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Raport final privind pe debitorul Teofarm SRL 
Date privind dosarul: Număr dosar 5054/99/2018( număr în format vechi 257/2018), Tribunalul Iași Secția II Civilă-
Faliment, Judecător-sindic d-na Pipernea Oana 
Temei juridic: art. 167 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar: EuroBusiness LRJ SPRL,  
Debitor: AMO PRESS GRUP SRL 
I. PREAMBUL 
Prin Încheierea de ședință nr. 111/2018 din 08.08.2018, instanta de judecată ”admite cererea formulată de debitoarea SC 
AMO PRESS GRUP SRL, cu sediul în Iași având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței. În temeiul art. 71 din 
Legea nr.85/2014, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC AMO PRESS GRUP 
SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, numește în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CAPITAL 
INSOL SPRL – Filiala Iași, până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condițiile 
art. 57 din lege”. 
Ulterior acestui moment, prin Încheierea de sedintă din data de 27.02.2019 de Tribunalul IAȘI, secția II CIVILĂ-
FALIMENT, pronuntată în dosarul nr. 5054/99/2018 (257/2018) potrivit căreia ”în temeiul art.57 al.5 din Legea 
85/2014, încuviintează cererea de înlocuire formulată de administratorul judiciar CAPITAL INSOL SPRL Filiala Iasi. 
Dispune numirea în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC AMO PRESS GRUP SRL a practicianului în 
insolventă EUROBUSINESS LRJ SPRL, cu sediul în Iasi, str. Zorilor nr.11, jud.Iasi. Stabileste un termen de maxim 10 
zile de la comunicarea prezentei pentru predarea de către fostul administrator judiciar, CAPITAL INSOL SPRL Filiala 
Iasi, către noul administrator judiciar a tuturor documentelor contabile predate de către administratorul statutar al 
debitoarei SC AMO PRESS GRUP SRL și a documentatiei necesare în vederea derulării procedurii. Dispune ca noul 
administrator judiciar să preia procedura în starea în care se găseste, îndeplinind obligatiile trasate de lege și de 
judecătorul sindic.(...)”. 
MENTIUNE: În data de 15.03.2022 între AMO PRESS GRUP SRL reprezentat prin lichidator judiciar, în calitate de 
împrumutat, și BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, în calitate de creditor, a intervenit Acordul privind remiterea 
de datorie potrivit căruia având în vedere că: 
- Între BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, în calitate de creditor, și AMO PRESS GRUP SRL,în calitate de 
Debitor și imprumutat, dl. Onofrei Manuel-Leonid, dna. Onofrei Aurelia, dl. Alexandrescu Onofrei Marius și dna. 
Alexandrescu Onofrei Alina Sidona, în calitate de garanti, a fost încheiat Contractul de credit de tip overdraft nr. 
206/5804/18.09.2008, 
- La data prezentului Acord, debitorul înregistrează față de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, în temeiul 
contractului de Credit, o datorie în cuantum total de 1.419.065,02 Lei 
părțile agreează în mod expres că va opera remiterea de datorie în privinta datoriei debitorului născută în baza 
Contractului de Credit alcătuită din: 
A) Suma de 1.324.393,70 lei reprezentând credit restant conform Contractului de Credit, 
B) Suma de 89.924,48 lei reprezentând dobanda restanta conform Contractului de Credit, 
C) Suma de 4.746,84 lei reprezentând comisioane restante conform Contractului de Credit. 
Ca urmare a remiterii de datorie, Banca nu mai deține calitatea de creditor în procedura falimentului, motiv pentru care 
se impune eliberarea tuturor creanțelor aferente Contractului de Credit din tabelul creditorilor. 
În consecință, lichidatorul judiciar a procedat la rectificarea Raportului final întocmit nr. 914/11.03.2022 și a bilantului 
general publicate în BPI nr. 4602/15.03.2022, și la întocmirea tabelului definitiv consolidat reactualizat nr. 
1064/22.03.2022. 
II. DATE IDENTIFICARE SOCIETATE DEBITOARE 
Lichidatorul judiciar a analizat documentele depuse la dosarul cauzei conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 
85/2014 și împreună cu informațiile extrase de pe RECOM online, au rezultat următoarele date: 

Denumire:   AMO PRESS GRUP SRL 
Forma juridică:  Societate cu răspundere limitată 

Sediul : 
Municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr. 29, Corp C40, cam. 1,2, și 

3, et. 1, Judet Iași, 
CUI: 18696941 

Nr. de înregistrare:  J22/1260/2006 
Administrator statutar și asociat unic:  ONOFREI MANUEL LEONID 

Capital subscris și vărsat 5100 lei 
Număr părți sociale 510  părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare 

A. DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI DEBITORULUI AMO PRESS GRUP SRL 
III. EFECTUAREA NOTIFICĂRILOR ȘI A FORMALITĂȚILOR DE COMUNICARE ȘI PUBLICITATE PRIVIND 
DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ. CONTACTAREA REPREZENTANȚILOR SOCIETĂȚII. 
În exercitarea atribuțiilor sale, fostul lichidatorul judiciar a întreprins demersurile prevăzute la art. 61 alin.( 1), cu 
menționarea tuturor dispozițiilor instanței cuprinse în Încheierea 111/2018 din 08.08.2018 privind deschiderea 
procedurii insolventei. 
Ca urmare a atribuțiilor conferite de lege, prin desemnarea ca administrator judiciar, prin Încheierea din data de 
27.02.2019, au fost întreprinse următoarele demersuri: 

Administrator
Highlight
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 Înlocuirea fostului practician în insolventa a fost notificată prin adresa nr. 1406/26.03.2019 Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi în vederea efectuării mențiunii în conformitate cu prevederile art. 57, alin. 4 
coroborat cu dispozițiile art. 99, alin. 1 și urm. din Legea nr. 85/2014.  
 De asemenea, notificarea nr. 1403/26.03.2019, privind înlocuirea practicianului în insolventa a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6249/26.03.2019 . 
 Prin adresa nr. 1405/26.03.2019 s-a procedat la notificarea tuturor creditorilor înscriși la masa credală, în vederea 
informarii acestora cu privire la schimbarea practicianului în insolvență al debitoarei AMO PRESS GRUP SRL.  
 Concomitent cu acest lucru s-a procedat la notificarea fostului practician în insolventa, în vederea predării actelor 
și lucrărilor efectuate de către acesta în dosarul nr. 5054/99/2018 (257/2018). Precizăm faptul că fostul practician în 
insolvență a pus la dispoziția noastră potrivit Procesului-verbal de predare-primire documente nr 519/04.03.2019 o serie 
de înscrisuri necesare bunei derulări a procedurii insolvenței. 
 În același timp, prin adresele nr. 1407/26.03.2019, respectiv prin adresa nr. 1408/19.12.2018, am procedat la 
notificarea debitoarei AMO PRESS GRUP SRL, cât și a administratorului special al debitoarei cu privire la înlocuirea 
administratorului judiciar. De asemenea, prin adresele expediate am solicitat părților vizate să ne fie comunicate o serie 
de înscrisuri și informații necesare bunei desfășurări a procedurii de insolvență. 
Adresele expediate la sediului social a debitoarei și domiciliul administratorului special nu a fost receptionate, fiind 
returnate la sediul lichidatorului judiciar cu mentiunea ”avizat/reavizat”. Mentionăm că până la data prezentului raport 
nu ne-au fost comunicate documentele solicitate. 
IV. MASA CREDALĂ 
În urma notificărilor expediate de către fostul administrator judiciar, următorii creditori au formulat cereri de înscriere la 
masa credală a debitoarei AMO PRESS GRUP SRL din partea creditorilor bugetari și instituții financiare, precum și din 
partea furnizorilor neachitați. 
Urmare a acestui fapt, fostul administrator judiciar a procedat într-o primă instanță la întocmirea Tabelului preliminar 
de creanțe nr. 5054/366/16.10.2018, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19503/17.10.2018; 
Mentionam faptul ca ulterior acestui moment, au fost identificate contestații îndreptate împotriva tabelului preliminar al 
obligațiilor, ce au facut obiectul dosarului asociat nr. 5054/99/2018/a1. Potrivit Hotarârii nr. 374/2019 14.03.2019, 
instant de judecată respinge ca nefondate contestatiile formulate de debitoarea SC AMO PRESS GRUP SRL, prin 
administrator special Alexandrescu Onofrei Alina Sidonia, privind înscrierea pe tabelul preliminar de creante din data 
de 15.10.2018, a creditoarelor SC MEDIA FAX GROUP SRL și SC QUADRANT AMROQ BEVERAGES SRL, în 
contradictoriu și cu administratorul judiciar CAPITAL INSOL SPRL – Filiala Iasi. Respinge ca nefondată contestatia 
formulată de creditoarea IMPULS LEASING România IFN SA, privind înscrierea pe tabelul preliminar de creante din 
data de 15.10.2018 a propriei creante, în contradictoriu cu administratorul judiciar CAPITAL INSOL SPRL – Filiala 
Iasi. 
După întocmirea tabelului preliminar al obligațiilor debitoarei SC AMO PRESS GRUP SRL, au fost înregistrate doua 
declarații de creanță din partea creditorilor Alexandrescu-Onofrei Alina Sidona și Onofrei Aurelia. 
Fostul administrator judiciar a procedat la verificarea acestora și la întocmirea Tabelului aditional nr. 1 la tabelul 
preliminar al creanțelor debitorului SC AMO PRESS GRUP SRL nr. 5054/449 din 10.01.2019, publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 518/10.01.2019. 
Mentionăm faptul ca ulterior acestui moment, au fost identificate contestații îndreptate împotriva Tabelului aditional nr. 
1 la tabelul preliminar al creanțelor debitorului SC AMO PRESS GRUP SRL nr. 5054/449 din 10.01.2019, ce fac 
obiectul dosarului asociat nr. 5054/99/2018/a3. 
Potrivit Hotărârii nr. 806/2019 06.06.2019, instanta de judecată admite contestatiile formulate de creditoarele 
D.G.R.F.P.Iasi și ALPHA BANK România SA în ceea ce priveste creantele înscrise pe tabelul aditional nr.1 la tabelul 
preliminar al creantelor debitoarei SC AMO PRESS GRUP SRL în favoarea creditoarelor ALEXANDRESCU – 
ONOFREI ALINA SIDONIA și ONOFREI AURELIA, tabel întocmit de administratorul judiciar CAPITAL INSOL 
SPRL Filiala Iasi înlocuit cu practicianul în insolventă EUROBUSINESS LRJ SPRL. Dispune eliminarea creditoarelor 
ALEXANDRESCU – ONOFREI ALINA SIDONIA și ONOFREI AURELIA de pe tabelul aditional nr.1 la tabelul 
preliminar al creantelor debitoarei SC AMO PRESS GRUP SRL.  
Având în vedere că, contestațiile îndreptate împotriva Tabelului preliminar și Tabelului aditional nr. 1 la tabelul 
preliminar au fost solutionate, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a 
procedat la întocmirea și publicarea Tabelului definitiv nr. 4044/27.09.2019 al creanțelor asupra averii debitorului, 
respectiv: 
- a fost înaintat Tribunalului în vederea afișării; 
- a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 518/01.10.2019; 
V.STABILIREA MASEI ACTIVE A DEBITOAREI  
Prin adresele nr. 1407/26.03.2019 și nr. 1408/19.12.2018 am procedat la notificarea debitoarei AMO PRESS GRUP 
SRL, cât și a administratorului special al debitoarei cu privire la înlocuirea administratorului judiciar. Prin adresele 
expediate am solicitat să ne fie comunicate și situația bunurilor pe care debitoarea le deține în patrimoniul său, însă 
demersul nostru a rămas fără niciun rezultat. 
Potrivit Raportului întocmit de fostul administrator judiciar privind descrierea modului de indeplinire a atributiilor 
administratorului judiciar cu privire la debitorul SC Amo Press Grup SRL nr. 454 din data de 11.01.2019 reiese faptul 
ca debitoarea detine în patrimoniu doar bunuri mobile: stoc marfa deteriorat alcătuit din reviste, abtipilduri, jucarii de la 
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reviste. 
De asemenea, potrivit listei de inventariere a mijloacelor fixe furnizată de reprezentantul debitoarei, anexată la prezentul 
raport, rezultă că în patrimoniul ei se află următoarele: 
- HOT DOG PUSH CART – nr. inv. 1022 -1 bucată  
- HOT DOG TRICYCLE – nr. inv 1023- 1 bucată 
- HOT DOG TRICYCLE– nr. inv 1024- 1 bucată 
- IPHONE 7 32GB NEGRU 4G+ - nr. inv 1031- 1 bucată 
- MASINA SEMIAUTOMATA TP 202 - nr. inv 1031- 1 bucată 
Până la data prezentului raport aceste mijloace fixe nu au putut fi vizualizate și inventariate. 
Potrivit indicatorilor din situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2018 depuse conform Ordinului ministrului 
finanțelor publice nr. 10/2019 la ANAF, se prezintă astfel: 

Denumire Indicatori 
 

Indicatori din BILANT 
 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 11182 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 3724368 
Stocuri (materii prime, materiale, productie în curs de executie, semifabricate, produse finite, 
marfuri etc.) 

188212 

Creante 3443619 
Casa și conturi la banci 92537 
CHELTUIELI IN AVANS - 
  

 
DATORII 4843678 
VENITURI IN AVANS - 
PROVIZIOANE - 
CAPITALURI - TOTAL, din care: -1108128 
Capital subscris varsat 51000 
Patrimoniul regiei - 

  Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
 

Cifra de afaceri neta 2751991 
VENITURI TOTALE 3039217 
CHELTUIELI TOTALE 4157291 
Profitul sau pierderea brut(a) 

 
-Profit 0 
-Pierdere 1118074 
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar 

 
-Profit 0 
-Pierdere 1169338 
Indicatori din DATE INFORMATIVE 

 
Numar mediu de salariati 8 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN 
Comert cu ridicata 

nespecializat 
Din analiza datelor financiare aferente anului 2018, rezultă că societatea deține în patrimoniu creanțe de în sumă de 
3.443.619 lei și stocuri în valoare de 188.212 lei. 
Prin nepredarea documentelor financiar-contabile, administratorul judiciar a fost pus în imposibilitatea efectuării 
inventarierii și întreprinderii demersurilor pentru recuperarea creanțelor existente în sold la data de 31.12.2018. 
În calitate de creditor al debitorului AMO PRESS RETAIL SRL, având în vedere deschiderea procedurii generale a 
falimentului acestuia, am procedat la formularea Declaratiei de creantă suplimentară născută în perioada de observatie 
în vederea admiterii în Tabelul suplimentar al creanțelor debitoarei AMO PRESS RETAIL SRL. 
Potrivit Tabelului suplimentar rectificat de creante privind debitorul AMO PRESS RETAIL SRL publicat în BP nr. 
15513/19.08.2019, AMO PRESS GRUP SRL a fost înscris cu o creantă chirografară în cuantum de 512.461,99 lei. 
VI. MENȚIUNI PRIVIND ADMINISTRATORUL SPECIAL 
Conform Deciziei Asociatului Unic din data de 21.08.2019 a fost desemnat în calitate de administrator special, 
împuternicit să reprezinte interesele societății și asociaților în procedura generală de insolvență privind pe debitoarea 
AMO PRESS GRUP SRL, cu atribuțiile prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, dna. Alexandrescu –Onofrei Alina-Sidona . 
Ulterior, dna. Alexandrescu –Onofrei Alina-Sidona a înaintat o cerere de renuntare la functia de administrator special al 
debitorului AMO PRESS GRUP SRL începând cu data de 22.05.2019. 
VII. ANALIZA CAUZELOR ȘI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU CONDUS LA APARIȚIA STĂRII DE 
INSOLVENȚĂ A DEBITOAREI 
În urma studierii dosarului cauzei, am constatat că în prezenta cauză a fost depus și publicat în Buletinul Procedurilor de 
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Insolvență nr. 17754/25.09.2018 anuntul privind depunerea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția stării de insolvență a debitoarei AMO PRESS GRUP SRL, întocmit de fostul lichidator judiciar CAPITAL 
INSOL SPRL. 
Ulterior, prin raportare la atribuțiile lichidatorului judiciar în conformitate cu prevederile de Legea nr. 85/2014 privind 
procedura insolvenței la art. 58 alin. (1), lit. b, și concluziile raportului de expertiză din dosarul debitoarei SC AMO 
PRESS RETAIL SRL, lichidatorul judiciar a depus diligențe pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitoarei, în acest sens urmează a proceda la întocmirea unei completări la raportul preliminar 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență privind pe debitorul AMO PRES GRUP 
SRL. 
Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că insolvența debitorului AMO PRESS GRUP SRL nu s-a produs din 
cause obiective, fiind evident administrarea în frauda creditorilor de către d-nul. Onofrei Manuel Leonid, pe care 
lichidatorul judiciar îl consider vinovat de insolvența debitorului. 
Apreciem că există o legătura de cauzalitate între faptele administratorului statutar, d-nul. Onofrei Manuel Leonard și 
prejudiciul adus creditorilor, acesta făcându-se vinovat de faptele prevăzute de art.169 alin.(1), lit.a),b), d), e) din Legea 
nr.85/2014 . 
VIII. MENTIUNI PRIVIND ÎNCADRAREA DEBITORULUI ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE ART.145 alin.(1), 
lit.B 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului nr. 5315/20.12.2019 potrivit căruia propune deschiderea 
procedurii generale a falimentului împotriva debitoarei S.C.” AMO PRESS GRUP” SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) 
lit.B) coroborat cu art. 140, alin. (5) din Legea nr.85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență 
având în vedere următoarele: 
1. Dispozitiile art.132 alin.(1) din Legea nr.85/2014, coroborat cu faptul că debitorul a formulat cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței, exprimându-și opțiunea de a propune un plan de reorganizare în termenul legal prevăzut de 
art.132, alin. 1, lit. a) din Legea nr.85/2014;  
2. În conformitate cu dispozițiile art.132 alin.(1), lit.a)- în condițiile în care debitorul a intenționat depunerea unui plan 
de reorganizare, dreptul de depunere a planului trebuia exercitat într-un termen de 30 de zile de la publicarea în BPI a 
Tabelului Definitiv, termen care s-a împlinit la data de 01.11.2019. 
3. până la data prezentului Raport, societatea debitoare nu a reușit atragerea unor noi contracte generatoare de profit și 
de venituri pe baza cărora să poată fi un construit un program de plată al creanțelor în cadrul unui Plan de Reorganizare. 
Aceste considerente se coroborează cu prevederile legale: 
a. În conformitate cu dispozițiile art.132 alin.(1), lit.a), opțiunea debitorului privind dreptul de a propune un Plan de 
Reorganizare trebuie exercitată în termen de 30( treizeci) de zile de la data publicării în BPI a Tabelului Definitiv de 
Creanțe - respectiv până la data de 01.11.2019 ( 30 zile de la publicarea în BPI a Tabelului Definitiv – BPI nr. 
18325/01.10.2019); debitorul nu și-a exercitat opțiunea de a propune un plan de reorganizare, cu sancțiunea pierderii 
dreptului de a propune plan;  
b. Creditorii care dețin împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în Tabelul Definitiv de creanțe, 
și nici o altă categorie de persoane, nu și-au manifestat intenția de a depune un plan de reorganizare în termenul stabilit 
de art. 132 alin. (1) lit c) din Legea 85/2014; 
c. Administratorul judiciar constată prin rapoartele de activitate întocmite că societatea nu deține capacitatea financiară 
de a susține un Plan de Reorganizare, ținând cont de situația economico-financiară a societății debitoare, respectiv:  
• Societatea nu a desfășurat activitate pe durata perioadei de observație, neexistând resurse pentru achitarea masei 
credale printr-un Plan de Reorganizare; 
• Conducerea societății nu a putut prezenta un portofoliu de contracte care să conducă la previzionarea unui buget de 
venituri și cheltuieli și a unui proiect de cash-flow care să stea la baza unui eventual plan de reorganizare; 
• Imposibilitatea finanțării unui Plan de Reorganizare din patrimoniul societății debitoare sau atragerea de resurse 
externe; 
• Degradarea situației economico-financiare și imposibilitatea desfășurării unei activități lucrative profitabile și eficiente 
în perioada de observație 
Pe cale de consecință, apreciem că societatea nu poate face față unei reorganizări viabile. 
Având în vedere considerentele expuse mai sus, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului nr. 
5315/20.12.2019 potrivit căruia propune deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitoarei S.C.” 
AMO PRESS GRUP SRL apreciind ca fiind unica soluție pentru derularea în continuare a procedurii insolvenței, 
conform scopului acesteia, respectiv îndestularea creditorilor într-o proportie cât mai ridicată. 
B. DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A FALIMENTULUI PRIVIND DEBITORUL AMO PRESS GRUP 
SRL 
IX.MENȚIUNI PRIVIND DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR S-A ACHITAT DE 
ATRIBUȚIILE SALE: 
În exercitarea atribuțiilor sale, lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri: 
În temeiul art. 99 alin.( 1), lichidatorul judiciar a procedat prin Adresa nr. 1157/17.03.2020 la notificarea Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași despre deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva 
debitoarei, în vederea efectuării cuvenitelor mențiuni. 
Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii falimentului a debitoarei AMO PRESS GRUP SRL 
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în Buletinul Procedurilor de Insolvența nr. 5311/18.03.2020, cu menționarea tuturor dispozițiilor instanței cuprinse în 
Hotărârea privind deschiderea procedurii generale a falimentului. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat anunțul privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
debitoarei AMO PRESS GRUP SRL, indicând termenele limită stipulate în Hotărârea privind deschiderea procedurii în 
ziarul “ Bună Ziua Iasi “ din data de 20.03.2020. 
Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea societății debitoare prin Adresa nr. 1159/17.03.2020 în temeiul art. 145 
din Legea nr.85/2014 și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Civile nr. 885/2018, prin care îi punea în vedere ca în 
termen de 5 zile de la primirea ei să prezinte lichidatorului judiciar lista cu eventuale creanțe născute în cursul 
procedurii, precum și alte informații apreciate ca necesare cu privire la activitatea desfășurată după deschiderea 
procedurii generale a insolvenței. 
Menționăm că plicul trimis s-a întors la sediul lichidatorului judiciar cu mențiunea “destinatar mutat”. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea administratorului statutar ONOFREI MANUEL LEONID la 
domiciliul declarat la Oficiul Registrului Comerțului, dar plicul trimis s-a întors la sediul lichidatorului judiciar cu 
mențiunea “avizat/reavizat”. 
Ulterior, am reusit să îl contactăm telefonic pe dl. ONOFREI MANUEL LEONID, care ne-a comunicat noua sa adresă 
de e-mail. 
În consecintă, prin e-mailul trimis în data de 07.08.2020, am procedat la renotificarea debitoarei AMO PRESS GRUP 
SRL cu privire la deschiderea procedurii generale a falimentului, solicitând predarea arhivei contabile și a activelor 
firmei. 
Observând că nu primim niciun răspuns am revenit cu e-mail în data de 14.08.2020. În data de 18.08.2020, dl. Onofrei 
ne comunicat următoarele: 
- ”momentan nu putem trimite documentele solicitate. Voi reveni cu o data concreta, pe care o voi comunica, după ce 
voi reusi să iau legătura cu persoanele implicate și care pot ajuta la predarea documentelor solicitate”. 
Până la data prezentului raport de activitate, dl Onofrei Manuel nu a revenit cu email sa ne comunice data promisă, iar 
lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea unui nou e-mail solicitând, de urgenta, indeplinirea obligatiilor ce cad în 
sarcina sa. 
În urma solicitărilor repetate, la sediul lichidatorului judiciar a fost receptionată Adresa înaintată de dl Onofrei Manuel 
reprezentat prin Av. Amalia Mihaela Tataru ce ne-a comunicat următoarele: 
 documentele contabile ale societătii se află pe serverul proprietatea Amo Press Retail SRL – societate în faliment, 
 acest server se află în posesia Capital Insol SPRL, lichidatorul societătii Amo Press Retail SRL. 
 în perioada următoare vom lista toate documentele contabile ale Amo Press Grup SRL și vi le vom pune la 
dispozitie. 
Imediat ce am primit adresa am luat legătura cu lichidatorul judiciar Capital Insol SPRL ce ne-a comunicat următoarele: 
- ”am intrat în posesia serverului societății SC AMO PRESS RETAIL SRL  însă până în momentul de față nu deținem 
userul și parola pentru a intra în programul de contabilitate. În continuare vom efectua demersuri și vom depune toate 
diligențele în vederea obținerii acestor informații”. 
Potrivit ultimului mail primit în data de 08.12.2021 de la Capital Insol SPRL, lichidatorul judiciar ne-a comunicat că nu 
a reușit să acceseze până la această dată informatiile de pe server, astfel că se află în imposibilitatea listării 
documentelor contabile ale AMO PRESS GRUP SRL.  
X. MENȚIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA TABELULUI SUPLIMENTAR DE CREANȚE: 
În vederea consolidării masei credale, lichidatorul judiciar a notificat creditorii cunoscuți cu privire la deschiderea 
procedurii generale a falimentului 
În urma notificărilor expediate de către lichidatorul judiciar, următorii creditori au formulat cereri de înscriere la masa 
credală a debitoarei AMO PRESS GRUP SRL: IMPULS LEASING România IFN SA, Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Iasi, Municipiul Iasi-DGEFPL și ADEVARUL HOLDING SRL - In reorganizare . 
Conform termenelor stabilite de instanță prin Hotărârea de deschidere a procedurii generale a falimentului, lichidatorul 
judiciar a procedat la verificarea creanțelor suplimentare și întocmirea Tabelului suplimentar nr. 1531/11.05.2020 al 
creanțelor debitoarei născute în cursul procedurii, în conformitate cu prevederile art.146 din Legea nr.85/2014 privind 
procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. 
Tabelul suplimentar al creanțelor născute în cursul procedurii: 
- a fost înaintat Tribunalului prin postă în data de 12.05.2020; 
- a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7296/13.05.2020; 
-a fost comunicat conform Codului de Procedură Civilă creditorilor care au depus Declarație de Creanță și a căror 
creanță a fost admisă parțial; 
Având în vedere că nu au fost înregistrate contestatii împotriva tabelului suplimentar nr. 1531/11.05.2020 al creanțelor 
debitoarei născute în cursul procedurii, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv consolidat nr. 
1958/10.06.2020. 
Tabelul definitiv consolidat nr. 1958/10.06.2020 a fost trimis prin posta la registratura instantei în data de 02.07.2020 și 
publicat în Buletinul Procedurii Insolventei nr. 10754/01.07.2020. 
Ulterior întocmirii Tabelul Definitiv Consolidat al obligațiilor debitoarei AMO PRESS GRUP SRL, la dosarul cauzei a 
fost inregistrată o cerere de admitere a creantei suplimentare născute pe parcursul procedurii formulată de GLOBAL 
IMPEX DISTRIBUTION SRL. 
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Având în vedere înregistrarea la dosarul cauzei a cererii de creantă, lichidatorul judiciar a proceda la întocmirea 
aditionalului nr. 1 la tabelul suplimentar al creanțelor născute în cursul procedurii. 
Aditionalul nr. 1 la Tabelul suplimentar al creanțelor născute în cursul procedurii: 
- a fost înaintat Tribunalului prin email în data de 21.09.2020; 
- a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15446/21.09.2020; 
-a fost comunicat creditorului care a depus Declarație de Creanță; 
Ulterior, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat actualizat nr. 839/07.03.2022 al 
obligațiilor debitoarei AMO PRESS GRUP SRL. 
Ca urmare a remiterii de datorie, Banca Comerciala Romana SA nu mai deține calitatea de creditor în procedura 
falimentului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv consolidat reactualizat nr. 
1064/22.03.2022. 
XI. RECUPERĂRI DE CREANTE 
Din analiza datelor financiare aferente anului 2018, rezultă că societatea deține în patrimoniu creanțe de în sumă de 
3.443.619 lei. 
În încercarea de a recupera o parte din creante, societatea AMO PRESS GRUP SRL prin reprezentant Onofrei Manuel 
Leonid, anterior intrării în procedura insolventei, a procedat la formularea Declaratiei de creantă în vederea admiterii în 
Tabelul preliminar al creanțelor debitoarei AMO PRESS RETAIL SRL pentru suma de 2.614.005,92 lei. 
Potrivit Tabelului preliminar de creante privind debitorul AMO PRESS RETAIL SRL publicat în BPI nr. 
9341/09.05.2018, AMO PRESS GRUP SRL a fost înscris cu o creantă chirografară conform art. 161 pct 8 Legea 
85/2014 în cuantum de 2.614.005,92 lei din care: facturi neachitate rămase în sold de 2.495.238, 40 lei și dividente nete 
cuvenite ce i-au fost repartizate și neachitate ca asociat (10%) în suma de 118.767,52 lei. 
Împotriva Tabelului preliminar au fost formulate contestatii ce au făcut obiectul Dosarului nr. 771/99/2018/a1. Conform 
Hotarârii nr. 150/2019 07.02.2019, instanta de judecată ”admite în parte contestația formulată de creditorul SC 
SALUBRIS SA împotriva tabelului preliminar al creanțelor întocmit asupra averii debitorului SC AMO PRESS 
RETAIL SRL  de către administratorul judiciar CAPITAL INSOL SPRL FILIALA IAȘI. În consecință, dispune 
înregistrarea în tabelul creanțelor a creditorului-contestator cu o creanță chirografară în cuantum de 13.642,62 lei. 2. 
Respinge contestația formulată de creditorul BANCA COMERCIALA ROMANA SA împotriva tabelului preliminar de 
creanțe. 3. Respinge contestația formulată împotriva aceluiași tabel preliminar de către creditorul SC ALPHA BANK 
România SA, în contradictor cu creditorii SC AMO PRESS GRUP SRL  și ONOFREI MANUEL LEONID. Respinge 
cererea de intervenție accesorie formulată de creditorul D.G.R.F.P. IAȘI. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la 
comunicare.” 
Împotriva Hotarârii nr. 150/2019 07.02.2019 a fost formulat apel. Conform Hotarârii nr. 413/2019 18.09.2019, instanta 
de judecată ”admite apelurile formulate de SC Alpha Bank România SA și Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Iași de împotriva sentinței civile nr. 150/2019 din 07 februarie 2019, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția II 
Civilă-Faliment, sentință pe care o anulează în parte. Trimite spre rejudecare contestația formulată de SC Alpha Bank 
România SA și cererea de intervenție accesorie formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 
Respinge apelul formulat de creditoarea SC Salubris SA împotriva aceleiași sentințe. Păstrează dispozițiile sentinței 
apelate care nu contravin prezentei decizii. Definitivă. ” 
În rejudecare, în Dosarul nr. 771/99/2018/a1* s-a stabilit proba cu expertiză contabilă, printre obiectivele stabilite de 
instantă fiind: 
 verificarea evidentei contabile a SC AMO PRESS RETAIL SRL, inclusiv dar fără a se limita înregistrările conturile 
contabile creanțele încasate de la clienți ( cont 411), stocurile de marfă (cont 371), banii din casă (cont 531) și conturile 
curente din bănci (cont 512) în parallel cu evidentele contabile ale creditoarei AMO PRESS GRUP SRL, dacă 
societatea AMO PRESS GRUP SRL detine asupra debitoarei SC AMO PRESS RETAIL SRL, creanța invocată prin 
cererea de admitere a creanței, 
 existența sau inexistența creantelor creditorilor Onofrei Manuel Leonid și SC AMO PRESS GRUP SRL, ori după 
caz cuantumul acestor creante. 
 Potrivit raportului de expertiză putem desprindem următoarele concluzii: 
 suma pretinsă de creditoarea AMO PRESS GRUP SRL în cererea de înscriere la masa credală de 118.767,52 lei cu 
titlu de dividend NU este cuvenită, 
 privitor la facturi neachitate, clienti neîncasați la data de 02.03.2018, în sumă de 2.495.238 lei, creanță pretinsă prin 
cererea de creanță NU se justifică. Creanța nu este reală deoarece nu a fost compensate cu sumele datorate de AMO 
PRESS GRUP SRL către SC AMO PRESS RETAIL SRL.  
- Urmare compensărilor, rezultă că creanța pretinsă de 2.495.238 lei a AMO PRESS GRUP SRL se stinge integral ca 
sumă, cu o parte din creantele pretinse din AMO PRESS RETAIL SRL care sunt de 2.522.363,41 lei și a rămas de 
achitat suma de 27.125,41 lei, pe care AMO PRESS GRUP SRL trebuie să o achite către SC AMO PRESS RETAIL 
SRL 
Prin nepredarea documentelor financiar-contabile, lichidatorul judiciar a fost pus în imposibilitatea întreprinderii 
demersurilor pentru recuperarea celorlalte creante existente în sold la data de 31.12.2018, respectiv pentru suma de 
829.613,08 lei. 
XII.ANALIZA OPORTUNITĂȚII PROMOVĂRII ACȚIUNII ÎN RĂSPUNDERE PREVĂZUTE DE ART. 169 DIN 
LEGEA NR.85/2014 PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A INSOLVENȚEI ȘI DE INSOLVENȚĂ 
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Având în vedere concluziile Completării la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de 
insolvență întocmit de lichidatorul judiciar, lichidatorul judiciar urmează a proceda la formularea acțiunii în răspundere 
prevăzută de art.169 din Legea nr.85/2014. 
XIII.SITUAȚIA ARHIVEI CONTABILE A DEBITOAREI 
Menționăm că administratorul statutar al societății nu și-a îndeplinit obligația de predare a arhivei societății către 
lichidatorul judiciar, astfel încât responsabilitatea păstrării și arhivării documentelor îi revine în totalitate 
administratorului statutar Onofrei Manuel Leonid. 
XIV.CONCLUZII 
Ținând cont de următoarele aspecte constatate de lichidatorul judiciar în decursul procedurii: 
- administratorul statutar nu a pus la dispoziția lichidatorului judiciar documentele financiar-contabile și juridice ale 
societății, cat și bunurile mobile aflate în patrimoniul debitorului, ceea ce conduce la imposibilitatea lichidatorului 
judiciar de a inventaria eventuale elemente de activ posibil de valorificat sau creanțe potențial de recuperat, ceea ce 
conduce la concluzia că activele sau fondurile debitorului nu există,  
-de asemenea, în situatia în care administratorul statutar ar fi predat bunurile mobile valoarea acestora ar fi insuficientă 
pentru a acoperi cheltuielile administrative de procedură, cu atât mai putin pentru o eventuală acoperire a masei credale, 
lichidatorul judiciar apreciază că ar fi oportună închiderea procedurii în temeiul art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
privind procedura insolvenței. 
Bilanțul final de lichidare, prezentat în Anexa nr.2 la prezentul Raport indică un pasiv rămas neacoperit în sumă totală 
de 3.873.134,35 lei. 
Având în vedere aspectele anterior menționate solicităm onoratei instanțe închiderea procedurii privind pe debitoarea 
AMO PRESS GRUP SRL în temeiul art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014, descărcarea lichidatorului judiciar de 
îndatoriri și obligații și radierea societății din Registrul Comerțului și din evidentele fiscale.  
Lichidator judiciar: „EuroBusiness LRJ” SPRL 
prin asociat coordonator, Eduard Pascal  
Dosar nr. 5054/99/2018( număr în format vechi 257/2018), 
Debitor: AMO PRESS GRUP SRL 
<< în faliment>>in bankruptcy>>en faillite -ANEXA NR.1-  

Bilanțul creanțelor neachitate 

Tip creanță Creditor 

Suma 

la deschiderea 
procedurii 

distribuită în 
cursul 

procedurii 

de recuperat la 
inchiderea 
procedurii 

Creantă garantata 
FONDUL EUROPEAN 

DE INVESTITII 
 

191.540,29 
0,00 

 
191.540,29 

Creantă garantata 
LIBRA INTERNET 

BANK SA 
399.905,65 0,00 399.905,65 

Creantă garantata 
BANCA COMERCIALA 

ROMANA SA 
- 0,00 - 

Creantă garantata 
ALPHA BANK România 

SA 
1.307.428,33 0,00 1.307.428,33 

Creanță garantata 
 

FONDUL NATIONAL 
DE GARANTARE A 

CREDITELOR PENTRU 
INTREPRINDERILE 

MICI SI MIJLOCII SA -
IFN (F.N.G.C.I.M.M. SA-

IFN) 

1.600.355,00 0,00 1.600.355,00 

Creanță garantata 
 

IMPULS LEASING 
România IFN SA 

122.856,35 0,00 122.856,35 

Creanță bugetara 
Directia Generala 

Regionala a Finantelor 
Publice Iasi 

289.584,00 0,00 289.584,00 

Creanță bugetara Municipiul Iasi-DEFPL 9.138,90 0,00 9.138,90 

Creanta chirografara 
ADEVARUL HOLDING 

SRL - In reorganizare 
34.126,17 0,00 34.126,17 

Creanta chirografara 
IMPULS LEASING 

România IFN SA 
22.055,44 0,00 22.055,44 

Creanta chirografara TOTAL SOFT SA 23.072,02 0,00 23.072,02 
Creanta chirografara ISIS EDIT COM SRL 88.043,83 0,00 88.043,83 
Creanta chirografara RC-CF TRANS SRL 819,54 0,00 819,54 
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Tip creanță Creditor 

Suma 

la deschiderea 
procedurii 

distribuită în 
cursul 

procedurii 

de recuperat la 
inchiderea 
procedurii 

Creanta chirografara INTER UNO SRL 6.095,81 0,00 6.095,81 
Creanta chirografara SINCRON SRL 26.261,01 0,00 26.261,01 

Creanta chirografara 
ZIARUL 

EVENIMENTUL SRL 
50.720,42 0,00 50.720,42 

Creanta chirografara 
Universitatea Tehnica 

"Gheorghe Asachi" Iasi 
5.001,56 0,00 5.001,56 

Creanta chirografara 
CREATIVE AND 

ORIGINAL SOLUTIONS 
SRL 

14.025,18 0,00 14.025,18 

Creanta chirografara 
ING COMMERCIAL 

FINANCE POLKA SA 
33.837,98 0,00 33.837,98 

Creanta chirografara 
CASA de CULTURA a 
SINDICATELOR Iasi 

26.802,57 0,00 26.802,57 

Creanta chirografara 
INTERSNACK România 

SRL 
3.809,8 0,00 3.809,8 

Creanta chirografara 
UNICREDIT LEASING 

FLEET MANAGEMENT 
SRL 

57.949,67 0,00 57.949,67 

Creanta chirografara 
UNICREDIT LEASING 

CORPORATION IFN SA 
14.435,44 0,00 14.435,44 

Creanta chirografara 
QUADRANT AMROQ 

BEVERAGES SRL 
165.450,88 0,00 165.450,88 

Creanta chirografara 
REGIA AUTONOMA DE 

TRANSPORT PUBLIC 
IASI RA 

8.035,94 0,00 8.035,94 

Creanta chirografara La Mattina SRL 43.654,46 0,00 43.654,46 

Creanta chirografara 
MEDIAFAX GROUP 
SRL- în reorganizare 

70.623,33 0,00 70.623,33 

Creanta chirografara 
GLOBAL IMPEX 

DISTRIBUTION SRL 
9.030,17 0,00 9.030,17 

TOTAL  
 

3.873.134,35 
 

0,00 
 

3.873.134,35 
Lichidator judiciar “EuroBusiness LRJ”SPRL 

prin asociat coordonator, Eduard Pascal  
Dosar nr. 5054/99/2018( număr în format vechi 257/2018), 
Debitor: AMO PRESS GRUP SRL 
<< în faliment>>in bankruptcy>>en faillite -Anexa 2-  

Situația financiară de lichidare 
privind pe debitoarea Amo Press Grup SRL 

Nr.crt Posturi bilanțiere U/m 
Solduri deschiderea 

procedurii de lichidare 
 

La: 
Închiderea procedurii de 

lichidare 
 

1. Imobilizări necorporale ron 0 0 
2. Imobilizări corporale ron 0 0 

3. 
Active circulante,Total:din care:Stocuri: 

Creanțe: 
Disponibilitați: 

ron 0 

0 
0 
0 
0 

4. Cheltuieli în avans  0 0 
5. Datorii totale pe termen scurt ron 0 0 
6. Active circulante minus datorii ron 0 0 
7. Total active minus datorii ron 0 0 

8. 
Datorii totale pe termen mai mare de un 

an 
ron 0 0 

9. Provizioane ron 0 0 
10. Venituri în avans ron 0 0 

Administrator
Highlight
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Nr.crt Posturi bilanțiere U/m 
Solduri deschiderea 

procedurii de lichidare 
 

La: 
Închiderea procedurii de 

lichidare 
 

11 

Capitaluri proprii, Total 
din care: 

Capital social subscris și vărsat 
Rezerve 

Rezultat reportat( pierderi) 
Pierderea exercițiului 

ron 

 
200 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

 REZULTATUL LICHIDĂRII   - 3.873.134,35 
Lichidator judiciar “EuroBusiness LRJ”SPRL 

prin asociat coordonator, Eduard Pascal  
* 

Tribunalul Iași 
Secția II Civilă - Faliment 
Dosar nr. 5054/99/2018( număr în format vechi 257/2018) 
CIF 18696941 
J22/1260/2006 

Tabelul definitiv consolidat reactualizat al obligatiilor debitoarei Amo Press Grup SRL 
întocmit conform prevederilor 146 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 
 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 

Nr.1064/22.03.2022 

Creditor Adresa 
Creanta 
solicitata  

Creanta 
admisa-lei  

Creanta 
nescadent
a admisa  

Creanta 
admisa 

sub conditie 

Total creanta 
admisa  

Pondere 
Creanta 

admisa în 
categorie 

Pondere 
Creanta 

admisa în 
total 

creante 

Observatii 

Categoria I Creanța 
garantata conf art. 

159 alin. 1 pct. 3 din 
Legea 85/2014 

         

FONDUL 
EUROPEAN DE 

INVESTITII 

Pin Mandatar 
LIBRA 

INTERNET BANK 
SA, București, str. 
Semilunei nr.4-6 

sector 2 

191,540.29 lei  - lei  
 

191,540.29 
lei  

- lei  0.00% 0.00% 

Creanta 
solicitata sub 

conditia 
suspensiva a 

platii garantiei 
catre LIBRA 
INTERNET 
BANK SA 

LIBRA INTERNET 
BANK SA 

București, str. 
Semilunei nr.4-6 

sector 2 
399,905.65 lei  399,905.65 lei 

  
399,905.65 lei 13.93% 10.33% 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță, 
înscrisă 

provizoriu în 
categoria 
creanțelor 

garantate până 
la întocmirea 
raportului de 

evaluare a 
stocului de 
surprize. 

BANCA 
COMERCIALA 
ROMANA SA 

București, Bd. 
Regina Elisabeta 

nr.5, sector 3 
1,498,630.87 lei  

1,498,630.87 
lei    

- lei  0.00% 0.00% 

Creanta 
admisă la 

valoarea din 
declaratia de 

creanță și 
stinsă conform 

Acordului 
privind 

remiterea de 
datorie din 

data de 
15.03.2022. 

ALPHA BANK 
România SA 

București, Calea 
Dorobantilor 

nr.237B 
2,347,998.23 lei  

1,307,428.33 
lei    

1,307,428.33 
lei  

45.54% 33.76% 

Creanta 
admisă la 

valoarea din 
declarata de 
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Creditor Adresa 
Creanta 
solicitata  

Creanta 
admisa-lei  

Creanta 
nescadent
a admisa  

Creanta 
admisa 

sub conditie 

Total creanta 
admisa  

Pondere 
Creanta 

admisa în 
categorie 

Pondere 
Creanta 

admisa în 
total 

creante 

Observatii 

creanta. 
Creanta a fost 
diminuată cu 

suma de 
1.040.569,90 

lei ca urmare a 
plătii 

garantilor de 
64.209,90 lei 
și 976.360 lei 

de 
F.NG.C.I.M.M

. SA-IFN) 

FONDUL 
NATIONAL DE 
GARANTARE A 
CREDITELOR 

PENTRU 
INTREPRINDERILE 
MICI SI MIJLOCII 

SA -IFN 
(F.N.G.C.I.M.M. SA-

IFN) 

București, str. 
Stefan Iulian nr.38, 

sector 1 
1,600,355.00 lei  

1,040,569.90 
lei   

559,785.10 
lei  

1,040,569.90 
lei  

36.25% 26.87% 

Creanta 
admisă în baza 

plătilor 
garantiilor de 
64.209,90 lei 
și 976.360 lei 
către Alpha 

Bank România 
SA. Diferenta 

în sumă de 
559.785,10 lei 

rămâne sub 
conditia 

suspensiva a 
platii garantiei 
catre ALPHA 

BANK 
România SA 

IMPULS LEASING 
România IFN SA 

Sediu ales Av. 
Madalina Ionescu, 

București, str. 
Viitorului nr. 110, 
et.4 ap.12, sector 2 

267,186.03 lei  122,856.35 lei 
  

122,856.35 lei 4.28% 3.17% 

Diferenta de 
144329,68 
lei creanta 

curenta 

TOTAL 
CATEGORIE  

6,305,616.07 lei  
4,369,391.10 

lei  
- lei  

751,325.39 
lei  

2,870,760.23 
lei  

100.00% 74.12% 
 

Categoria II.1. 
Bugetare conform art. 

161 pct 5 Legea 
85/2014 

         

Directia Generala 
Regionala a 

Finantelor Publice 
Iasi 

Iasi, str. A. Panu nr. 
26, jud. Iasi 

199,820.00 lei  199,820.00 lei 
  

199,820.00 lei 66.89% 5.16% 
 

Directia Generala 
Regionala a 

Finantelor Publice 
Iasi 

Iasi, str. A. Panu nr. 
26, jud. Iasi 

89,764.00 lei  89,764.00 lei  
  

89,764.00 lei  30.05% 2.32% 

Sumă admisă 
la valoarea din 
declarația de 

creanță 
suplimentara. 

Municipiul Iasi-
DGEFPL 

Iasi, Bd. Stefan cel 
Mare și Sfant nr.15 

7,085.00 lei  7,085.00 lei  
  

7,085.00 lei  2.37% 0.18% 
 

Municipiul Iasi-
DGEFPL 

Iasi, Bd. Stefan cel 
Mare și Sfant nr.15 

5,705.00 lei  2,053.90 lei  
  

2,053.90 lei  0.69% 0.05% 
 

TOTAL 
CATEGORIE  

302,374.00 lei  298,722.90 lei - lei  - lei  298,722.90 lei 100.00% 7.71% 
 

Categoria II.1. 
Chirografar conform 
art. 161 pct 8 Legea 

85/2014 
         

ADEVARUL 
HOLDING SRL - In 

reorganizare 

București, str. 
Fabrica de Glocoza 

nr.21, sector 2 
15,799.51 lei  15,799.51 lei  

  
15,799.51 lei  2.25% 0.41% 

 

ADEVARUL 
HOLDING SRL - In 

reorganizare 

București, str. 
Fabrica de Glocoza 

nr.21, sector 2 
18,326.66 lei  18,326.66 lei  

  
18,326.66 lei  2.60% 0.47% 

Sumă admisă 
la valoarea din 
declarația de 

creanță 
suplimentara. 

IMPULS LEASING 
România IFN SA 

Sediu ales Av. 
Madalina Ionescu, 

București, str. 
22,055.44 lei  22,055.44 lei  

  
22,055.44 lei  3.13% 0.57% 

Sumă admisă 
la valoarea din 
declarația de 
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Creditor Adresa 
Creanta 
solicitata  

Creanta 
admisa-lei  

Creanta 
nescadent
a admisa  

Creanta 
admisa 

sub conditie 

Total creanta 
admisa  

Pondere 
Creanta 

admisa în 
categorie 

Pondere 
Creanta 

admisa în 
total 

creante 

Observatii 

Viitorului nr. 110, 
et.4 ap.12, sector 2 

creanță 
suplimetara. 

TOTAL SOFT SA 

Sediu ales SCA 
"Pacuraru, Iliescu 

Mazareanu" 
București, Intrarea 
Difuzorului nr.2 

sector 1 

23,072.02 lei  22,872.02 lei  
  

22,872.02 lei  3.25% 0.59% 

200 lei Taxa 
judiciara de 

timbru 
neadmisa 

ISIS EDIT COM 
SRL 

București, str. 
Intrarea Armasului 
nr.8 ap.1 sector 1 

88,043.83 lei  88,043.83 lei  - lei  - lei  88,043.83 lei  12.51% 2.27% 
 

RC-CF TRANS SRL 

Sediu ales Av. 
Adela -Maria 

Dancu, Brasov, str. 
Mihail 

Kogalniceanu 
nr.11. bl. C1, et. 7, 

jud. Brasov 

819.54 lei  819.54 lei  
  

819.54 lei  0.12% 0.02% 
 

INTER UNO SRL  
Iasi, bd. Tudor 
Vladimirescu 

nr.71A, jud. Iasi 
7,161.78 lei  6,095.81 lei  

  
6,095.81 lei  0.87% 0.16% 

Suma de 
1065,97 lei 

reprezentand 
penalitati 

neacceptata în 
lipsa 

contractului 

SINCRON SRL 
Iasi, str. Stihii 

nr.2A et.6, ap.18 
jud. Iasi 

26,261.01 lei  26,261.01 lei  
  

26,261.01 lei  3.73% 0.68% 
 

ZIARUL 
EVENIMENTUL 

SRL 

Sediu ales C.Av. 
Alexandru Cosmin 

Iosub Iasi, str. 
Sf.Lazar nr.4, bl. 
Penes Curcanu 

mezanin, cabinet 
10 

50,720.42 lei  50,720.42 lei  
  

50,720.42 lei  7.21% 1.31% 
 

Universitatea Tehnica 
"Gheorghe Asachi" 

Iasi 

Iasi, str. 
Prof.Dr.Doc.D.Man

geron nr.67, jud. 
Iasi 

5,001.56 lei  5,001.56 lei  
  

5,001.56 lei  0.71% 0.13% 
 

CREATIVE AND 
ORIGINAL 

SOLUTIONS SRL 

București, str. 
Soimus nr. 52 Cam 

4 sector 4 
14,025.18 lei  14,025.18 lei  

  
14,025.18 lei  1.99% 0.36% 

 

ING COMMERCIAL 
FINANCE POLKA 

SA 

Sediu ales SCA 
Simion, Nere & 

Iordache, 
București, str. 
D.I.Mendeleev 
nr.41, et.1 ap.3, 

sector 1 

7039,69 euro 
si 1154,11 lei  

33,837.98 lei  
  

33,837.98 lei  4.81% 0.87% 
 

CASA de CULTURA 
a SINDICATELOR 

Iasi 

Iasi, bd. Socola nr. 
134 

26,802.57 lei  26,802.57 lei  
  

26,802.57 lei  3.81% 0.69% 
 

INTERSNACK 
România SRL 

Sediu ales 
București, Calea 
Vitan nr.6-6A, 

centrul de afaceri 
Phoenix Tower 

Bloc B și C et.2, 
sector 3 

3,809.80 lei  3,809.80 lei  
  

3,809.80 lei  0.54% 0.10% 
 

UNICREDIT 
LEASING FLEET 
MANAGEMENT 

SRL 

Sediu ales 
MOCANU SI 

ASOCIATII SPRL, 
București, str. 

Silvestru nr. 12, 
sector 2 

57,949.67 lei  57,949.67 lei  
  

57,949.67 lei  8.24% 1.50% 
 

UNICREDIT 
LEASING 

CORPORATION 
IFN SA 

Sediu ales 
MOCANU SI 

ASOCIATII SPRL, 
București, str. 

Silvestru nr. 12, 
sector 2 

14,435.44 lei  14,435.44 lei  
  

14,435.44 lei  2.05% 0.37% 
 

QUADRANT București, Calea 165,450.88 lei  165,450.88 lei 
  

165,450.88 lei 23.51% 4.27% 
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Creditor Adresa 
Creanta 
solicitata  

Creanta 
admisa-lei  

Creanta 
nescadent
a admisa  

Creanta 
admisa 

sub conditie 

Total creanta 
admisa  

Pondere 
Creanta 

admisa în 
categorie 

Pondere 
Creanta 

admisa în 
total 

creante 

Observatii 

AMROQ 
BEVERAGES SRL 

Vacaresti nr. 391, 
et.4, sectiunea 1, 

sector 4, București 
REGIA 

AUTONOMA DE 
TRANSPORT 

PUBLIC IASI RA 

IASI, str. Silvestru 
nr.5 

8,035.94 lei  8,035.94 lei  
  

8,035.94 lei  1.14% 0.21% 
 

La Mattina SRL 
Iasi, Calea 

Chisinaului nr.22 
hala 5 parter 

43,654.46 lei  43,654.46 lei  
  

43,654.46 lei  6.20% 1.13% 
 

MEDIAFAX 
GROUP SRL- în 

reorganizare 

București, str. 
Nicolae Iorga nr.5 
et.3 cam.4, sector 1 

70,623.33 lei  70,623.33 lei  
  

70,623.33 lei  10.04% 1.82% 
 

Alexandrescu -
Onofrei Alina Sidona 

Creditor 
chirografar 

conform art. 161 
pct 9 Legea 

85/2014 

1,498,630.87 lei  - lei  
  

- lei  0.00% 0.00% 

Creanta 
respinsă 
conform 

dispozitiilor 
Hotarârii nr. 
806/2019 din 
06.06.2019  

Onofrei Aurelia 

Creditor 
chirografar 

conform art. 161 
pct 9 Legea 

85/2014 

1,498,630.87 lei  - lei  
  

- lei  0.00% 0.00% 

Creanta 
respinsă 
conform 

dispozitiilor 
Hotarârii nr. 
806/2019 din 
06.06.2019 

GLOBAL IMPEX 
DISTRIBUTION 

SRL 

cu sediul procesual 
ales la Av. Catalin 
Boacnă cu sediul în 
Iasi, Sos Nicolina 
nr. 155D, parter, 

jud. Iasi 

9,030.17 lei  9,030.17 lei  
  

9,030.17 lei  1.28% 0.23% 

Sumă admisă 
la valoarea din 
declarația de 

creanță. 

TOTAL 
CATEGORIE   

3,668,340.95 lei  703,651.22 lei - lei  - lei  703,651.22 lei 100.00% 18.17% 
 

 TOTAL CREANTE  
 

10,276,331.02 lei 
5,371,765.22 

lei   
751,325.39 

lei  
3,873,134.35 

lei   
100.00% 

 

Lichidator judiciar, 
EuroBusiness LRJ SPRL 

prin asociat coordonator, Eduard Pascal 
 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CEREUS FARM SRL, cod unic de înregistrare: 24070631 
Societatea comercială CEREUS FARM SRL; cod unic de înregistrare 24070631 

Depunere raport de activitate privind debitorul Cereus Farm SRL 
Număr: 445, data emiterii: 23.03.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4550/105/2021 Tribunal Prahova Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ 
și fiscal Judecător-sindic: Nicolae Petre Trache 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.42, județul Prahova Număr de telefon 
0244/ 544781, Fax: 0244/ 529107 E-mail:tr-ph-contencios@just.ro Programul arhivei/registraturii instanței: luni, 
miercuri, vineri 10.00-12.00 
3.Debitor: CEREUS FARM SRL, Cod de identificare fiscală: 24070631, sediul social: Sat Cerașu, Comuna Cerașu, nr. 
3C, (CENTRU), Județ Prahova, Număr de ordine în registrul comerțului: J29/1730/2008 
4. Lichidator judiciar: CONSENSUS OMNIUM IPURL, Cod de identificare fiscală 21325277, sediul social: București, 
sector 5, str. Dr. Carol Davila, nr.103, parter Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II - 0309 
tel./fax 031/4321828 E-mail office@consensusomnium.ro Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană 
juridică: Năgîrdu-Pavel Daniela-Viviana. 
5. Subscrisa CONSENSUS OMNIUM IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului CEREUS FARM SRL 
conform Hotarare din data de 15.10.2021, pronunțate de Tribunalul Prahova Sectia a II-a civilă, de contencios 
administrativ și fiscal, în dosarul 4550/105/2021, în temeiul art. 59 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență comunică: 

Raport de activitate  
privind debitorul Cereus Farm SRL 

Prin Hotărârea din data de 15.10.2021, pronunțata de Tribunalul Prahova Sectia a II-a civilă, de contencios 

Administrator
Highlight




