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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii simplificate de insolvență  

Nr.: 1550 Data emiterii: 19.11.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2587/115/2018; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30 
3.Debitor: SC Dim-Nașky SRL, cod de identificare fiscală: 30844150; Sediul social: sat. Măru, com. Zăvoi, nr. 165, 
jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/556/2012. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, 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; nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. 
Popescu G. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Dim-Nașky SRL, conform 
Încheierii civile nr. 94/JS/CC din data de 27.09.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 2587/115/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: 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, pentru debitorul SC Dim-Nașky SRL, astfel întocmit, în număr de 3 (trei) file. 

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

insolvenţă, pentru debitorul SC Dim-Nașky SRL 

Număr dosar 2587/115/2018 Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Dim-Nașky SRL  
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1), art. 73 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura 
Tribunalului Caraş-Severin, debitorul SC Dim-Nașky SRL a solicitat a fi supus procedurii simplificate a insolvenței, 
manifestându-și intenția de a-și lichida averea. Prin Încheierea civilă nr. 94/JS/CC din data de 27.09.2018, pronunțată de 
Tribunalul Caraș-severin în dosarul nr. 2587/115/2018, judecătorul-sindic a dispus în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC Dim-Nașky SRL. 
De asemenea, în temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a numit în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G..  
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a 
efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii simplificate de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Dim-Nașky SRL la sediul din sat Măru, com. Zăvoi, nr. 165, jud. Caraș-Severin, 
notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39887289175;  
- a notificat administratorul societății Duncan I. V., privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului SC Dim-Nașky SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39887289185;  
- a notificat următorii creditori bugetari cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin 
poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel:  

Nr. 
Crt. Destinatar Adresa 

Nr. confirmare de primire 

1 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 

Statului Bucureşti, str. Căpitan Alexandru Şerbănescu, nr. 50 
AR39887289215 

2 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Caraş-Severin Reşiţa, str. Valea Domanului, nr. 2, jud. Caraş-Severin 
AR39887289255 

3 
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni 

Vamale Caraş-Severin Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 29, jud. Caraş-Severin 
AR39887289225 

4 Primăria Reşiţa Reşiţa, str. 1 Decembrie 1918, jud. Caraş-Severin 
AR39887289235 

5 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare București, str. Olteniței, nr. 35-37, Sector 4 
AR39887289265 

6 Taxe și Impozite Reșița Reșița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Caraș-Severin 
AR39887289195 

 

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului 
SC Dim-Nașky SRL, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39887289205, în vederea efectuării 
mențiunilor necesare.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Dim-Nașky SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18496/03.10.2018, precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 04.10.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. Subscrisa a solicitat Primăriei 
Reșița, să comunice situația bunurilor impozabile cu care figurează debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire – AR39887289245. Prin Adresa nr. 83330/22.10.2018, Consiliul Local al Municipiului Reșița Direcția 
Impozite și Taxe a comunicat că debitoarea Dim-Nașky SRL nu figurează în evindețele acestora cu bunuri impozabile.  
Prin Adresa nr. 4967/26.10.2018, Direcția Regională Vamală – Biroul Vamal de Interior Caraș-Severin nu figurează cu 
debite în evindețele Biroului Vamal de Interior Caraș-Severin.  



2 
 

2. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Dim-
NAșky SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, iar anunțul privind a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
insolvență nr. 20897/05.11.2018. Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Dim-NAșky SRL a fost afișat  pe site-ul lichidatorului judiciar: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/11/Raport-cauzal-intocmit-cf.-art-97-din-Legea-85-2014-Dim-Nasky-SRL.pdf. 
3. Referitor la situația financiară a SC Dim-NAșky SRL. Reprezentanţii SC Dim-Nașky SRL au răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar în sensul că au furnizat informaţiile cerute de către acesta, respectiv au predat acestuia 
următoarele documente: bilanțul încheiat la data de 31.12.2016, bilanţul încheiat la data de 31.12.2017, balanța de 
verificare aferentă lunii decembrie 2016, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017, balanța de verificare 
aferentă lunii decembrie 2017, balanța de verificare aferentă lunii august 2018, balanța de verificare aferentă lunii 
septembrie 2018, Registru Jurnal aferent lunii iulie 2018, Registru Jurnal aferent lunii august 2018, Registru Jurnal 
aferent lunii septembrie 2018, Situație clienți neîncasați pentru perioada 01.01.2016-31.10.2018; Situația depozitului de 
cherestele pentru perioada iunie 2018, Proces-verbal de intervenție nr. 168 din 07.11.2015, Lista de inventariere 
încheiată la data de 30.06.2018. 
Conform balanței de verificare aferentă luniii septembrie 2018, la data de 30.09.2018, debitoarea înregistrează 
următoarele active circultante: stocuri în valoare de 1.430,00 lei reprezentând produse finite; creanțe-clienți – 3.000,00 
lei; taxa pe valoare adăugată neexigibilă – 698,93 lei; disponibilități bănești în casierie – 8.421,20 lei. 
Conform balanței de verificre aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea înregistrează datorii în cuantum total de 
83.705,57 lei, constituite din: Contribuții unității la asigurările sociale (cont 4311) – 15.935,00 lei; Contribuția 
angajatorului privind asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – 5.544,00 lei; Contribuția de asigurări sociale (cont 
4315) – 9.069,00 lei; Contribuția de asigurări sociale de sănătate (cont 4136) – 3.627,00 lei; Contribuția  asiguratorie de 
muncă (cont 436) – 681,00 lei; Contribuția unității la fondul de șomaj (cont 4371) – 443,00 lei; Impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor (cont 4418) – 14.556,00 lei; Taxa pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 20.485,57 lei; 
Impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) – 13.138,00 lei; Datorii la fonduri speciale, taxe și vărsăminte 
asimilate (cont 447) – 227,00 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea SC Dim-Nașky SRL a efectuat în perioada 
01.01.2018-30.09.2018 cheltuieli în sumă de 157.087,02 lei, constituite din: Cheltuieli cu materiile prime (cont 601) – 
78.267,50 lei; Cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 837,60 lei; Cheltuieli cu piesele de schimb (cont 6024) – 
2.772,26 lei; Cheltuieli cu materialele nestocate (cont 604) – 51,26 lei; Cheltuieli cu energia și apa (cont 605) – 70,84 
lei; Cheltuieli privind mărfurile (cont 607) – 15.049,73 lei; Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (cont 625) – 
230,91 lei; Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626) – 603,40 lei; Alte cheltuieli cu serviciile executate de 
terți (cont 628) – 5.070,82 lei; Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (cont 635) – 20.032,00 lei; Cheltuieli 
cu salariile personalului (cont 641) – 30.227,00 lei; Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială (cont 6458) – 
2.113,00 lei; Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă (cont 646) – 681,00 lei; Alte cheltuieli de exploatare (cont 
6588) – 35,65 lei; Cheltuieli cu impozitul pe venitul microîntreprinderilor (cont 698) – 1.122,00 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea SC Dim-Nașky SRL a efectuat în perioada 
01.01.2018-30.09.2018 venituri în sumă de 206.090,89 lei, constituite din: Venituri din vânzarea produselor finite (cont 
701) – 90.092,37 lei; Venituri din vânzarea produselor reziduale (cont 703) – 846,80 lei; Venituri din vânzări de mărfuri 
(cont 707) – 20.699,35 lei; Venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711) – 93.982,37 lei; Venituri 
din despăgubiri, amenzi și penalități (cont 7581) – 470,00 lei. 
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și 
administratorului special privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Dim-Nașky SRL, în data de 
18.10.2018, potrivit disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului, din sat 
Măru, comuna Zăvoi, nr. 165, jud. Caraş-Severin, întocmind Procesul-verbal de inventariere nr. 1402/18.10.2018 și 
Procesul-verbal de custodie nr. 1403/18.10.2018.   
Conform Listei de inventariere încheiată la data de 30.06.2018, debitoarea SC Dim-Nașky SRL înregistrează 
următoarele stocuri în valoare de 1.430 lei: Rumeguș Brad în cantitate de 16,96 mc - 424,00 lei; Rumeguș Duglas în 
cantitate de 0,48 mc - 12,00 lei; Rumeguș Molid în cantintate de 16,47 mc - 411,75 lei; Rumeguș Cer în cantintate de 
0,30 mc – 7,50 lei; Lăutărie Brad în cantintate de 15,42 mc – 385,50 lei; Lăutărie Duglas în cantitate de 0,50 mc – 12,50 
lei; Lăutărie Moid în cantitate de 7,07 mc – 176,75 lei. 
De asemenea, conform balanței de verificare aferentă luniii septembrie 2018, la data de 30.09.2018, debitoarea 
înregistrează disponibilități bănești în casierie – 8.421,20 lei. Disponibilitățile bănești existente în casieria debitoarei în 
sumă de 8.421,20 lei au fost depuse în contul unic de insolvență deschis la Banca Transilvania – cont IBAN 
RO28BTRLRONCRT0473299401.  
5. Referitor la situația creanței de recuperat a debitoarei SC Dim-Nașky SRL. În urma analizei efectuate de către 
lichidatorul judiciar a documentelor contabile predate precum și a soldurilor restante existente în baza de date contabilă 
a debitoarei falite, s-a constatat faptul că SC Dim-Nașky SRL - în faliment, in bancrupcy, en failite înregistrează creanța 
neîncasată de la clientul SC Emiliano Vest SRL în sumă de 3.000,00 lei, reprezentând contravaloare cherestea brad în 
cantintate de 5 m³, preț unitar de 600 lei/m³, conform următoarelor documente financiar – contabile: Factura fiscală 
Seria CS nr. 165 emisă în data de 05.08.2016, nr. Aviz de însoțire a mărfii 1471760 lei, scadentă în data de 05.09.2016; 
Aviz de însoțire secundar (cherestele) din data de 05.08.2016 pentru cherestea brad în cantitate de 5m³, locul descărcării 
în loc. Oțelu-Roșu; Situație clienți – facturi neîncasate pentru perioada 01.01.2016-31.10.2018.     
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Lichidatorul judiciar a procedat la somarea debitorului menționat în vederea recuperării cât mai rapide a debitului 
înregistrat de acesta către SC Dim-Nașky SRL, prin transmiterea somației prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire. Conform Extrasului contului unic de insolvență a debitoarei SC Dim-Nașky SRL, cont IBAN 
RO28BTRLRONCRT0473299401, debitorul SC Emiliano Vest SRL a virat în data de 05.11.2018 în contul unic de 
insolvență a debitoarei debitul restant în sumă de 3.000,00 lei.  
6. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitoarei. 
Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 
de 339,63 lei, astfel: 

Nr. 
crt.  

Furnizor Serie și nr. document Data Suma  Observații 

1 
Avans deschidere cont unic de 

insolvență 
Chitanță de depunere 
numerar 25.10.2018 40.00 lei 

Depunere numerar în vederea deschiderii 
contului unic de insolvență 

2 SC Mol Romania P.P. SRL 131 08.11.2018 201.03 lei Deplasare lichidator judiciar la sediul debitoarei 

3 
C.N. Poșta Română SA DIV00054210 05.11.2018 12.00 lei 

transmitere documente la Tribunalul Caraș-
Severin 

4 
C.N. Poșta Română SA DIV00052834 26.10.2018 6.30 lei 

transmitere somație către debitorul SC Emiliano 
Vest SRL (la sediul din Caransebeș) 

5 
C.N. Poșta Română SA DIV00052835 26.10.2018 7.30 lei 

transmitere somație către debitorul SC Emiliano 
Vest SRL (la sediul din Buchin) 

6 
C.N. Poșta Română SA DIV00050166 12.10.2018 73.00 lei 

comunicare notificări de deschidere a procedurii 
simplificate de insolvență 

 Total sume avansate pentru plata cheltuielilor de procedură 339.63 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 Dim-Nașky SRL, întocmirea 
tabelului preliminar de creanțe, evaluarea și valorificarea bunurilor din averea debitoarei și recuperarea creanței 
acesteia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


