BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4745/06.03.2019
2. Societatea OMNIA TURISM SRL, cod unic de înregistrare: 2620505
Podoreanu Insolv I.P.U.R.L. – Servicii legale.Insolventa.
Bucureşti, sector 2, str,Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et.1,ap.2
Nr.de inreg.:RFO II – 0643,CUI: 31154450, Tel/fax:021 319 34 95, 0721 243 037, mail: avocat@luizapopescu.ro
Tribunalul Bucuresti
Sectia a VII-a Civila
Complet: C20
Dosar nr: 40516/3/2017
Termen: 09.05.2019
Domnule Presedinte,
Subscrisa, PODOREANU INSOLV IPURL, identificată cu nr. de înregistrare RFO II -0643, CUI 31154450, având
sediul în Bucureşti, sector 2, str. Şcoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et. 1, ap. 2, în calitate de administrator judiciar provizoriu
al debitoarei SC OMNIA TURISM SRL, conform incheierii pronuntate la data de 19.11.2018 de catre Tribunalul
Bucureşti în dosarul nr. 40516/3/2017, prin prezenta aduc la cunostinta creditorilor
Raportul nr. 3
privind situatia şi stadiul de solutionare a procedurii generale de faliment
– în insolventa, în insolvency, en procedure collectivePerioada 06.02.2019- 06.03.2019
I. PREZENTAREA SOCIETATII DEBITOARE OMNIA TURISM SRL
Societatea OMNIA TURISM SRL a fost infiintata în anul 1991, avand în prezent urmatoarele date de identificare:
Denumire
OMNIA TURISM SRL
Numar de inregistrare la ONRC
J40/6792/1991
Cod unic de inregistrare
2620505
Adresa
Bucureşti, sector 5, Bd.Regina Elisabeta, nr.37
Obiect principal de activitate
7912- activitati ale tur-operatorilor
Capital social subscris şi varsat
2000 lei
Date generale privind deschiderea procedurii:
Prin incheierea pronuntata în data de 16.07.2018 de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr.
40516/3/2017 s-a deschis procedura generala de insolventa prevazuta de Legea nr. 85/2014 impotriva debitoarei
OMNIA TURISM SRL cu sediul în Bucureşti, sector 5, Bd.Regina Elisabeta, nr.37, avand nr. de ordine la ORC
Bucureşti J40/6792/1991, CUI 2620505, fiind numit administrator judiciar ACSIS SOLV IPURL. Ulterior a fost numit
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL. Ambii practicieni în insolventa si-au manifestat dorinta de a renunta în a-si mai
indeplini atributiile şi prin incheierea de sedinta pronuntata în data de 19.11.2018 a fost numit administrator judiciar
provizoriu al debitoarei PODOREANU INSOLV IPURL, cu atributiile prevazute de art. 58 din Lege.
II. Mentiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atributiile sale conform
prevederilor legale.
Administratorul judiciar a procedat la aducerea la indeplinire atat a obligatiilor stabilite prin Legea 85/2014, cat şi a
celor puse în vedere de Judecatorul-sindic. Astfel, intr-o prima etapa administratorul judiciar a notificat societatea
debitoare cu privire la obligatia de a prezenta documentele contabile şi alte informatii cu privire la activitatea şi averea
sa.
III. Demenersuri intreprinse de catre admnistratorul judiciar de la data numirii provizorii:
Intr-o a doua etapa administratorul judiciar, în conformitate cu dispozitiile art. 99 şi urmatoarele din Legea nr. 85/2014,
privind procedura insolventei, a redactat şi transmis urmatoarele:
30.11.2018- apare publicat intr-un ziar de larga circulatie, EVENIMENTUL ZILEI, desemnarea noului administrator
judiciar, PODOREANU INSOLV IPURL, al debitoarei SC OMNIA TURISM SRL, cu indicarea datelor de contact ale
acestuia.
10.12.2018-am publicat în BPI Convocarea Adunarii Creditorilor ce se va desfasura în data de 14.01.2019, avand pe
ordinea de zi confirmarea administratorului judiciar PODOREANU INSOLV IPURL şi stabilirea Comitetului
Creditorilor.
In indeplinirea atributiilor sale, administratorul judiciar a notificat şi urmatoarele institutii:
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 1- notificata în data de 11.12.2018, institutie care nu
a raspuns solicitarii administratorului judiciar pana la data redactarii prezentului raport de activitate;
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 2- notificata în data de 12.12.2018, raspunzand ca
societatea nu figureaza în evidentele lor fiscale;
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 3- notificata în data de 11.12.2018, raspunzand în
data de 13.12.2018 ca societatea nu figureaza cu bunuri sau debite în evidentele fiscale ale DGITL sector 3;
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 4- notificata în data de 11.12.2018, raspunzand în
data de 13.12.2018 ca societatea nu figureaza cu bunuri sau debite în evidentele fiscale ale DGITL sector 4;
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 5- notificata în data de 12.12.2018, institutie care nu
a raspuns pana la data redactarii prezentului raport de activitate;
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 6- notificata în data de 12.12.2018, institutie care nu
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a raspuns pana la data redactarii prezentului raport de activitate;
• DGRFP BUCURESTI- notificata în data de 17.12.2018, institutie care nu a raspuns solicitarii administratorului
judiciar pana la data redactarii prezentului raport;
• TREZORERIA SECTOR 5- notificata în data de 17.12.2018, institutie care ne-a comunicat în data de 18.12.2018 ca
societatea nu figureaza cu bunuri sau debite;
• In acelasi timp, administratorul judiciar a notificat şi Directia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a
Vehiculelor şi Administratia Finantelor Publice sector 5, institutii care ne-a raspus mentionand faptul ca sunt
inmatrivulate doua autoturisme.
• In data de de 30.01.2019 administratorul judiciar a dispus notificarea Politie Rutiere în vedere identificarii şi opririi
în trafic a acestor vehicule. In data de 15.02.2019 am primit raspuns prin care ni se comunica ca organele de politie nu
pot opri în trafic autovehicule decat în urma comunicarii procesului verbal de urmarire de catre executorul judecatoresc.
• In data de 28.12.2018 administratorul judiciar a formulat adresa de inaintare adresata Administratiei sector 3 prin
DGRFP Bucureşti prin care a raspuns cererii de solictare de informatii.
• De asemenea, în data de 28.12.2018 am formulat o cerere de control inspectie fiscala prin intermediul adresata
DGRFP Bucureşti pentru Administratia sector 3, raspunzandu-ne faptul ca nu sunt intrunite conditiile pentru demararea
unei astfel de proceduri.
• 11.12.2018- am publicat în BPI notificare privind desemnarea noului administrator judiciar PODOREANU
INSOLV IPURL.
• 11.12.2018- Am trimis prin posta motificare privind predarea documentelor şi inscrisurilor contabile catre SC
OMNIA TURISM SRL.
• 12.12.2018- Am publicat în BPI Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei şi stabilirea termenelor
prevazute de art. 100 alin 2 din Legea 85/2014, BPI se identifica cu nr. 23729.
• 19.12.2018- am transmis adrese de inaintare catre ITM prin care am solicitat lista cu contractele de munca aflate în
derulare precum şi cele care au incetat şi catre ANCPI prin care am solicitat lista cu bunuri imobile cu care debitoarea
apare în evidentele institutiei.
• 20.12.2018- am transmis spre publicare intr-un ziar de larga circulatie, EVENIMENTUL ZILEI, desemnarea noului
administrator judiciar, PODOREANU INSOLV IPURL, al debitoarei SC OMNIA TURISM SRL.
• 20.12.2018- s-a redactat şi depus adresa catre INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIE ROMANE,
DIRECTIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITATII ECONOMICE prin care solicitam institutiei ajutorul în vederea
obtinerii informatiilor necesare ce fac referire la documentele contabile ale debitoarei;
• 21.12.2018- Am trimis solicitare catre MINISTERUL TURISMULUI în vederea comunicarii situatiei
licentei/brevetului de turism pe care il detine debitoarea. Am primit raspuns în data de 21.01.2019 prin care ni se
comunica nr.licentei de turism în baza careia a functionat debitoarea precum şi faptul ca aceasta i-a fost retrasa în baza
unui process verbal de constatare a contraventiilor intocmit în data de 18.10.2017 .
• 21.12.2018- Am trimis notificare catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA prin care am solicitat
comunicarea celor trei polite de “Asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de
catre turist, în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei”, societatea de asigurari transmitandu-ne copii ale celor trei
polite solicitate, astfel:
• Polita de asigurare seria 1, nr. 43980
• Polita de asigurare seria 1, nr. 48155
• Polita de asigurare seria 1, nr. 50162
• 21.12.2018- formulat şi depus în fata DGRFP Bucureşti adresa referitore la arhiva societatii debitoare;
• In data de 10.12.2018 a fost publicat în BPI nr. 23525, convocatorul adunarii creditorilor, avand ca puncte pe
ordinea de zi:
1. Confirmarea administratorului judiciar PODOREANU INSOLV IPURL şi stabilirea onorariului acestuia.
2. Stabilirea comitetului Creditorilor.
• In data de 01.11.2018 a fost publicat în BPI nr. 580 tabelul preliminar al creantelor;
• In data de 18.01.2019 a fost publicat în BPI nr. 1128 procesul verbal al sedintei adunarii creditorilor, prezentand
urmatoarele hotarari:
1. Se confirma adminsitratorul judiciar desemnat prin Incheierea pronuntata în data de 15.11.2018 de, cu un total de
50.87 % din totalul creantelor inscrise.
2. Se stabileste onorariul administratorului judiciar la nivelul sumei în cuantum de 3000 de lei.
3. Cu privire la stabilirea comitetului creditorilor, administratorul judiciar constanta ca din voturile exprimate s-a
propus formarea unor comitete diferite, comitetul cel mai votat fiind propus de 39,48% din numarul total de creditori.
• In data de 21.01.2019 a fost publicat în BPI nr. 1274 convocatorul adunarii creditorilor, avand ca puncte pe ordinea
de zi:
1. Stabilirea comitetului creditorilor.
• In data de 30.01.2019 a fost publicat în BPI nr. 1912 procesul verbal al adunarii creditorilor, prezentand urmatoarele
hotarari:
• Administratorul judiciar constata ca nu se poate adopta o hotarare privind stabilirea Comitetului creditorilor OMNIA
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TURISM SRL .
• In data de 11.02.2019 a fost publicat în BPI nr.2897 convocatorul adunarii creditorilor ce va avea loc în data de
27.02.2019 avand pe ordinea de zi stabilirea comitetului creditorilor.
• In data de 27.02.2019 a avut loc adunarea creditorilor debitoarei OMNIA TURISM SRL, procesul verbal de sedinta
a fost transmis spre publicare în data de 1.03.2019 şi publicat în BPI nr. 4516/4.03.2019.
• In data de 28.02.2019 au fost distribuit din contul BRD onorariul pentru 3 luni astfel cum a fost votat prin procesulverbal al adunarii creditorilor şi publicat în BPI nr. 1128 din data de 18.01.2019.
• In data de 05.03.2019 a fost emisa o cerere de audienta catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti la dosarul
nr. 3339/P/2017.
IV. Dosarele de dauna
1. In dosarul 4279/221/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Deva am trimis prin fax şi email intampinare impotriva cererii
de chemare în judecata formulata de reclamantul TUHUT-COLTA CONSTANTIN IOAN şi intampinare impotriva
cererii de chemare în garantie formulata de asigurator OMNIASIG.
2. In dosarul nr. 14793/299/2018 aflat pe rolul Judecatoriei sector 1 Bucureşti am trimis prin fax/email o cerere prin
intermediul careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea
cauzei în temeiul art. 75.
3. In dosarul nr. 21669/193/2017 aflat pe rolul Tribunalului Braila am trimis prin fax/email o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75.
4. In dosarul nr. 1526/287/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Ramnicu Sarat am trimis cu posata intampinarea formulata
impotriva cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata.
5. In dosarul nr. 3620/215/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, am trimis cu posta intampinarea formulata
impotriva cererii de cheamre în garantie.
6. In dosarul nr. 11128/233/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Galati, am trimis cu posta raspunsul la adresa formulata de
catre Judecatoria Galati din data de 18.01.2018.
7. In dosarul nr. 7792/281/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Ploiesti, am trimis prin fax/ email, o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75.
8. In dosarul nr. 24505/299/2018 aflat pe rolul Judecatoriei sector 1 Bucureşti, am trimis prin fax / email o cerere prin
intermediul careia am solicitat comuncarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea
cauzei în temeiul art. 75.
9. In dosarul nr. 23856/196/2017 aflat pe rolul Judecatoriei Braila, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75.
10. In dosarul nr. 1755/215/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75.
11. In dosarul nr. 3896/215/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75, iar ulterior am formulat intampinare impotriva cererii de garantie.
12. In dosarul nr. 2183/176/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Alba-Iulia, am trimis prin fax / email o cerere prin
intermediul careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea
cauzei în temeiul art. 75.
13. In dosarul nr. 12232/281/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Ploiesti, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75.
14. In dosarul nr. 35739/299/2018 aflat pe rolul Judecatoriei sector 1 Bucureşti, am trimis prin fax / email o cerere prin
intermediul careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea
cauzei în temeiul art. 75.
15. In dosarul nr. 1664/233/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Galati am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75.
16. Dosarul nr. 10973/245/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Iasi am trimis prin fax/ email o cerere prin intermediul careia
am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în temeiul
art. 75.
17. Dosarul nr. 18115/212/2018 aflat pe rolul Judecatoria Constanta am trimis fax/ email intampinarea formulata
impotriva cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata.
18. Dosarul nr. 9071/221/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Deva am trimis fax/ email intampinarea formulata impotriva
cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata.
19. Dosarul nr. 759/221/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Deva am trimis prin fax/ email o cerere prin intermediul careia
am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în temeiul
art. 75.
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20. Dosarul nr. 11818/196/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Braila am trimis prin fax/ email o cerere prin intermediul
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în
temeiul art. 75.
21. Dosarul nr. 23217/197/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Brasov am trimis fax/ email intampinarea formulata
impotriva cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata.
22. Dosarul nr. 13342/193/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Botosani am trimis fax/ email intampinarea formulata
impotriva cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata.
23. Dosarul nr. 21236/245/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Iasi am trimis fax/ email intampinarea formulata impotriva
cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata.
24. Dosarul nr. 19991/271/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Oradea am trimis fax/ email intampinarea formulata
impotriva cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata.
V. CONCLUZIILE ADMINISTRATORULUI JUDICIAR:
Administratorul judiciar se ingrijeste în a reprezenta interesele debitoarei în fata institutiilor statului. Pana în prezent nu
am intrat în posesia contabilitati debitoarei aceasta fiind pusa sub sechestru ca urmarea formularii dosarului nr.
3339/P/2017 aflat spre solutionare la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti.
Cu deosebita consideratie,
SC Omnia Turism SRL
Prin adm. jud. Podoreanu Insolv IPURL
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CONNEXIONS SRL, cod unic de înregistrare: 6828615
Raport privind închiderea procedurii insolvenţei pentru debitoarea SC Connexions SRL
Nr. 1/05.03.2019
Dosar nr. 8229/118/2012
Tribunal Constanţa - Secţia a II-a Civilă
Arhiva instanţei – str. Traian, nr. 31, Constaţa, tel. 0241-551345, Luni – Vineri ora 8.30 – 12.30
Termen: 06.03.2019, ora 08.30
Debitor Connexions SRL, J13/5618/1994, CUI 6828615, cu sediul în municipiul Constanţa, Bd 1 Decembrie 1918,
nr.2A, Bl.I2, Sc.A, Et.10, Ap.37, jud. Constanţa
Lichidator judiciar: Eurocont şi Asociaţii IPURL, 22299516, cu sediul în str. Dorobanţi nr. 65, jud. Constanţa, nr. de
înregistrare RSP 0266, tel. 0341/439.724, 0744/431.029 conform Sentinţei civile nr. 904/17.07.2012
1.Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul s-a achitat de atribuţiile sale:
Potrivit dispoziţiilor art.109 raportat la art.61 alin.1 şi art.62 alin.1 din Legea nr.85/2006 lichidatorul judiciar a notificat
direct instituţiile bugetare şi creditorul titular al cererii introductive, pentru depunerea la dosar a cererilor de admitere a
creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei.
De asemenea, s-a notificat Oficiul Registrului Comerţului Constanţa şi societatea debitoare, cu privire la declanşarea
procedurii simplificate a falimentului instituită de Legea nr.85/2006 şi s-a publicat notificarea privind deschiderea
procedurii simplificate a falimentului privind pe debitorul CONNEXIONS SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
nr.10730/31.07.2012
Lichidatorul a procedat la pastrarea contului bancar al debitoarei deschis la Banca Transilvania Constanta.Ulterior
Sentintei Civile 904/17.07.2012 privind dschiderea procedurii insolventei, lichidatorul a notificat creditorii debitoarei, a
reziliat contractele furnizare energie termica, telefonie mobila şi fixa, desfacerea contractelor de munca, etc.
La data de 11.09.2012 a fost convocata Adunarea Generala a Creditorilor prin care se confirma numirea societatii
Eurocont şi Asociatii IPURL cu un onorariu fix lunar de 1.500 lei plus TVA şi un onorariu variabil de 6% din
valorificarea de bunuri şi recuperari creante în cadrul procedurii.
La data de 06.09.2012 lichidatorul judiciar a intocmit tabelul preliminar al obligatiilor debitoarei, ce a fost publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.12474/12.09.2012. Ulterior, la 20.09.2012 acesta a depus tabelul definitiv
consolidat al obligatiilor debitoarei, acceptand cererile de creanta formulate de catre creditorii debitoarei Connexions
SRL, creante totalizand suma de 4.355.988,70 lei.
Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii falite a fost publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
In cadrul procedurii insolvenţei au existat litigii impotriva anumitor societati: BARSAN PREST CONSTRUCT SRL,
KRISTAL TRAFIC WASH SRL, DUMI INSTAL SRL, INSTAL PRODUCT SRL.
Barsan Pest Construct SRL:- formulat cerere de investire şi plangere penala; cerere de executare BEJ RUSU, clasare
cauza penala, mu s-au incasat pana în prezent sume de bani de la debitoare/avalist
SC KRISTAL TRAFIC WASH SRL: FORMULARE SI TRANSMITERE SESIZARE CATRE Garda Financiara,
somatie de plata 6153/212/2012 Judecatoria Constanta, obtinut SC nr.8893, s-a formulat cerere de executare şi
transmisa la BEJ RUSU CATALINA
SC DUMI INSTAL SRL: au fost transmise notificari catre debitoare şi catre administratorul societatii, nu s-au incasat
sume de bani pana la data prezeneti.
In ceea ce priveste societatea INSTAL PRODUCT SRL, lichidatorul a fost contactat de catre Birou Mediator
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