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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1257 Data emiterii: 27.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL, cod de identificare fiscală: 17677305; Sediul social: Moldova Nouă, 
Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/570/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, 
conform Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Adivasdo Prod Impex SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Adivasdo Prod Impex SRL 

Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Adivasdo Prod Impex SRL nr. 862/13.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5155/16.03.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-
activitate-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-termen-19.03.2020.pdf  
2. Referitor la disp. art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014. În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în 
patrimoniul debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din 
partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 19.02.2020.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
• Oferta formulată de expertul evaluator membru titular ANEVAR Cojocaru M., se oferă să presteze servicii de 
evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL pentru onorariul de 950,00 
lei (inclusiv taxe, impozite și contribuții, costul cu deplasarea). Onorariul se achită în termen de 30 zile de la data 
depunerii evaluării. Termenul de efectuare a evaluării este de maxim 30 zile lucrătoare de la data identificării bunurilor 
de către evaluator și punerea la dispoziție a documentelor solicitate.  
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
(motocositoare, ciocan rotopercutor, betonieră Limex, centrală termică, etc.) aflate în averea debitorului Adivasdo Prod 
Impex SRL, termen de finalizare de 12 zile de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare 
misiunii de evaluare, pentru onorariul de 1.500 lei, plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta formulată de societatea Evaluar SRL prin administrator expertul evaluator membru ANEVAR Cândea G., cu 
privire la evaluarea bunurilor din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, pentru onorariul de 1.000 lei (nu se 
adaugă TVA), ce se va plăti în termen de 15 zile calendaristice de la prima valorificare a bunurilor debitorului. 
Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 10 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziția evaluatorului a 
tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) și 
inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex 
SRL în data de 04.05.2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, conform ofertelor anexate.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 04.05.2020 a fost 
trimis spre publicare în BPI şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-
din-data-de-04.05.2020.pdf 
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Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, precum și anunțul Președintelui României cu 
privire la decretarea stării de urgență, lichidatorul judiciar a solicitat ca transmiterea voturilor să se realizeze în 
conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.ro, 
sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod 
Impex SRL din data de 04.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-cu-
privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-din-04.05.2020.pdf 
3. Referitor la dosarul nr. 2038/115/2019/a1. În Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4211/02.03.2020 a fost 
publicată Hotărârea creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin nr. 1485/26.02.2020, prin care a solicitat înlocuirea lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL cu practicianul în insolvență Licev Group SPRL Reșița, CUI 21400760, cu sediul în loc. 
Reșița, str. Horea, Bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin, cu un onorariu în favoarea acestuia în cuantum de 500 lei/lună, 
exclusiv TVA și onorariu de succes 1%, exclusiv TVA, în dosarul nr. 2038/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-
Severin.  
Subscrisa a formulat contestație împotriva Hotărârii creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin nr. 1485/26.02.2020, având în vedere 
următoarele: 
• La ședinta adunarii creditorilor debitoarei SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 03.02.2020, creditorul DGRFP 
Timisoara – AJFP Caras-Severin, creditor ce deține 100% din totalul masei credale, a transmis următorul vot: 
[…] Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv (2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2038/115/2019. : „Având în vedere dispozițiile Cap. III, art. 8 alin. (3) din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, confirmă lichidatorul judiciar 
desemnat provizoriu de instanța de judecată, respectiv Consultant Insolvență SPRL”. 
Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv (3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. : “Având în vedere dispozițiile Cap. III, art. 8 alin. (3) teza finală din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, aprobă un onorariu lichidatorului judiciar în cuantum de 
5.000 lei pentru întreaga procedură și un onorariu de succes în cuantum de 1% din sumele distribuite creditorilor, 
exclusiv TVA și vânzarea bunurilor”. 
• Hotărârea Adunarii Creditorilor SC Adivasdo Prod Impex SRL publicată în BPI nr. 2291/04.02.2020 prin care a fost 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolventa SPRL nu a fost contestată de catre niciunul dintre subiectele de 
drept prevazute de Legea nr. 85/2014.  
• Prin Încheierea de sedinta din data de 20.02.2020, judecatorul sindic din dosarul nr. 2038/115/2019 al debitoarei SC 
Adivasdo Prod Impex SRL a luat act de confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei a societatii 
profesionale de insolventa Consultant Insolventa SPRL, respectiv de onorariul în cuantum de 5000 lei pentru întreaga 
procedură și un onorariu de succes în cuantum de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA și vânzarea 
bunurilor. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 2038/115/2019/a1 având primul termen de judecată stabilit în data de 
09.04.2020. La termenul de judecată din data de 09.04.2020, s-a suspendat cauza, având în vedere suspendarea cauzelor 
pe durata stării de urgență în baza Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 şi a Decretului nr. 240/2020 din 14 
aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 
4. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
administratorilor Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 
Tribunalului Caraș-Severin. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 2038/115/2019/a2. Până la data prezentului 
raport de activitate, nu a fost stabilit primul termen de judecată, având în vedere suspendarea cauzelor pe durata stării de 
urgență în baza Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 şi a Decretului nr. 240/2020 din 14 aprilie 2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 
5. Referitor la dosarul nr. 1834/115/2019. Subscrisei i-a fost comunicată Citația emisă la data de 06.03.2020 în dosarul 
nr. 1834/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală, privind inculpații: Gheorghiţanu A., trimis 
în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 
republicată, şi SC Adivasdo Prod Impex SRL, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală 
prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 republicată. 
La termenul de judecată din data de 16.04.2020, având în vedere dispoziţiile art. 43 alin.2 din Decretul nr. 195 din 
16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, stare de urgenţă ce a 
fost prelungită prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020, coroborat cu prevederile Hotărârilor nr. 257/17.03.2020 şi nr. 
417/24.03.2020 ale Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi ale Hotărârilor nr. 8 din 18.03.2020 şi nr. 9 din 
25.03.2020, date de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara, ia act de suspendarea de drept a judecării 
prezentului dosar, pe durata stării de urgenţă, urmând ca la încetarea respectivei stări de urgenţă să se facă aplicarea 
dispoziţiilor art. 43 alin.3 din sus-menţionatul decret.  
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5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, sunt în cuantum de 
438,34 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15613 10.12.2019 57.64 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 
10.12.2019 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00014392 12.12.2019 37.00 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva debitorului către creditori 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00012993 12.12.2019 29.20 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva debitorului către debitor 
și asociați 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00014916 23.12.2019 12.00 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Caraș-Severin 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00000229 08.01.2020 10.70 lei transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

6 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
35 11.02.2020 200.03 lei  alimentare combustibil 

7 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
36 11.02.2020 28.67 lei  alimentare combustibil 

8 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17013 19.02.2020 39.60 lei 
publicare anunț organizare selecție oferte de evaluare în ziarul 

Național din data de 19.02.2020 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00002636 05.03.2020 10.70 lei transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00003575 16.03.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorilor 

sociali către Tribunalul Caraș-Severin 

 
Total sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor în procedura simplificată de insolvență 
438.34 lei 

 
6.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate. Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat 
prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 03.02.2020 este de 5.000 lei pentru întreaga procedură 
simplificată de insolvență a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, în cazul onorariului fix și un onorariu de succes 
în cuantum de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA și vânzarea bunurilor, conform prevederilor 
Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare 
și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Onorariul achitat până la 
data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Adivasdo Prod Impex SRL, evaluarea și valorificarea bunurilor 
din averea debitorului, soluționarea dosarului nr. 2038/115/2019/a1 și a dosarului nr. 2038/115/2019/a2 având ca obiect 
cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. 
a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea 
nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


