şi va comunica cererile debitorului”.  
Instanţa comunică d-nei avocat Dănilă Raluca duplicatul precizărilor formulate de creditoarea SIA Fertco şi a cererii 
formulată de SC ABV Wine SRL 
Având cuvântul, reprezentantul convenţional al debitoarei apreciază că, raportat la înscrisurile noi, având în vedere că 
acestea trebuie să fie aduse la cunoştinţă reprezentantului legal al debitoarei, se impun verificări şi precizări cu privire la 
valoarea la zi a fiecărei creanţe deţinute de ceilalţi creditori. Dacă instanţa consideră că nu este utilă depunerea unor 
astfel de precizări din partea fiecărui creditor cu valoarea la zi a creanţelor, după trecerea unui timp atât de mare de la 
data formulării cererilor, solicită acordarea unui termen pentru a depune debitoarea precizări cu privire la valoarea 
creanţei deţinută de fiecare debitor. Raportat la faptul că dosarul a fost trimis de către Curtea de Apel Iaşi în rejudecare 
pentru a se analiza fiecare cerere de deschidere a procedurii, apreciază că ar fi mai mult decât utilă o situaţie la zi a 
tuturor creanţelor. 
 Reprezentantul convenţional al creditoarei SIA Fertco, având cuvântul, încunoştinţează instanţa că a făcut precizări cu 
privire la creanţa devenită scadentă la data de 31.07.2018, nu este o altă cerere de creanţă. 
Instanţa apreciază ca fiind neîntemeiată cererea de amânare, întrucât în concluziile scrise se pot formula apărări în 
privinţa precizărilor depuse pentru acest termen de judecată. În ceea ce priveşte reactualizarea celorlalte creanţe, 
instanţa apreciază că nu se impune să se facă aceste precizări întrucât la deschiderea procedurii instanţa verifică dacă 
este întrunită valoarea prag şi celelalte condiţii referitoare la deschiderea procedurii, motiv pentru care cererea de 
amânare nu este îndreptăţită. 
Instanţa dispune suspendarea şedinţei 5 minute pentru ca reprezentantul convenţional al debitoarei să ia cunoştinţă de 
precizările formulate de SIA Fertco şi să formuleze apărări în acest sens. 
După reluarea cauzei, în şedinţa publică s-a prezentat dl. avocat Dumitriu Sorin pentru creditoarea SC Agrium Agroport 
România SA şi d-na avocat Secrieru Alina pentru creditoarea SC Ragt Seminţe SRL, care depun la dosarul cauzei 
împuternicire avocaţială. 
Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei.  
Dl. avocat Dumitriu Sorin pentru creditoarea SC Agrium Agroport România SA, solicită deschiderea procedurii 
insolvenţei întrucât creditoarea deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă recunoscută de debitoare încă din anul 2015 şi 
care nu a fost niciodată negată de debitoare. Precizează că a revenit asupra cererii de renunţare la judecată. Creanţa 
decurge din contracte comerciale încheiate în anul 2014, a fost livrată marfă a cărui preţ nu a fost achitat. S-a încercat 
de mai multe ori găsirea unor soluţii pentru a se achita marfa, culminând cu o recunoaştere a datoriei. Precizează că 
debitoarea a fost executată silit, însă nu au fost recuperate creanţele. Apreciază că este un indiciu foarte bun acest 
aspect, creanţa nefiind contestată şi de o valoare foarte mare, este limpede că debitoarea nu o poate achita şi că este în 
stare de insolvenţă. Apreciază că operează acea prezumţie de insolvenţă prevăzută de legea specifică, care nu a fost 
răsturnată în niciun fel de debitoare. Solicită numirea lichidatorului judiciar indicat în cerere, respectiv consorţiul de 
lichidatori judiciari ZRP Insolvency şi LD Expert Grup IPURL. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4134/26.02.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

21 

În apărare, d-na avocat Dănilă Raluca, pentru debitoarea SC Comcereal SA, precizează că din înscrisurile depuse la 
dosar de creditoarea SC Agrium Agroport România SA cererea de deschidere a procedurii nu a fost contestată, însă din 
înscrisurile depuse la dosarul cauzei instanţa să aprecieze dacă există dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile. 
Concluziile sunt de respingere a cererii de deschidere a procedurii, cu solicitarea ca instanţa să verifice întrunirea 
condiţiilor referitoare la creanţă. 
În ceea ce priveşte cererea de deschidere a procedurii formulată de creditoarea SIA Fertco, reprezentantul convenţional 
al creditoarei, având cuvântul, solicită instanţei să constate că deţine o creanţă mare, în valoare de 3.658.244 lei, 
raportat la cursul de schimb de la data depunerii cererii. Există două creanţe diferite: o creanţă în dolari de 671972 USD 
provenită dintr-un contract de cesiune de creanţă din data de 26.05.2017, preţ care trebuia achitat de către debitoare încă 
din luna octombrie 2017. Întrucât preţul nu a fost achitat, apreciază că insolvenţa este şi vădită şi prezumată raportat la 
depăşirea valorii prag şi a scadenţei. Referitor la cea de-a doua creanţă de227328 EUR, aceasta provine din contracte de 
furnizare fertilizanţi şi avea scadenţa la data de 31.07.2018, astfel că şi în acest caz insolvenţa este vădită şi prezumată. 
Solicită deschiderea procedurii şi numirea în calitate de administrator judiciar pe Eurobusiness LRJ. 
În apărare, d-na avocat Dănilă Raluca, solicită respingerea cererii şi verificarea de către instanţă dacă, raportat la 
înscrisurile depuse de către pretinsa creditoare SIA Fertco, sunt îndeplinite condiţiile clar prevăzute de lege pentru 
deschiderea procedurii. 
Având cuvântul asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea SC Cerealcom Dolj SRL, 
d-na avocat Macovei Mirabela solicită admiterea cererii întrucât există o creanţă care rezultă din 3 contracte de achiziţie 
cereale pentru care au fost avansate sume fără a fi primit în schimb marfa ce a făcut obiectul contractului, creanţă în 
valoare de 6,922 milioane lei credit principal la care se adaugă penalităţile de întârziere, actualizate la data de 
01.02.2019, în cuantum de 2,963 milioane, în total aproximativ 10 milioane lei. Creanţa pe care o deţine este certă, 
lichidă şi exigibilă şi rezultă din contracte încheiate în anul 2014. Această creanţă a fost şi recunoscută de debitoare 
întrucât a fost încheiat între părţi un angajament de plată, depus la dosarul cauzei. angajamentul de plată nu a produs 
efecte de la data încheierii întrucât nu a fost făcută nicio plată, însă reprezintă recunoaşterea creanţei. Referitor la 
apărările debitoarei de-a lungul dosarului, precizează că prezumţia de insolvenţă ca urmare a neachitării unei creanţe 
certe, lichide şi exigibile în termen de 45 zile este dovedită şi nu au fost formulate apărări care să răstoarne această 
prezumţie. Creanţele totale, astfel cum au fost sintetizate în cuprinsul sentinţei dinaintea rejudecării, fără a se lua în 
calcul toate creanţele întrucât câţiva creditori au fost omişi, sunt de 300 milioane lei şi 20 milioane dolari. Prin urmare, 
apreciază că în mod cert sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii insolvenţei 
pentru acest debitor. Precizează că în concluziile scrise va indica cuantumul creanţei de la data formulării cererii de 
deschidere a procedurii. 
D-na avocat Dănilă Roxana, în apărare, formulează aceleaşi concluzii de respingere a cererii de deschidere a procedurii, 
cu solicitarea de verificare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. 
În ceea ce priveşte cererea de deschidere a procedurii formulată de creditoarea SC Heron GP SRL, dl avocat Ionescu 
Răzvan, având cuvântul, precizează că a preluat creanţa de la SC Transoil SRL şi este cel mai mare creditor atât al 
debitoarei SC Comcereal SA, cât şi al grupului Rahova SA La momentul formulării cererii de deschidere a procedurii, 
valoarea creanţei era de 572 milioane, valoare existentă la nivelul anului 2015, între timp aceasta a crescut. Solicită 
instanţei să constate că titlurile de creanţă sunt reprezentante de contracte de împrumut şi contracte de garanţie care 
reprezintă titluri executorii din perspectiva art. 120 din O.U.G. nr.99/2006. De asemenea, creanţa este certă, lichidă şi 
exigibilă, necontestată de debitoare şi recunoscută la momentul cesiunii de creanţă. Solicită desemnarea practicianului 
în insolvenţă Five Instal SPRL, care a fost desemnat şi la celelalte două societăţi din grupul Rahova SA, care au acelaşi 
obiect de activitate, respectiv exploatarea terenurilor agricole. Apreciază că în cauză sunt îndeplinite exigenţele 
prevăzute de art. 45 din legea insolvenţei, iar solicitarea este formulată de creditorul cu cea mai mare pondere, fiind un 
criteriu obiectiv pentru desemnarea practicianului în insolvenţă. Menţionează că oferta practicianului în insolvenţă 
propus se află la dosarul cauzei.  
În apărare, reprezentantul convenţional al debitoarei, solicită respingere a cererii de deschidere a procedurii pentru 
aceleaşi concluzii ca şi la creditorii anteriori. Referitor la desemnarea practicianului în insolvenţă Five Instal SPRL, se 
opune acestei solicitări întrucât a fost desemnat pentru celelalte două societăţi din grup, respectiv R-AGRO şi 
Agrocomplex SA. În prezenta cauză, s-a statuat cu putere de lucru judecat de către Curtea de Apel Iaşi în soluţionarea 
unui conflict negativ de competenţă atunci când s-a solicitat declinarea dosarului şi a celorlalte cauze rămase la 
Tribunalul Vaslui, că nu se aplică prevederile art. 183 şi următoarele din Legea nr.85/2014 referitoare la un grup de 
societăţi. Un alt motiv pentru care se opune numirii acestui practician în insolvenţă este faptul că Five Instal SPRL 
percepe onorarii excesive pentru societăţile pentru care a fost desemnat, de 9000 EUR, aspect pe care îl va dovedi cu 
înscrisuri. Mai mult, acest practician în insolvenţă a angajat firme de consultanţă agricolă pentru a ajuta în aşa zisa 
administrare a societăţii în insolvenţă şi care percep şi acestea onorarii destul de mari, 12000 EUR/lună. În situaţia în 
care instanţa va dispune deschiderea proceduri insolvenţei debitoarei SC Comcereal SA, societăţile R-AGRO şi 
Agrocomplex SA vor avea calitatea de creditori întrucât se vor formula declaraţii de creanţă, situaţie în care vor fi 
incidente dispoziţiile art. 28 alin.4 Ordonanţa nr.86/2006 unde se statuează situaţiile de incompatibilitate. Practicianul în 
insolvenţă nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia.  
În replică, dl avocat Ionescu Răzvan precizează că apărările reprezentantului debitoarei sunt ipotetice, iar adevăratul 
motiv al opoziţiei este faptul că în celelalte două proceduri administratorul judiciar a iniţiat acţiuni de atragere a 
răspunderii personale a d-lui Cojocaru Valeriu, director general al Comcereal SA Apreciază că în cauză temeiul de 
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drept este 45 lit.d din Legea nr.85/2014. 
Având cuvântul asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea SC Ragt Seminţe SRL, d-
na avocat Secrieru Alina solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii astfel cum a fost formulată întrucât creanţa 
este certă, lichidă şi exigibilă, între părţi fiind încheiat un contracte de vânzare-cumpărare şi emise facturi acceptate la 
plată în baza contratului de vânzare-cumpărare. Ulterior, au fost emise bilete la ordin ca şi garanţie pentru facturile 
respective, însă acestea nu au fost achitate. Debitoarea a propus creditoarei un angajament de plată şi poate fi interpretat 
ca o recunoaştere a debitului. Valoarea creanţei deţinute este în cuantum de 1717857,2 lei. 
În apărare, d-na avocat Dănilă Roxana, formulează aceleaşi concluzii de respingere a cererii de deschidere a procedurii 
pentru motivele indicate şi la ceilalţi creditori. 
D-na avocat Helga Fenea pentru creditoarea Unicredit Leasing Corportion IFN SA, având cuvântul asupra cererii de 
deschidere a procedurii insolvenţei, solicită instanţei admiterea cererii şi să se constate că există o creanţă peste valoarea 
prag de aproximativ 8 milioane lei, derivată din contractele de leasing financiar şi contractele de garantare încheiate 
între părţi. Lasă la aprecierea instanţei desemnarea practicianului în insolvenţă. Precizează că în cererea de deschidere a 
procedurii a indicat practicianul în insolvenţă C.I.T.R., însă a renunţat la această solicitare 
În apărare, d-na avocat Dănilă Roxana, formulează aceleaşi concluzii de respingere a cererii de deschidere a procedurii 
pentru motivele indicate şi la ceilalţi creditori. 
Instanţa încunoştinţează reprezentantul convenţional al creditoarei Asociaţia Agricolă Crasna că nu-i poate acorda 
cuvântul în prezenta cauză întrucât nu a fost învestită cu o cerere de deschidere a proceduri, ci doar cu o declaraţie de 
creanţă. 
Având cuvântul asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea TTS (Transport Trade 
Sevices) SA Bucureşti, dl avocat Cocean Valentin solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii, apreciind că 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă şi rezultă din bilete la ordin emise de 
debitoare. Precizează că valoarea prag impusă de lege este îndeplinită.  
În apărare, d-na avocat Dănilă Roxana, solicită admiterea contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi 
respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea Agrimol Trade SRL, dl avocat Cocean Valentin solicită admiterea 
cererii de deschidere a procedurii, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, creanţa fiind certă, 
rezultând din bilete la ordin. Precizează că şi în această cerere valoarea prag prevăzută de lege este îndeplinită.  
D-na avocat Dănilă Roxana, în apărare, solicită admiterea contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi 
respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC BASF SRL d-na avocat Dănilă Roxana solicită admiterea 
contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
Referitor cererea formulată de creditoarea SC Agricolaralu SRL Pechea, d-na avocat Dănilă Roxana formulează 
aceleaşi concluzii de admitere a contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi respingerea cererii de 
deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea Agro România SRL, d-na avocat Dănilă Roxana solicită admiterea 
contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC Agro International SRL Voluntari, reprezentantul convenţional 
al debitoarei solicită admiterea contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi respingerea cererii de 
deschidere a procedurii. 
Referitor la cererea formulată de creditoarea SC Vadeco SRL, d-na avocat Dănilă Roxana solicită instanţei să ia act de 
renunţarea la judecată. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC Devascor SRL Vaslui, reprezentantul convenţional al debitoarei 
solicită respingerea cererii pentru lipsa cerinţelor prevăzute de lege în ceea ce priveşte creanţa. 
Având cuvântul asupra cererii formulată de creditoarea Întreprindere Individuală Stancu Marcela-Nadia, d-na avocat 
Dănilă Roxana solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte declaraţia de creanţă a creditoarei OTP Bank România SA, solicită, în principal, să se ia act de 
renunţarea la judecată, iar dacă creditoarea a revenit asupra cererii de renunţare, să se admită contestaţia şi să se 
respingă cererea de deschidere a procedurii. 
Referitor la cererea formulată de creditoarea Wilhelm Fricke GMBH, reprezentantul convenţional al debitoarei solicită 
respingerea cererii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Bucureşti 
reprezentantul convenţional al debitoarei solicită admiterea contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii 
şi respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
Având cuvântul asupra cererii formulată de creditoarea SC Strungariu & CO Rigams LM SNC Iaşi, d-na avocat Dănilă 
Roxana solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC Munax SRL reprezentantul convenţional al debitoarei solicită 
respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea S.C.A. Voicu & Filipescu, d-na avocat Dănilă Roxana solicită 
admiterea contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
Referitor la cererea formulată de creditoarea SC Totto Security SRL reprezentantul convenţional al debitoarei solicită 
respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
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Referitor la cererea formulată de creditoarea Romanian Security Systems SRL reprezentantul convenţional al debitoarei 
solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC Clausad SRL prin adm. jud. Apachiţă Mihaela, d-na avocat 
Dănilă Roxana solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
Referitor la cererea formulată de creditoarea Societatea Agricolă Ipatele, reprezentantul convenţional al debitoarei 
solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC Elada Company SRL Ipatele, d-na avocat Dănilă Roxana 
solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC Vasycost S.R.L, d-na avocat Dănilă Roxana solicită admiterea 
contestaţiei formulată la cererea de deschidere a procedurii şi respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
Referitor la cererea formulată de creditoarea Federal Business SRL, reprezentantul convenţional al debitoarei solicită 
respingerea cererii de deschidere a procedurii. În ceea ce priveşte cererea formulată de creditoarea SC Floarea Soarelui 
SA, d-na avocat Dănilă Roxana solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii. 
Având cuvântul asupra cererii formulată de creditoarea SC ABV Wine SRL, d-na avocat Dănilă Roxana solicită 
respingerea cererii de deschidere a procedurii. Instanţa constată dezbaterile încheiate şi reţine cauza în pronunţare. 

Instanţa, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin.1 C.pr.civilă, conform căruia „Dacă instanţa nu poate 
hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu va putea fi mai 
mare de 15 zile”, Pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amână pronunţarea la data de 14.02.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 februarie 2019. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                 Grefier,  
Alexandru Miţică                                                                                                                                       Neculiţă Cătălina 

* 
România, Tribunalul Iaşi, jud. Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Dosar nr.2476/89/2015* 

Încheiere 
Şedinţa publică din 14 Februarie 2019  

Preşedinte - Miţică Alexandru 
Grefier Cătălina Neculiţă 

Pe rol se află judecarea cauzei privind pe creditorii SC Basf SRL, SC Agricolaralu SRL Pechea, SC Kwizda Agro 
International SRL, SC Agro International SRL Voluntari, SC Vadeco SRL, TTS (Transport Trade Sevices) SA 
Bucureşti, Agrimol Trade SRL, SC Devascor SRL Vaslui, Întreprindere Individuală Stancu Marcela-Nadia, OTP Bank 
România SA, SC Agrium Agroport Romania SA, Wilhelm Fricke GMBH, Unicredit Leasing Corportion IFN SA, SCA 
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Bucureşti, SC Strungariu & CO Rigams LM SNC Iaşi, SC Munax SRL, SC 
Cerealcom Dolj SRL, S.C.A. Voicu & Filipescu, SC Totto Security SRL, SC Auto-Max SRL, Allianz-Ţiriac Asigurări 
SA - Sucursala Iaşi, Romanian Security Systems SRL, SC Ragt Seminţe SRL, SC Clausad SRL prin adm. jud. Apachiţă 
Mihaela, Patria Bank SA (fosta Banca Comerciala Carpatica SA), SC Vasycost SRL, Societatea Agricolă Ipatele, SC 
Elada Company SRL Ipatele, Federal Business SRL, Asociatia Agricola Crasna, SIA Fertco, SC Floarea Soarelui SA, 
SC Heron GP SRL, SC ABV Wine SRL, Primăria Comunei Vultureşti şi pe debitoarea SC Comcereal SA, având ca 
obiect deschidere procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni. Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa 
publică din data de 01.02.2019, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, când, din lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin.1 C.pr.civilă, instanţa 
a amânat pronunţarea pentru data de 14.02.2019, când, 

Instanţa, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin.1 C.pr.civilă, conform căruia „Dacă instanţa nu poate 
hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu va putea fi mai 
mare de 15 zile”, 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amână pronunţarea la data de 21.02.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 februarie 2019. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                 Grefier,  
Alexandru Miţică                                                                                                                                       Neculiţă Cătălina 

* 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Dosar nr.2476/89/2015* 

Sentinţa civilă nr.228/2019 
Şedinţa publică de la 21 Februarie 2019  

Completul compus din: 
Preşedinte Miţică Alexandru 

Grefier Cătălina Neculiţă 
Pe rol se află judecarea cauzei privind pe creditorii SC BASF SRL, SC Agricolaralu SRL Pechea, SC Kwizda Agro 
International SRL, SC Agro International SRL Voluntari, SC Vadeco SRL, TTS (Transport Trade Sevices) SA 
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Bucureşti, Agrimol Trade SRL, SC Devascor SRL Vaslui, Întreprindere Individuală Stancu Marcela-Nadia, OTP Bank 
România SA, SC Agrium Agroport Romania SA, Wilhelm Fricke GMBH, Unicredit Leasing Corportion IFN SA, SCA 
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen Bucureşti, SC Strungariu & CO Rigams LM SNC IAŞI, SC Munax SRL, 
SC Cerealcom Dolj SRL, S.C.A. Voicu & Filipescu, SC Totto Security SRL, SC Auto-Max SRL, Allianz-Ţiriac 
Asigurări SA - Sucursala Iaşi, Romanian Security Systems SRL, SC Ragt Seminţe SRL, SC Clausad SRL prin adm. jud. 
Apachiţă Mihaela, Patria Bank SA (fosta Banca Comerciala Carpatica SA), SC Vasycost SRL, Societatea Agricolă 
Ipatele, SC Elada Company SRL Ipatele, Federal Business SRL, Asociatia Agricola Crasna, SIA Fertco, SC Floarea 
Soarelui SA, SC Heron GP SRL, SC ABV Wine SRL, Primăria Comunei Vultureşti şi pe debitoarea SC Comcereal SA, 
având ca obiect deschidere procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni. 
Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 01.02.2019, fiind consemnate în încheierea 
de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, din lipsă de timp pentru 
deliberare, în temeiul art. 396 alin.1 C.pr.civilă, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 14.02.2019, când, din 
aceleaşi considerente, a amânat pronunţarea pentru data de 21.02.2019, când, 

Instanţa, 
Deliberând asupra cauzei de faţă: 
Prima judecată 
Prin sentinţa civilă nr.681/18.04.2018, pronunţată în dosarul nr.2476/89/2015 al Tribunalului Iaşi, instanţa a hotărât 
următoarele: A respins cererile de intervenţie formulate de către reprezentanţii SC Transoil Interprise Holding SARL, în 
calitate de cesionar a creanţei declarate de către SC Basf SRL, SC Comcereal SA Bucureşti, SC Total Agri 1997 SRL, 
Fundaţia Green respectiv Fundaţia Green Education 
 A respins cererile formulate de creditorii SC Agricolaru SRL, SC Agrointernaţional SRL, SC KWIZDA Agro România 
SRL, SC Vadeco SRL, SC Cerealcom SRL Dolj, SC TTS (Transport Trade Services) SA), SC Agrimol Trade SRL, SC 
Transoil Interprise Holding SARL (a cărui creanţă a fost cesionată către SC Heron GP SRL), OTP Bank România SA, 
SC Agrium Agriport România SA, Banca de Export Import a României Eximbank SA, TBI Leasing IFN SA, Wilhelm 
Fricke GmbH, Unicredit Leasing Corporation IFN SA, Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen, SC Munax SRL, 
SC Ragt Seminţe SRL, SCA Voicu & Filipescu, SC Totto Security SRL, SC Romanian Security Systems SRL, SC 
Clausad SRL, SCA Ipatele, SC Elada Company SRL, SC Vasycost SRL, SC Federal Business, SIA „Fertco”, SC 
Floarea Soarelui Rep. Moldova, SC Devascor SRL, Î.I. Stancu Marcela-Nadia şi SC Strugariu & CO Rigams LM SNS, 
având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Comcereal SA Vaslui. 
A luat act că au renunţat la cererile de deschidere formulate creditorii Banca de Export Import a României Eximbank 
SA şi TBI Leasing IFN SA. 
Pentru a hotărî astfel, instanţa a avut în vedere următoarele aspecte: 
Prin cererea înregistrată la data de 26.11.2015 pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr.2476/89/2015 (ulterior cauza a fost 
strămutată la Tribunalul Iaşi), creditorul SC BASF SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitorul 
SC Comcereal SA Vaslui pentru recuperarea unei creanţe în sumă de 4660196,02 lei reprezentând debit datorat, sume 
care rezultă în urma derulării unui înţelegerilor contractuale pe care părţile le-au convenit anterior; suma este scadentă 
de mai mult de 60 de zile. Cererea introductivă s-a comunicat debitorului şi s-a dispus citarea acestuia la sediul social 
menţionat la registrul comerţului. 
În replică, reprezentanţii debitorului au depus contestaţie prin intermediul căreia invocă faptul că societatea debitoare nu 
se află în insolvenţă, funcţionează şi efectuează plăţi către partenerii comerciali. Totodată invocă faptul că starea de 
insolvenţă trebuia dovedită întrucât nu poate fi prezumată.  
Împotriva aceluiaşi debitor au formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenţei următorii creditori, prin 
reprezentanţii lor legali: SC Agricolaru SRL (la data de 02.03.2016 pentru suma de 1507600 lei), SC Agrointernaţional 
SRL ( la data de 25.02.2016 pentru suma de 298034lei), SC Kwizda Agro România SRL (la data de 03.03.2016 pentru 
suma de 338199,22 lei), SC Vadeco SRL (la data de 22.03.2016 pentru suma de 72253,88 lei), SC Cerealcom SRL Dolj 
(la data de 12.09.2016 pentru suma de 2813182,51 lei), SC TTS (Transport Trade SERVICES) SA (la data de 
13.05.2016 pentru suma de 5340420,35 lei), SC Agrimol Trade SRL (la data de 16.05.2016 pentru suma de 9046422,65 
lei), SC Transoil Interprise Holding Sarl (la data de 16.05.2016 pentru suma de 198984680,38 lei respectiv 19522791,9 
USD), OTP Bank România SA (la data de 29.04.2016 pentru suma de 28299075,54 lei), SC Agrium Agriport România 
SA (la data de 26.05.2016 pentru suma de 33844306,20 lei), Banca De Export Import A României Eximbank SA (la 
data de 20.07.2016 pentru suma de 19027837,23 lei), TBI Leasing IFN SA (la data de 21.07.2016 pentru suma de 
3914773,48 lei), Wilhelm FRICKE GmbH (la data de 01.08.2016 pentru suma de 15636,76 euro), Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA (la data de 01.08.2016 pentru suma de 8145302,70 lei), Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, 
Petersen (la data de 15.01.2016 pentru suma de 460445,09 lei, micşorată apoi la 198723,17 lei), SC Munax SRL (la data 
de 08.09.2016 pentru suma de 2338158,42 lei), SC RAGT Seminţe SRL (la data de 18.10.2016 pentru suma de 
1717877,52 lei), SCA Voicu & Filipescu (la data de 16.12.2016 pentru suma de 2785097,12 lei), SC Totto Security 
SRL (la data de 06.02.2017 pentru suma de 213091,37 lei), SC Romanian Security Systems SRL (la data de 03.04.2017 
pentru suma de 87568 lei), SC Clausad SRL (la data de 04.09.2017 pentru suma de 169957,03 lei), SCA Ipatele (la data 
de 09.11.2017 pentru suma de 31608,38 lei), SC Elada Company SRL (la data de 09.11.2017 pentru suma de 34912,09 
lei), SC Vasycost SRL (la data de 16.10.2017 pentru suma de 42808,68 lei), SC Federal Business (la data de 
06.12.2017), SIA „Fertco” (la data de 19.02.2018 pentru suma de 3568244 lei), SC Floarea Soarelui Rep. Moldova (la 
data de 06.03.2018 pentru suma de 507258,19 lei); au formulat de asemenea, cereri de deschidere a procedurii 
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insolvenţei debitorului şi creditorii SC Devascor SRL, Î.I. Stancu Marcela-Nadia şi SC Strugariu & CO Rigams LM 
SNS. Cereri de creanţă au fost formulate de către creditorii declaraţi SC Auto-Max SRL (la data de 03.03.2017 pentru 
suma de 25000 lei), Allianz Ţiriac Asigurări SA (la data de 08.03.2017 pentru suma de 176388,65 lei, Patria Bank SA 
(la data de 09.10.2017 pentru suma de 8292362,34 lei, Asociaţia Agricolă Crasna (la data de 18.12.2017 pentru suma de 
116978 lei). 
Reprezentanţii debitorului au contestat starea de insolvenţă depunând în acest sens cereri împotriva creanţelor declarate 
de creditorii SC AGRICOLARU SRL (la data de 18.03.2016), SC AGROINTERNEŢIONAL SRL (la data de 
28.09.2016), SC KWIZDA AGRO România SRL (la dat de 18.03.2016), SC AGRIMOL TRADE SRL (la data de 
17.05.2016), OTP BANK România SA (la data de 12.05.2016), SC TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) SA (la 
data de 26.05.2016), NESTOR, NESTOR, DICULESCU,KINGSTON,PETERSEN (la data de 18.08.2016), SC 
VASYCOST SRL (la data de 02.03.2018). 
De asemenea, au fost formulate cereri de intervenţie astfel: cerere de intervenţie principală şi accesorie în interesul 
debitorului, la data de 01.02.2016 de către reprezentanţii SC TRANSOIL INTERPRISE HOLDING Sarl, în calitate de 
cesionar a creanţei declarate de către SC BASF SRL; de către SC COMCEREAL SA Bucureşti şi de SC TOTAL AGRI 
1997 SRL, la data de 19.04.2016, în interesul debitorului, solicitând a fi respinse cererile de deschidere a procedurii 
formulate de către creditorii SC BASF SRL, SC AGRICOLARU SRL, SC KWIZDA AGRO România SRL respectiv 
SC AGROINTERNAŢIONAL SRL; cereri de intervenţie în interes propriu, formulate de către creditorii FUNDAŢIA 
GREEN respectiv FUNDAŢIA GREEN EDUCATION, solicitând deschiderea procedurii debitorului. 
Totodată au fost depuse întâmpinări de către reprezentanţii SC BASF SRL, la cererea de intervenţie formulată de către 
SC TRANSOIL INTERPRISE HOLDING Sarl, SC KWIZDA AGRO România SRL, OTP BANK România SA la 
contestaţiile debitorului. 
Nu în ultimul rând creditorii BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA şi TBI LEASING IFN 
SA au formulat cereri de renunţare la judecată. 
Se remarcă faptul că la dosar s-a depus dovada cesiunii de creanţă a creanţei SC TRANSOIL INTERPRISE HOLDING 
Sarl către SC HERON GP SRL. 
În continuare, instanţa a reţinut că primordial se impune a analiza cererile de intervenţie formulate şi enumerate mai sus. 
Astfel se constată că procedura insolvenţei debitorilor reglementată de disp. art. 85/2014 este una specială, derogatorie 
de la procedura de drept comun prevăzută de Codul de Procedură Civilă, dar cu care se completează. 
În ceea ce priveşte cererile de intervenţie, principale sau accesorii, în interesul creditorilor sau debitorilor, doctrina şi 
practica instanţelor a stabilit în mod unitar că din moment ce fiecare creditor are deschisă calea formulării unei cereri – 
de deschidere sau de creanţă – în procedură şi orice debitor se poate apăra singur, nu se impune admiterea cererilor de 
intervenţie indiferent de interesul pentru care au for formulate; prin urmare va considera că acestea sunt neîntemeiate 
urmând să le respingă. 
Asupra cererilor de deschidere a procedurii se remarcă astfel faptul că certitudinea creanţelor declarate şi pretinse 
debitoarei poartă discuţii în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii de deschiderea procedurii insolvenţei. 
În ceea ce priveşte condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească o creanţă instanţa consideră astfel că cererea 
formulată de creditoare este nejustificată. 
În cauză, existenţa creanţelor reclamate este discutabilă din punct de vedere juridic, astfel că, unele dintre sumele 
înscrise în documentele creditoarelor nu reprezintă creanţe certe, lichide şi exigibile în sensul art. 662, alin.2 Cod 
Procedură Civilă. 
Prin urmare, atât timp cât procedura reglementată de Legea nr.85/2014 nu reprezintă un mijloc de recuperare a unui 
debit ci este o procedură specială care se aplică numai în momentul în care respectivul debit nu s-a putut recupera pe 
căile reglementate de dreptul comun, în cauză, în lipsa unei creanţe certe, nu se justifică începerea procedurii 
insolvenţei, motiv pentru care cererile introductive urmează a fi respinse.  
Din probele administrate rezultă fără îndoială că debitorul derulează activitate comercială, face încasări şi efectuează 
plăţi către creditori, chiar dacă acest lucru se întâmplă mai dificil, ca urmare a specificului activităţii agricole, dar 
rezultă că există capacitate financiară şi nu se află în situaţia unui blocaj financiar; această se observă şi din atitudinea 
unora dintre creditori cu care s-au încheiat convenţii de eşalonare a creanţelor, unii chiar încasând sumele pretinse şi 
renunţând la cereri. 
Cum aspectul certitudinii creanţei, nu a fost dovedit în concret, iar starea de insolvenţă se consideră că nu a survenit în 
ceea ce priveşte instaurarea blocajului financiar total, instanţa a considerat nu se impune deschiderea procedurii 
insolvenţei faţă de societatea debitoare.  
Apelul creditorilor 
Prin decizia nr.743/16.10.2018, Curtea de Apel Iaşi a admis apelurile formulate de SC,Agricolaralu SRL Pechea, 
SC,Transport Trade Sevices” SA Bucureşti, SC,Agrimol Trade” SRL, SC,Agrium Agroport Romania” SA, 
SC,Unicredit Leasing Corportion” IFN SA, SC,Cerealcom Dolj” SRL, SC,Allianz-Ţiriac Asigurări” SA- Sucursala Iaşi, 
SC,RAGT Seminţe” SRL, Asociatia Agricola Crasna, SC,Strungariu & Co Rigams LM”SNC Iaşi şi SC,Heron GP SRL 
împotriva sentinţei civile nr.681/2018 din 18.04.2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia a –II-a Civilă-Faliment, 
sentinţă pe care a anulat-o în parte în sensul că a păstrat dispoziţiile prin care s - a luat act de renunţarea la cererile de 
deschidere formulate creditorii Banca de Export Import a României Eximbank SA şi TBI,Leasing” IFN SA şi prin care 
s-au respins cererile de intervenţie formulate în cauză de către SC,Transoil Interprise Holding” Sarl, în calitate de 
cesionar al creanţei declarate de către SC,BASF” SRL, SC,Comcereal” SA Bucureşti, SC,Total Agri 1997” SRL, 
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Fundaţia,Green”, respectiv Fundaţia,Green Education”. 
 Pentru restul cererilor a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare. 
Sub acest din urmă aspect, instanţa de control judiciar a reţinut, în esenţă, că o hotărâre judecătorească trebuie să 
cuprindă în motivarea sa argumentele care au format convingerea instanţei cu privire la soluţia pronunţată, argumente 
care în mod necesar, trebuie să se raporteze la dispoziţiile legale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii, în caz 
contrar hotărârea fiind lipsită de suport probator şi legal şi pronunţată cu nerespectarea prevederilor art.425 alin.1 lit.b 
din Codul de procedură civilă. Motivarea este, aşadar, un element esenţial al unei hotărâri judecătoreşti, precum şi o 
premisă a exercitării corespunzătoare de către instanţa investită cu o cale de atac a atribuţiilor de control judiciar de 
legalitate şi temeinicie. 
 Or, în cauză aceste cerinţe nu au fost îndeplinite, prima instanţă limitându-se la a face consideraţii de ordin general, 
global cu privire la caracterul incert al creanţelor invocate şi starea de insolvenţă a debitoarei, hotărârea apărând ca 
nemotivată, ceea ce echivalează cu soluţionarea procesului fără a intra în judecata fondului şi împiedicarea exercitării 
controlului judiciar.  
Rejudecarea cauzei 
În rejudecare, cauza a fost reânregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la nr.2476/89/2015*, ocazie cu care instanţa reţine că 
debitorul se află în stare de insolvenţă, urmând a fi deschisă procedura generală asupra sa. 
Astfel, în cauză, la data rejudecării, împotriva debitorului sunt formulate cereri de deschidere a procedurii insolvenţei de 
către un număr de 28 de creditori, creanţele însumate ale acestora fiind în cuantum de 294.567.687 lei şi 19.522.791 
USD.  
La data formulării cererilor introductive, aceşti 28 de creditori au reclamat în mod individual asupra averii debitorului 
următoarele creanţe:SC BASF SRL-5.528.557 lei, SC AGRICOLARALU SRL PECHEA-939.645 lei,SC KWIZDA 
AGRO INTERNATIONAL SRL-338.199 lei, SC AGRO INTERNATIONAL SRL VOLUNTARI-298.034 lei, TTS 
(TRANSPORT TRADE SEVICES) SA -5.340.420 lei, AGRIMOL TRADE SRL-9.046.422 lei, SC DEVASCOR SRL 
VASLUI-41.052 lei, ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ STANCU MARCELA NADIA- 79.123 lei, SC TRANSOIL 
INTERPRISE HOLDING Sarl( a cărui creanţă a fost cesionată către SC HERON GP SRL)-198.984.680 lei+19.522.971 
USD, SC AGRIUM AGROPORT ROMANIA SA-33.844.346 lei, WILHELM FRICKE GMBH -69.763 lei, 
UNICREDIT LEASING CORPORTION IFN SA- 8.145.302 lei, SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON 
PETERSEN BUCUREŞTI-198.723 lei, SC STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC -94.523 lei, SC MUNAX SRL-
2.338.159 lei, SC CEREALCOM DOLJ SRL-8.217.770 lei, SC RAGT SEMINŢE SRL-1.717.877 lei, SCA VOICU & 
FILIPESCU-2.785.097 lei, SC TOTTO SECURITY SRL-213.091 lei, ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL-
87.568 lei, SC CLAUSAD SRL-169.957 lei, SOCIETATEA AGRICOLĂ IPATELE-31.608 lei, SC ELADA 
COMPANY SRL -34.912 lei, SC VASYCOST SRL-43.208 lei, FEDERAL BUSINESS SRL-6.025.970 lei, SIA 
FERTCO-3.568.244 lei, SC FLOAREA SOARELUI SA-507.258 lei, SC ABV WINE SRL-5.878.179 lei. 
 Potrivit art. 70 alin.3 din Lg.85/2014, atunci când sunt formulate cereri de deschidere a procedurii insolvenţei din 
partea mai multor creditori, judecătorul-sindic va stabili îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul minim al 
creanţelor, în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea 
valorii-prag prevăzută de lege  
 Conform art. 5, pct 72 din Lg.85/2014, valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi 
introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi 
pentru debitor. 
 De asemenea, este de reţinut că, potrivit art. 5 pct.29 din Lg.85/2014, insolvenţa este 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 scadenţă, 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 scadenţei. 
În speţă, starea de insolvenţă a debitorului este prezumată, iar societatea nu a răsturnat această prezumţie legală relativă. 
Astfel, debitorul a formulat contestaţii doar faţă de cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii 
SC BASF SRL, SC AGRICOLARALU SRL PECHEA, SC KWIZDA AGRO INTERNATIONAL SRL, SC AGRO 
INTERNATIONAL SRL VOLUNTARI, TTS (TRANSPORT TRADE SEVICES) SA BUCUREŞTI, AGRIMOL 
TRADE SRL, SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN BUCUREŞTI, SCA VOICU & 
FILIPESCU şi SC VASYCOST SRL, creanţele însumate ale acestora fiind în cuantum de 24.518.305 lei. 
Fără a analiza momentan aceste contestaţii, dacă din valoarea totală a crenţelor invocate de creditori scădem pe cele 
contestate, rezultă un cuantum al creanţelor necontestate de către debitor în valoare de 270.049.382 lei şi 19.522.791 
USD. 
 Ori, debitorul nu a adus dovezi din care să rezulte că are suficiente fonduri băneşti disponibile pentru plata acestor 
datorii, care sunt prezumate a fi certe, lichide şi exigibile din moment ce nu au fost contestate în termenul prevăzut de 
lege. 
 În concluzie, examinând în mod cumulat creanţele reclamate, conform art. 70 alin.3 din Lg.85/2014, până la limita 
valorii prag de 40. 000 lei impusă de art.5,pct. 72 din Lg.85/2014, creanţe ce urmează a fi analizate peste această 
valoare în condiţiile art. 106 din aceeaşi lege, se constată că acestea sunt certe, lichide şi exigibile de mai mult de 60 de 
zile, aşa cum rezultă din înscrisurile înaintate la dosar de creditori şi necontestate de debitor. 
Pe de altă parte, deşi debitorul nu a probat în mod convingător scăderea acestor datorii prin plăţile efectuate pe 
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parcursul judecării cauzei, presupunând ca fiind reală suma de 220.500.801, 45 lei reprezentând totalul datoriilor pe 
care le are către creditori la data de 31.01.2019 şi pe care pe care a invocat-o în concluziile scrise depuse la dosar, 
această sumă depăşeşte cu mult valoarea prag la care s-a făcut trimitere mai sus. 
 Prin urmare, se constată că în cauză sunt incidente disp.art.38 al.1 din aceeaşi lege,drept pentru care,în temeiul art.72 
al.6, cererile creditorilor vor fi admise şi pe cale de consecinţă se va deschide procedura generală a insolvenţei faţă de 
debitor. 
Relativ la contestaţiile debitorului la care s-a făcut referire mai sus, instanţa constată că acestea sunt neîntemeiate, 
urmând a fi respinse. 
Astfel, potrivit art. 72 alin.3 din Lg.85/2014, în termen de 10 zile de la primirea cererii, debitorul trebuie fie să conteste, 
fie să recunoască existenţa stării de insolvenţă.  
În speţă, prin cele nouă contestaţii promovate în cauză, debitorul a contestat starea de insolvenţă în raport de fiecare 
creditor contestat, ori, având în vedere dispoziţiile art. 70 alin.3 din Lg.85/2014, atunci când sunt formulate cereri de 
deschidere a procedurii insolvenţei din partea mai multor creditori, judecătorul-sindic este obligat să stabilească 
îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul minim al creanţelor, în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor 
creditorilor care au formulat cereri. 
Mai trebuie precizat că prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, debitoarea a solicitat repunerea pe rol a cauzei, 
invocâd faptul că nu este în stare de insolvenţă, că au fost achitate sume de bani semnificative către creditorii din dosar 
şi că urmează să primească sume semnificative din subvenţii şi nu numai, cu care va avea posibilitatea de a achita 
salariaţii şi creditorii din dosar. 
Această cerere nu poate fi primită, întrucât motivele invocate de debitoare nu sunt de natura celor prevăzute de art. 400 
Cod proc. civ., iar pe de altă parte aspectele prezentate de debitoaare ţin mai degrabă de reuşita unui eventual plan de 
reorganizare şi nu de starea sa de insolvenţă în care se regăseşte şi pe care instanţa a descris-o anterior. 
În final, se vor dispune şi mãsurile imediate prevãzute de lege,iar în ceea ce priveşte desemnarea administratorului 
judiciar aceasta se va face în conformitate cu disp. art. 45 lit.d din Lg.85/2014, potrivit cărora dacă creditorii solicită a fi 
desemnaţi administratori judiciari/lichidatori judiciari diferiţi, judecătorul-sindic va desemna motivat pe unul dintre cei 
propuşi de aceştia. 
În speţă, la desemnarea administratorului judiciar instanţa va avea în vedere faptul că din cei 28 de creditori, doar zece 
au solicitat numirea unui administrator judiciar, iar din cele zece solicitări instanţa va aprecia în funcţie de 
complexitatea dosarului,disponibilitatea de timp şi resurse umane ale practicianului în insolvenţă, cît şi de experienţa sa 
necesară unei buni administrări a cauzei. 

Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte: 
 Respinge cererea debitorului privind repunerea pe rol a cauzei. Admite cererile privind deschiderea procedurii 
insolvenţei faţă de debitorul SC COMCEREAL SA VASLUI formulate de creditorii: 
SC BASF SRL, cu sediul în sector 4, Bucureşti, B-DUL LIBERTĂŢII-LA CABINET AV GABRIELA ROMANIŢA, 
nr.10, bl.114, sc.2, ap.24; 
SC AGRICOLARALU SRL PECHEA, cu sediul în loc. PECHEA, MECANIZATORILOR, nr.29, jud. Galaţi, prin 
avocat ARTENE DANUŢ, cu domiciliul în Galaţi, str. Petru rareş nr.12, bl.B7, ap.42; 
SC KWIZDA AGRO INTERNATIONAL SRL- cu sediul procesual în sector 1, Bucureşti, GHEORGHE BRĂTIANU-
LA CAB.DE AVOCAT CRISTIAN BĂCAN, nr.44, et.P; 
SC AGRO INTERNATIONAL SRL VOLUNTARI, cu sediul în VOLUNTARI, ŞOSEAUA PIPERA-TUNARI, nr.83; 
TTS (TRANSPORT TRADE SEVICES) SA BUCUREŞTI, cu sediul în sector 2, Bucureşti, VASELOR, nr.34; 
AGRIMOL TRADE SRL, cu sediul în sector 2, Bucureşti, VASELOR, nr.34; 
SC DEVASCOR SRL VASLUI, cu sediul în VASLUI, FEROVIARI, nr.356, bl.356, sc.F, et.2, ap.11; 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ STANCU MARCELA-NADIA, cu sediul în loc./com. TANACU, jud. Vaslui; 
SC TRANSOIL INTERPRISE HOLDING Sarl( a cărui creanţă a fost cesionată către SC HERON GP SRL, cu sediul în 
Timişoara, Semenic, nr.14, ap.3); 
SC AGRIUM AGROPORT ROMANIA SA, cu sediul în sector 1, Bucureşti, GH.POLIZU-CL. BUCHAREST 
CORPORATE CENTRE, nr.58-60, et.13; 
WILHELM FRICKE GMBH, cu sediul procesual ales la S.C.A.JINGA/ASOCIAŢIIBRAŞOV, NICOLAE 
TITULESCU, nr.2, et.1; 
UNICREDIT LEASING CORPORTION IFN SA, cu sediul în sector 2, Bucureşti, STR. SILVESTRU, nr.12; 
SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN BUCUREŞTI, cu sediul în sector 2, Bucureşti, 
BARBU VĂCĂRESCU-GLOBALWORTH TOWER, nr.201, et.18; 
SC STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC, cu sediul în IAŞI, SF. LAZĂR, nr.39-41; 
SC MUNAX SRL, cu sediul ales în TIMIŞOARA, MARTIN LUTHER-LA CAB. AV. PUSA ALEXANDRU, nr.2, 
et.4; 
SC CEREALCOM DOLJ SRL, prin CASA DE AVOCATURĂ RADU ŞI ASOCIAŢII, Bucureşti, BD. ION 
MIHALACHE-CL.BUCHAREST TOWER, nr.15-17, et.20; 
SC RAGT SEMINŢE SRL, cu sediul în sector 1, Bucureşti, INTR. MURMURULUI 2-4 E; 
SCA VOICU & FILIPESCU, cu sediul în sector 1, Bucureşti, STR. GENERAL ERNEST BROSTEANU, nr.31; 
SC TOTTO SECURITY SRL, cu sediul în Bucureşti, STR. DELEA VECHE NR.24, CORP A, MODUL M3, ETAJ 2, 
SECTOR 2; 

Administrator
Highlight
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ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL, cu sediul în Bucureşti, SECTOR 2, BD. DIMITRIE POMPEI NR.10A, 
CONECT 1, ETAJ 3, MODUL 1; 
SC CLAUSAD SRL, cu sediul în BOTOŞANI, B-DUL MIHAI EMINESCU NR.48, CAMERA 226, ETAJ 1 AL 
CASEI TINERETULUI BOTOŞANI; 
SOCIETATEA AGRICOLĂ IPATELE, cu sediul în loc./com. Ipatele, jud. Iaşi; 
SC ELADA COMPANY SRL, cu sediul în loc./com. Ipatele, jud. Iaşi; 
SC VASYCOST SRL, cu sediul în procesual ales în BUCURESTI, STR. NICODIM, NR.31, SECTOR 6; 
FEDERAL BUSINESS SRL, cu sediul în Iaşi, STR. LICEULUI, nr.45; 
SIA FERTCO, cu sediul procesual ales la SCA ENCIU & ARNĂUTU, DIN Iaşi, STR. STIHI, BLOC STIHI, ET.1, 
AP.1; 
SC FLOAREA SOARELUI SA, cu sediul procesual ales în Iaşi, la AV. PINTILEI RALUCA, BULEVARDUL 
TUDOR VLADIMIRESCU, NR.24A, BL.331, SC.A, PARTER, AP.1; 
SC ABV WINE SRL, cu sediul în loc./com. Holboca, str. Liceului, nr.45, jud. Iaşi. 
În temeiul art.72 alin 6 din Legea insolvenţei, 
 Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC COMCEREAL SA, cu sediul în 
VASLUI, PODUL ÎNALT, nr.1, avînd nr.de înregistrare în registrul comerţului J37/88/1996, CUI RO 8208253.  
În temeiul art. 73 din Legea insolvenţei, 
Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe consorţiul format din ZRP INSOLVENCY 
SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Dimitrie Racoviţă, nr.28-30, sectorul 2 şi LD EXPERT GRUP IPURL, cu sediul 
profesional în Huşi, str. Viilor, nr.23, jud. Vaslui, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.  
În lipsa unei convenţii încheiate cu creditorii,administratorul judiciar va fi retribuit din averea debitorului pe baza 
deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de 
lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind 
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, decontul de cheltuieli al administratorului judiciar urmînd a fi supus 
aprobării în conformitate cu disp. art. 39 alin.4 din Lg.85/2014, respectiv a art.116 alin.1 şi 2 din Statutul UNPIR. 
În temeiul art. 99 din Legea insolvenţei, 
Notificare privind deschiderea procedurii se va face de către administratorul judiciar debitorului, creditorilor şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi în vederea efectuării de menţiuni. Comunicarea hotărârii de 
deschidere a procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conf. art. 42 
alin.5, precum şi instituţiilor prevăzute la art. 76 din aceeaşi lege.  
În temeiul art. 75 alin.1 din Lg.85/2014, De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, 
extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 
Până la data de 31.03.2019 administratorul judiciar va depune raportul cauzelor impus de art. 97 alin.1, raport întocmit 
în conformitate cu cerinţele prev. de art. 58 al. 1 lit.b şi în care va menţiona dacă sunt persoane vinovate de apariţia 
stării de insolvenţă, precum şi dacă există premisele angajării răspunderii acestora. Raportul cauzelor va fi publicat 
integral în BPI. 
Conform art.74 din Legea insolvenţei, În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună 
la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin.(1)din Lg.85/2014. 
Conform art.83 din Legea insolvenţei, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi 
corespondenta emise vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile romana, engleza şi franceza, 
menţiunea în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 05.04.2019. 
Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte doveditoare. Se 
atrage atenţia creditorilor că depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile 
enumerate la art.114 din Lg. 85/2014. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 25.04.2019. 
 Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor la 
15.05.2019, termen pentru care dosarul va fi trimis completului iniţial investit, în conformitate cu art. 46 alin.2 din 
Lg.85/2014. 
Data, locul şi ordinea de zi a primei adunări a creditorilor vor fi stabilite de administratorul judiciar conform art.100 
alin.1 lit.e din Lg.85/2014. 
 În temeiul art.39 din Legea insolvenţei, Dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar din 
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 
Respinge contestaţiile formulate de debitor faţă de cererile introductive formulate de creditorii SC BASF SRL, SC 
AGRICOLARALU SRL PECHEA, SC KWIZDA AGRO INTERNATIONAL SRL, SC AGRO INTERNATIONAL 
SRL VOLUNTARI, TTS (TRANSPORT TRADE SEVICES) SA BUCUREŞTI, AGRIMOL TRADE SRL, SCA 
NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN BUCUREŞTI, SCA VOICU & FILIPESCU şi SC 
VASYCOST SRL. 
Ia act că, pe lângă creditorii Banca de Export Import a României Eximbank SA şi TBI Leasing IFN SA, au mai renunţat 
la judecata cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei şi creditorii: 
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SC VADECO SRL- cu sediul procesual ales la CA TAMARA CUNDIEV, CONSTANŢA, BD. Elisabeta, nr.15; 
OTP BANK România SA, cu sediul în sector 1, Bucureşti, CALEA BUZEŞTI, nr.66-68; 
PATRIA BANK SA (FOSTA BANCA COMERCIALA CARPATICA SA), cu sediul în sector 1, Bucureşti, STR. 
BREZOIANU ION, ACTOR, nr.31, et.1,2, MANSA. 
Constată că următorii creditori: 
SC AUTO-MAX SRL, cu sediul în IAŞI, STR. MOARA DE FOC, nr.6, bl.405, sc.A, et.PARTER, ap.2; 
ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA- SUCURSALA IAŞI, cu sediul în IAŞI, STR. SF. LAZĂR NR.4, BLOC PENEŞ 
CURCANU, MEZANIN; 
ASOCIATIA AGRICOLA CRASNA, cu sediul în com. ALBEŞTI, SAT CRASNA, jud. Vaslui,  
au depus la dosar doar declaraţii de creanţă, fără a cere în mod expres deschiderea procedurii faţă de debitor, cereri ce 
urmează a fi tratate ca atare de către administratorii judiciari. 
Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 402 teza ultimă Cod proc. civ. la data de 
21.02.2019. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                 Grefier,  
Alexandru Miţică                                                                                                                                       Neculiţă Cătălina 
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