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            Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia 

stării de insolvenţă a debitorului SC FRIGODORE SERV SRL (“Raportul”) a fost 

elaborat de Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al 

SC FRIGODORE SERV SRL, inclusiv pe baza datelor, documentelor şi 

informaţiilor (incluzând orice explicaţii verbale în legătură cu acestea) furnizate 

reprezentanţilor Consultant Insolvenţă SPRL de către administratorul special al 

debitorului.  

      În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat datele şi 

informaţiile furnizate de către administratorul special al debitorului precum şi 

situaţia indicatorilor financiari publicaţi pe site-ul Ministerului de Finanţe pe care 

le-a considerat relevante sau utile, în măsura în care pentru scopul prezentului 

Raport informaţiile solicitate au fost puse la dispoziţia Consultant Insolvenţă 

SPRL. 

      În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL 

nu a făcut verificări sau investigaţii independente şi a prezumat caracterul 

complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor furnizate. În analiza 

contractelor, înţelegerilor şi documentelor de natură comercială încheiate între 

părţi, Consultant Insolvenţă SPRL a prezumat că semnătura de pe aceste 

documente este semnătura persoanelor autorizate să semneze în numele părţilor 

precum şi conformitatea copiilor furnizate cu originalul documentelor. 

Consultant Insolvenţă SPRL a prezumat, de asemenea, competenţa şi 

autoritatea persoanelor din cadrul SC FRIGODORE SERV SRL care au elaborat 

rapoarte, răspunsuri la întrebări, analize şi comentarii solicitate de către 

reprezentanţii administratorului judiciar. Reprezentanţii SC FRIGODORE SERV 

SRL au răspuns solicitărilor administratorului judiciar în sensul că au furnizat 

informaţiile cerute de către acesta, respectiv au predat acestuia următoarele 

documente: bilanțul încheiat la data de 31.12.2018 și balanțele sintetice aferente 

perioadei septembrie 2018 – martie 2020. 

   Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, 

ordonanţe sau alte acte normative. Aceste interpretări nu constituie şi nici nu pot 

fi considerate ca o analiză exhaustivă şi / sau o opinie legală în ceea ce priveşte 

legislaţia din România aplicabilă debitorului SC FRIGODORE SERV SRL. 

    În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi 

informaţiile puse la dispoziţie de către debitor sunt corecte şi complete, respectiv 

că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 

desfășurată de SC FRIGODORE SERV SRL anterior datei de 27.02.2020 - data 

deschiderii procedurii insolvenţei. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar 

putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia.                  
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Dosar nr.  2857/108/2019 

Termen     14.05.2020 

 

              CĂTRE, 

        TRIBUNALUL TIMIŞ 

                                                                Secţia a II – a Civilă 

 

 

 

Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul procesual ales în localitatea 

Timişoara, str. Daliei nr. 8, ap. 14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, 

înregistrat în RFO II sub nr. 0649, reprezentată prin asociat coordonator ec. 

Popescu George, în calitate de administrator judiciar al SC FRIGODORE SERV 

SRL - în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în loc. 

Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad, înregistrată în Registrul Comerţului sub 

nr. J02/1382/2018, CUI 39807651, numit prin Sentința nr. 120/2019 din data 

de 27.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în 

dosarul nr. 2857/108/2019, Secţia a II - a Civilă, în conformitate cu dispozițiile 

art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, am întocmit prezentul  

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE  

CARE AU DUS LA INSOLVENŢA DEBITORULUI  

SC FRIGODORE SERV SRL 
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Structura prezentului raport este următoarea: 

I. Prezentarea societăţii debitoare 

I.1. Identificarea societăţii debitoare - date generale 

I.2. Structura asociativă. Capitalul social 

I.3. Obiectul principal de activitate 

I.4. Istoricul societăţii debitoare SC FRIGODORE SERV SRL  

II.1 Analiza diagnostic 

       II.1.1. Diagnostic Operațional  

II.1.2. Diagnostic de resurse umane 

II.1.3. Diagnostic comercial 

II.1.4. Diagnostic juridic 

II.2  Analiza de piață 

III.  Analiza Economico-Financiară 

       III.1. Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 

       III.2. Analiza poziţiei financiare 

       III.3. Analiza contului de profit şi pierdere 

 

IV.  Analiza riscului de insolvenţă 

 

V.    Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 

 

VI.   Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de 

plăţi 

VII.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului FRIGODORE SERV SRL 

VIII. Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei 

 

IX.   Anexe 
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I. Prezentarea societăţii debitoare  

 

I.1. Identificarea societăţii debitoare - date generale 

 

Societatea SC FRIGODORE SERV SRL este o societate cu răspundere 

limitată, având un capital social subscris și vărsat de 200 lei, asigurat în totalitate 

de către asociatul unic, prin aport exclusiv în numerar depus la bancă. 

 Sediul social se află în loc. Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet Arad. 

Societatea este înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Timiș sub numărul J02/1382/2018, având CUI 39807651. 

În prezent, societatea nu dispune de sedii secundare, însă, pentru o bună 

desfășurare a activității, aceasta va putea înființa, cu respectarea formalităților 

legale pentru constituirea lor în mod valabil, filiale, sucursale, reprezentanțe, 

agenții, puncte de lucru, birouri, magazine, depozite în Lugoj precum şi în orice 

alte localităţi din ţară şi din străinătate. 

 

 

  I.2. Structura asociativă. Capitalul social 

 

  Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei, și este asigurat de către 

asociatul unic prin aport exclusiv în numerar. (Anexa 1) 

 

 Structura proprietăţii societăţii este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Nr. părți 

sociale 
Valoare [lei] 

Pondere 

 

1 
POPA IOAN-DOREL 

 
20 200 100,000% 

 TOTAL 20 200 100,000% 

 

Persoana fizică, POPA IOAN-DOREL, cetăţean român, în calitate de asociat 

unic, născut la data de 27.06.1981, în localitatea Arad, jud. Arad, domiciliat în 

localitatea Arad, Călărașilor, nr. 20, jud. Arad, având CNP 1810627020163, cu un 

aport vărsat total în cuantum de 200 lei, un număr de 20 de părți sociale şi o 

cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%/100%.  

Părțile sociale pot fi cesionate unor terțe persoane, sau pot fi moștenite. 

Finanțarea societății se poate face prin credite bancare sau de la persoane fizice 
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sau juridice, inclusiv de la asociatul unic. 

I.3. Obiectul principal de activitate 

 

Obiectul principal de activitate al societăţii este „Repararea articolelor 

fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor” – cod CAEN 331, iar 

Obiectul principal de activitate este Repararea mașinilor – cod CAEN 3312. 

Activităţi secundare întreprinse de SC FRIGODORE SERV SRL la sediu 

(conform Actului Constitutiv): 

 
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 

seminţe oleaginoase 

0112 - Cultivarea orezului 

0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 

0114 - Cultivarea trestiei de zahăr 

0115 - Cultivarea tutunului 

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile 

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0121 - Cultivarea strugurilor 

0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 

0123 - Cultivarea fructelor citrice 

0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 

0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase 

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 

0129 - Cultivarea altor plante permanente 

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

0141 - Creşterea bovinelor de lapte 

0142 - Creşterea altor bovine 

0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline 

0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor 

0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor 

0146 - Creşterea porcinelor 

0147 - Creşterea păsărilor 

0149 - Creşterea altor animale 

0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 

0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 
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0163 - Activităţi după recoltare 

0164 - Pregătirea seminţelor 

0170 - Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 

0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere 

0220 - Exploatarea forestieră 

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 

0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii 

0311 - Pescuitul maritim 

0312 - Pescuitul în ape dulci 

0321 - Acvacultura  maritimă 

0322 - Acvacultura în ape dulci 

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 

1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor 

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 

1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 

1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

1052 - Fabricarea îngheţatei 

1061 - Fabricarea produselor de morărit 

1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de 

patiserie 

1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 

1081 - Fabricarea zahărului 

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 

1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei 

1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 
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1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 

1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 

1105 - Fabricarea berii 

1106 - Fabricarea malţului 

1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 

îmbuteliate 

1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

1320 - Producţia de ţesături 

1330 - Finisarea materialelor textile 

1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 

1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de 

corp) 

1393 - Fabricarea de covoare şi mochete 

1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 

1395 - Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de 

îmbrăcăminte 

1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 

1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 

1420 - Fabricarea articolelor din blană 

1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 

1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 

1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 

1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 

1520 - Fabricarea încălţămintei 

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului 

1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale 

vegetale împletite 
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1711 - Fabricarea celulozei 

1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului 

1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 

1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 

1724 - Fabricarea tapetului 

1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

1811 - Tipărirea ziarelor 

1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a. 

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

1814 - Legătorie şi servicii conexe 

1820 - Reproducerea înregistrărilor 

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 

2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 

2311 - Fabricarea sticlei plate 

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 

2313 - Fabricarea articolelor din sticlă 

2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică 

2320 - Fabricarea de produse refractare 

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 

2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 

2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2351 - Fabricarea cimentului 

2352 - Fabricarea varului şi ipsosului 

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

2363 - Fabricarea betonului 
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2364 - Fabricarea mortarului 

2365 - Fabricarea produselor din azbociment 

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 

2391 - Fabricarea de produse abrazive 

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2433 - Producţia de profile obţinute la rece 

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 

2530 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 

2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 

2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor 

2562 - Operaţiuni de mecanică generală 

2571 - Fabricarea produselor de tăiat 

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 

2573 - Fabricarea uneltelor 

2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 

2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 

2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2612 - Fabricarea altor componente electronice 

2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 

2652 - Productia de ceasuri 

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 

2712 - Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 

2720 - Fabricarea de acumulatori şi baterii 

2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 
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2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice 

2811 - Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi 

motociclete) 

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 

2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a 

echipamentelor periferice) 

2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 

2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 

2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 

2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 

2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de 

autovehicule 

2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare 

3020 - Fabricarea materialului rulant 

3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 

3091 - Fabricarea de motociclete 

3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 

3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 

3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3103 - Fabricarea de saltele şi somiere 

3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 

3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 

3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

3291 - Fabricarea măturilor şi periilor 

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 

3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice 
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3314 - Repararea echipamentelor electrice 

3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 

3319 - Repararea altor echipamente 

3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor 

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 

4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane 

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4291 - Construcţii hidrotehnice 

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 

4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului 

4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 - Alte lucrări de finisare 

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 

4519 - Comerţ cu alte autovehicule 

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 

4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu 

semifabricate 

4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru 
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industrie 

4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 

4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 

4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 

4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 

4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor 

4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 

4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 

4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 

4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 

4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile 

4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 

televizoarelor 

4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 

4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 

4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 

4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 

4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 

4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 

4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 

4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 

4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de 

tricotat 

4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 
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4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 

4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 

4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor 

sanitare 

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 

de încălzire 

4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 

4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare 

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 

4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în 

magazine specializate 

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 

4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine 

specializate 

4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 

4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 

vopsit, în magazine specializate 

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, 

în magazine specializate 

4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic 

n.c.a., în magazine specializate 

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 
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audio/video , în magazine specializate 

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 

4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 

4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al 

animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat 

prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4932 - Transporturi cu taxiuri 

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

4942 - Servicii de mutare 

5210 - Depozitări 

5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5224 - Manipulări 

5229 - Alte activităţi anexe transporturilor 

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5590 - Alte servicii de cazare 

5610 - Restaurante 

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

5811 - Activităţi de editare a cărţilor 

5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

5813 - Activităţi de editare a ziarelor 

5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

mailto:office@consultant-insolventa.ro


 
                      

 

                            
 

 
 

 
16 

 
  

 str. Daliei nr. 8, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

5819 - Alte activităţi de editare 

5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5829 - Activităţi de editare a altor produse software 

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 

6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii 

6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 - Activităţi ale portalurilor web 

6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

6831 - Agenţii imobiliare 

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 

7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7111 - Activităţi de arhitectură 

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 

7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312 - Servicii de reprezentare media 

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 

7410 - Activităţi de design specializat 

7420 - Activităţi fotografice 

7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
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7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 

7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 

7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 

7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 

7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 

7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian 

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 

7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 

7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 - Activităţi ale tur-operatorilor 

7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8110 - Activităţi de servicii suport combinate 

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122 - Activităţi specializate de curăţenie 

8129 - Alte activităţi de curăţenie 

8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 

8211 - Activităţi combinate de secretariat 

8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 

secretariat 

8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 

8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 

8292 - Activităţi de ambalare 

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

9003 - Activităţi de creaţie artistică 

9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9311 - Activităţi ale bazelor sportive 
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9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 

9319 - Alte activităţi sportive 

9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii 

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 

9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 

9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare 

9604 - Activităţi de întreţinere corporală 

9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 

9700 - Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 

 
I.4. Istoricul societăţii debitoare SC FRIGODORE SERV SRL 

 

În  anul 2006 se înregistrează societatea cu răspundere limitată SC FRIGODORE 

SERV SRL, atribuindu-se codul unic de înregistrare 39807651 şi numărul de 
ordine în registrul comerţului J02/1382/2018. (Anexa 1) 

 Sediul social a fost declarat în Arad, str. Călărașilor, nr. 20, jud. Arad. 
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Toată perioada de funcționare (septembrie 2018 – martie 2020) a fost 

marcată de intenţia societăţii de acaparare a unei cote cât mai extinse de piaţă, 

respectiv mărirea portofoliului de clienți. 

 

 

II.1  ANALIZĂ DIAGNOSTIC  

 

Aceasta presupune reperarea simptomelor, a disfuncţionalităţii unei firme, 

cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor, identificarea cauzelor, 

elaborarea unor programe de acţiune prin a căror aplicare practică se asigură 

redresarea activităţii acesteia sau eficientizarea activităţii în perspectiva dezvoltării 

sale. Diagnosticul economico - financiar este un instrument care permite 

formularea unor judecăţi de valoare, calitative şi cantitative, privind starea, 

dinamica şi perspectivele de dezvoltare sau redresare ale unui agent economic. 

Analiza diagnostic reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi 

instrumente care are în vedere informaţiile interne şi externe în vederea formulării 

unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia unui agent economic, la nivelul şi 

calitatea performanţelor sale, la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem 

de dinamic. 

Diagnosticarea societăţii se poate face fie în cazul întreprinderilor în 

dificultate, când efectuarea diagnosticului reprezintă o obligaţie legală în cadrul 

procedurii de reorganizare şi lichidare judiciară, fie în cazul întreprinderilor 

sănătoase, având caracterul unui instrument de control al realizării performanţelor. 

Pentru realizarea unei bune analize diagnostic trebuie avute în vedere 

următoarele aspecte: 

1.  Prezentarea generală a societăţii (date de identificare, capitalul social, 

adresa, obiectul de activitate, asociaţi, administratori, auditori etc.); 

2.  Organizarea structurală (structura organizatorică, structura de producţie, 

măsuri de perfecţionare, crearea de noi compartimente şi sectoare, divizare, 

fuziune, restructurarea producţiei); 

3.  Diagnosticul potenţialului tehnico-productiv (capacităţi de producţie şi grad 

de utilizare, resursele de producţie, producţiile şi caracterizarea produselor, 

caracterizarea stării tehnice, a tehnologiilor şi propuneri de îmbunătăţire, 

consumuri specifice de resurse, cooperarea cu alte firme etc.; noile produse 

propuse şi principalele avantaje); 

4.  Diagnosticul managementului şi al utilizării resurselor umane (mărimea şi 

structura personalului, experienţa, competenţa echipei manageriale, pregătirea 
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profesională, soluţii privind reproiectarea activităţii, analiza posibilităţii 

restructurării personalului etc.); 

5.  Diagnosticul activităţii economice (nivelul, structura şi evoluţia cheltuielilor 

de producţie şi a productivităţii factorilor, evoluţia şi structura costurilor unitare); 

6.  Diagnosticul activităţii de marketing (evoluţia şi structura cifrei de afaceri, 

evoluţia preţurilor şi a rentabilităţii pe produse, pieţe de desfacere şi de 

aprovizionare, raporturile societăţii cu clienţii şi furnizorii etc.); 

7.  Diagnosticul financiar cuprinde: analiza evoluţiei veniturilor, cheltuielilor şi 

rezultatelor financiare ale ultimilor trei ani, evoluţia şi structura patrimoniului, 

evoluţia capitalului permanent şi a gradului de asigurare cu disponibilităţi 

băneşti, situaţia financiară, situaţia creditelor şi a dobânzilor, indicatorii 

financiari (care reflectă bonitatea financiară a întreprinderilor); 

8.  Concluziile generale ale diagnosticului: „puncte slabe şi „puncte forte". 

Din concluziile analizei diagnostic trebuie să rezulte principalele măsuri 

menite să crească profitul şi funcţionalitatea societăţii sau măsurile ce se impun 

privind redresarea societăţii, fie prin restructurarea activităţii acesteia, fie prin 

procedura reorganizării judiciare. 

Aceste măsuri se evidenţiază în următoarele direcţii: 

1. în sfera aprovizionării: aprovizionarea de la surse apropiate şi cu mijloace 

adecvate, clauze contractuale precise cu termene şi fără confuzii, evidenţă 

operativă bună, simplă şi uşoară, eliminarea pierderilor de transport - depozitare – 

gestionare; 

2. în sfera producţiei: lansarea de noi produse, creşterea calităţii produselor, 

scurtarea ciclului de producţie, reducerea consumurilor specifice prin 

retehnologizări şi dotări de maşini şi utilaje cu productivitate ridicată, 

mecanizarea lucrărilor cu volum mare de muncă, automatizarea proceselor de 

producţie, introducerea normelor progresive, organizarea aprovizionării continue a 

locurilor de muncă, eliminarea deşeurilor, rebuturilor, folosirea înlocuitorilor de 

materiale; 

3. în sfera livrărilor: creşterea ritmului de vânzare, accelerarea ritmului de 

încasări, mecanizarea transportului la livrare, creşterea volumului livrărilor, 

organizarea operativă eficientă a formelor de expediere; 

4. alte sfere de influenţă: rapiditatea în schimbarea tehnologiilor şi o dotare de 

calitate, garantarea fiabilităţii utilajelor, respectarea disciplinei tehnologice, 

utilizarea de materiale de calitate. 

În cazul unei firme aflate în dificultate, diagnosticarea activităţii acesteia, 

respectiv a punctelor forte şi a celor slabe reprezintă doar o primă etapă a 

strategiei de redresare a acesteia, urmată de stabilirea politicii de redresare şi 
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punerea în aplicare a planului de redresare propus. În condiţiile propunerii unui 

plan de reorganizare a activităţii unei societăţi, o etapă obligatorie care se impune 

este evaluarea activităţii viitoare. 

 

 

II.1.1. Diagnostic Operaţional  

 

Diagnosticul operaţional are ca obiectiv estimarea performanţelor tehnice 

anterioare ale întreprinderii şi identificarea soluţiilor de ordin tehnic, capabile să  

creeze premisele restructurării activităţii. 

 

Organizarea activităţii de exploatare 

 

A. LOCALIZAREA AFACERII 

 

Societatea comercială FRIGODORE SERV SRL îşi desfăşoară activitatea în 

partea de vest a ţării, în Localitatea Arad, jud. Arad. Sediul social este amplasat pe 

str. Călărașilor, nr. 20. 

 

Nu există înregistrate sucursale, filiale sau sedii secundare/puncte de 

lucru. Adresa sediului social este locul de desfăşurare atât a activităţilor de 

prestări servicii, cât şi a celor proprii de birou (aferente codurilor CAEN înscrise în 

Actul Constitutiv). 

De asemenea, societatea prestează servicii si la terți, conform declaraţiei - 

tip model 2 nr. 45192 din 28.08.2018: 

Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN 

REV. 2):  

3312 - Repararea maşinilor 

 

 

B. MISIUNE, VIZIUNE, OBIECTIVE 

 

Viziunea societății include pe termen lung şi foarte lung orientarea spre 

client, spre satisfacţia exigenţelor sale. Politica în domeniul calităţii serveşte 

tuturor angajaţilor drept directivă obligatorie pentru o activitate orientată spre 

calitate, client şi răspundere. 

Obiectivele specifice ale societății:   

– extinderea gamei de servicii prestate; 

– menţinerea creşterii volumului de activitate.  
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C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE 

Activitatea principală a companiei este înscrisă sub Codul CAEN principal 

3312 - Repararea maşinilor 

ctivităţile secundare realizate de către debitor au fost menţionate anterior – 

la punctul - I.3 Obiectul principal de activitate, precum şi la Anexa 1 (Actul 

costitutiv al societăţii). 

 

II.1.2. DIAGNOSTIC DE RESURSE UMANE 

Diagnosticul de resurse umane are ca scop determinarea şi identificarea 

structurii organizatorice a întregii întreprinderi, cadrele de conducere, personalul, 

în vederea stabilirii oportunităţii menţinerii sau modificării acestei structuri pe 

parcursul desfăşurării procedurii.   

Debitorul îşi coordonează activitatea de resurse umane în concordanţă cu 

reglementările legale în vigoare, asociatul unic fiind și persoana de specialitate 

care presteză serviciile ce fac obiectul de activitate al societății. 

În  momentul de faţă, având în vedere starea actuală de insolvenţă a 

debitorului, administratorul judiciar va analiza atent componenţa şi structura 

personalului, şi în corelație cu perspectivele societăţii va recomanda o majorare a 

numărului acestuia, pentru reînceperea activităţii economice sistate, respectiv 

pentru redresarea situaţiei fianciare a societăţii, în limitele în care nu va fi afectat 

nivelul cheltuielilor de exploatare. 

 

II.1.3. DIAGNOSTIC COMERCIAL 

  

Diagnosticul comercial are ca obiectiv principal să determine piața şi locul 

ocupat de întreprindere pe piaţă. În raport de caracteristicile esențiale ale funcţiei 

comerciale se examinează componentele acesteia în condițiile oferite de mediul 

exterior întreprinderii și de cel interior al acesteia. 

 

A. PORTOFOLIU DE CLIENȚI ŞI FURNIZORI 

 

A.1. PRINCIPALII CLIENŢI  

Principalii clienţi ai societății, de-a lungul activității, sunt următorii: 

BRICOSTORE ROMÂNIA SRL, SC FLUIDIX SRL, SC FIRST MEAT SRL, SC 

INDPRODCOM SRL, SC SORI BAR SRL, SC VENTING ZONE SRL, SC 

KARALITOMAN SRL, SC PRINDE FOOD ARAD SRL, SC ADRIANA TOURISTIK 

COMPANY SRL, SC ELECTRONICS TRADING SRL, SC INTEGRAME SELECT SRL, 

SC HTA INFO TEHNIC SRL, SC EORDPRESS MENTOR SRL, SC REMEDIUM SRL, 

mailto:office@consultant-insolventa.ro


 
                      

 

                            
 

 
 

 
23 

 
  

 str. Daliei nr. 8, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

SC ROMANIA BIO FRUTTA SRL, SC TECHTRON SRL, SC EXPERT CONNEXION 

SRL, SC SNOOZE CAFFE SRL. 

 

A.2. FURNIZORI INDISPENSABILI 

 

Furnizorii indispensabili ai societății sunt cei de utilităţi. După data declanşării 

insolvenţei debitorul a menținut relațiile comerciale cu aceștia. 

 

Principalii furnizori: 

SC SILDOR SRL, SC DEDEMAN SRL, SC FLUIDIX SRL, SC MASTERLINE 

TOOLS SRL, SC VISTIM SRL, SC AER CONDIȚIONAT CTA SRL-D, SC IT AIR 

PRINT SRL.   

 
 

SC 
SILDOR 

SRL 

 SC 
DEDEMAN 

SRL 

 SC FLUIDIX 
SRL 

SC 
MASTERLINE 
TOOLS SRL 

SC VISTIM 
SRL 

SC AER 
CONDIȚIONAT 

CTA SRL-D 

 SC IT AIR 
PRINT SRL 

50.243,61 lei 19.122,93 lei 49.533,75 lei 18.707,49 lei 35.380,65 lei 46.634,99 lei 78.657,76 lei 

 

 

II.1.4. Diagnostic juridic 

 

 Diagnosticul juridic implică investigarea unor aspecte juridico-legale privind 

activitatea debitorului, în general, şi a patrimoniului acesteia, în special. 

 SC FRIGODORE SERV SRL nu este parte în litigii. 
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II.2. Analiză de piață 

 

  Societatea comercială FRIGODORE SERV SRL activează pe următoarele 

pieţe: 

– piaţa prestărilor de servicii de climatizare, ventilație, climă, etc; 

– piața construcțiilor. 

Piaţa totală de ventilaţie a fost estimată la 58 milioane de euro pentru anul 2017 
şi a urmat un trend ascendent, în medie cu circa 15% până în 2020, conform 

estimărilor specialiştilor MKOR Consulting. 

Acestă piaţă este împărţită în trei segmente, cel mai bine reprezentat fiind 
segmentul comercial cu 45% din totalul pieţei. Acesta este urmat de 

cel industrial cu 29% din valoarea totală a pieţei, iar cel rezidenţial reprezintă 
diferenţa de 26%, conform studiului sectorial realizat de MKOR Consulting la 

finalul anului 2017. 

Legislaţia europeană, obligatorie şi pentru România, impune includerea 

sistemelor de ventilaţie în clădirile nou construite. Calitatea aerului din spaţiile 

locuite, comerciale, de birouri sau hale industriale are repercusiuni directe asupra 

calităţii vieţii şi a sănătăţii. Cu toate acestea, respondenţii din panelul de experţi 

MKOR Consulting, arată că sistemele de climatizare sunt preferate de 

consumatorii rezidenţiali în detrimentul celor de ventilaţie. Principalul motiv 

este preţul ridicat pentru cele din urmă. 

În contextul în care soluţiile de izolaţie termică contribuie la deterioarea 

aerului din interior, este foarte posibil să crească presiunea pentru obligativitatea 

înlocuirii sistemelor vechi de ventilaţie acolo unde există, respectiv montarea 

acestora în clădirile vechi. 

 

Piaţa din România este într-o continuă dezvoltare întrucât consumatorul 

final devine mai selectiv cu privire la modul de alegere a sistemelor de climatizare, 

motiv pentru care această deschidere ne determină să observăm interesul 

partenerilor de a veni cu echilibru şi totodată cu diversitate.  

Estimările pentru următorii ani sunt pozitive pentru această piață, pe fondul 

intensificării activității de construcții. Sunt așteptate creșteri medii ale vânzărilor 

de sisteme de ventilatie de 14-15% anual, astfel încat în 2020 nivelul cererii ar 

putea ajunge la 85 milioane euro. 

Evoluția cererii pentru sistemele de ventilație este strâns legată de cea a pieței 

construcțiilor, unde există semnale și prognoze de creștere. Sunt însă și alți câțiva 
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factori care influențează pozitiv piața de ventilație. 

Legislația natională prevede înca din 2011 obligativitatea includerii unei soluții de 

ventilație sau climatizare în clădirile nou construite sau care suferă reparații 

capitale. 

Pe de altă parte, preocupările pentru calitatea aerului interior, alături de 

reducerea consumului de energie sunt alți factori care contribuie la creșterea 

cererii pentru sisteme de ventilație. 

În pofida dificultăţilor de pe piaţa naţională, din ultimii ani, societatea a 

reuşit să se păstreze în relaţii bune cu tradiţionalii clienţi.  

 

III. Analiza Economico - Financiară 

  

 Pentru analiza economico-financiară a activităţii societăţii trebuie studiate o 
serie de documente de sinteză contabilă, pornind de la ideea că acestea reflectă o 

imagine clară, corectă şi fidelă a activităţii economice. 

 La întocmirea analizei, se au în vedere situaţiile financiare ale societăţii 
debitoare. În lipsa obligaţiei legale de a numi cenzori (mai puţin de 15 asociaţi) şi 

lipsa obligaţiei legale de a supune situaţiile financiare unui audit financiar (având 
ca şi criterii mărimea cifrei de afaceri, activelor sau a numărului de personal), se 
porneşte de la admiterea prezumţiei că aceste situaţii reflectă o imagine corectă, 

completă şi fidelă a activităţii economice desfăşurată de către debitor. 

    Această analiză cuprinde în mod sintetic:  

1.    determinarea fluxului de numerar; 
2.  determinarea fluxului de numerar actualizat şi calculul ratei interne de 

rentabilitate, în cazul în care se fac investiţii; 

3.  indicatorii economico-financiari, determinaţi în scopul susţinerii 

avantajelor proiectului propus sau a viabilităţii întreprinderii, în urma măsurilor 

de restructurare sau a investiţiilor propuse. 

Deoarece ne dorim ca acest raport să reprezinte o imagine detaliată a 
societăţii comerciale, din care să se poată trage concluziile necesare privind 

stabilirea măsurilor ce se impun pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
debitorului, pentru luarea deciziilor corecte privind redresarea acesteia în baza 
unui plan de reorganizare, vom prezenta în cele ce urmează principalii indicatori 

economico-financiari care stau la baza unei astfel de analize, cât şi a modului de 
interpretare a acestor indicatori. 

Analiza economico-financiară a societăţii este o atribuţie permanentă a 
managementului acesteia. Aceasta se face anual, odată cu fundamentarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli sau ori de câte ori situaţia o impune. 

În cazul ajungerii societăţii în stare de incapacitate de plată, deja este un 
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semnal de alarmă pentru manageri, acest lucru indicând că nu au gestionat bine 

problemele cu care se confruntă societatea.  

În acest moment, se impune o analiză amănunţită, în vederea 
fundamentării deciziei privind aplicarea măsurilor necesare redresării societății. 

Analiza economico-financiară se face atât pe baza datelor istorice (bilanţuri 
întocmite pe anii anteriori, balanţe, analiză contracte, încasări şi plăţi etc.), cât şi 

în perspectivă, având că bază întocmirea situaţiilor previzionale.  

Ca urmare a demersurilor întreprinse de administratorul judiciar, s-a intrat 

în posesia raportărilor şi documentelor financiar - contabile întocmite de debitor şi 

depuse la Administraţia Generală a Finanţelor Publice Timiș, respectiv: bilanțul 

încheiat la data de 31.12.2018, cât și a datelor publicate pe site-ul 

www.mfinante.ro aferente anului 2018, necesare realizării analizei economico - 

financiare a activităţii SC FRIGODORE SERV SRL. (Anexa 2) 

Analiza economico – financiară a societăţii FRIGODORE SERV SRL 

reprezintă un studiu metodologic al situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub 

aspectul structurii financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ, contul de 

rezultate, anexele la acestea, corespunzătoare perioadei 2018-2019, puse la 

dispoziţie de conducerea societăţii, cât și a datelor publicate pe site-ul 

www.mfinante.ro.  

La efectuarea analizei s-au avut în vedere documentele de evidenţă 

contabilă furnizate de către debitor, cât și datele publicate pe paginile de 

specialitate. În acest context, prezenta analiză îşi propune să surprindă 

principalele aspecte ale afacerii FRIGODORE SERV SRL din punct de vedere 

economico-financiar, să interpreteze evoluţia acestora şi să sesizeze tendinţele pe 

care se poate încadra evoluţia viitoare.  Analiza răspunde unor cerinţe generale 

reclamate de contextul în care este elaborată.  

Un instrument important al analizei financiare îl constituie analiza 

indicatorilor care reprezintă raportul dintre două posturi sau grupe, fie din bilanţ, 

fie din contul de profit şi pierdere, fie unul din bilanţ şi altul din contul de profit şi 

pierdere.   

Contul de profit şi pierdere este un document contabil de sinteză care oferă o 

imagine fidelă asupra performanţei financiare, sintetizând într-o manieră explicită 

veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune şi pe această bază prezintă 

modul de formare al rezultatelor economice. 

În cele ce urmează  propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii 

debitoare, analizate pe baza indicatorilor financiari publicaţi pe site-ul 

Ministerului de Finanţe, a bilanțului întocmit pentru anul 2018, cât și a balanțelor 

sintetice aferente perioadei 31.09.2018 – 31.12.2019 a agentului economic SC 
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FRIGODORE SERV SRL, documente transmise de către debitor prin 

administratorul special. 

Perioada de timp luată ca referinţă este 31.12.2018 – 31.12.2019, pentru 

a se obţine o imagine asupra evoluţiei situaţiei economico-financiare a debitorului 

SC FRIGODORE SERV SRL, precum şi asupra cauzelor care au condus la starea 

de insolvenţă a acesteia. 

În vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolvență (insuficiența 

fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile), administratorul 

judiciar a efectuat cercetări pe mai multe planuri, care se referă la: 

-situaţia patrimonială; 

-performanțele financiare; 

-fluxurile de numerar; 

-portofoliu de clienți şi proiecte; 

-sectorul de piață; 

-industrie. 

 

III.1.  Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 

   

Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă imaginea de ansamblu 

a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă 

evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a 

capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către debitor. 

În perioada de timp luată ca referinţă pentru analiză, respectiv 31.12.2018 

– 29.02.2019, situaţia patrimonială a debitorului SC FRIGODORE SERV SRL se 

prezintă după cum urmează: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Total active imobilizate, din care: 0 24.639 

-imobilizări necorporale 0 0 

- imobilizări corporale 0 24.639 

- imobilizări financiare 0 0 

Total active circulante, din care: 109.657 120.076 

- stocuri     

- creanţe 1.509 1.609 

- casa şi conturi la bănci 108.148 118.467 

Cheltuieli înregistrate în avans     

TOTAL ACTIV 109.657 144.715 

Total capitaluri proprii 54.089 20.962 

Total datorii, din care: 55.568 123.753 
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- datorii pe termen scurt 55.568 123.753 

- datorii pe termen lung     

Venituri înregistrate în avans 0 0 

TOTAL PASIV 109.657 144.715 

 

Sursa — Indicatori financiari conform raportărilor financiare 

 

Evoluţia activului debitoarei în perioada 31.12.2018 – 31.12.2019 este 
prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 

  

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Total active imobilizate, din care: 0 24.639 

-imobilizări necorporale 0 0 

- imobilizări corporale 0 24.639 

- imobilizări financiare 0 0 

Total active circulante, din care: 109.657 120.076 

- stocuri     

- creanţe 1.509 1.609 

- casa şi conturi la bănci 108.148 118.467 

Cheltuieli înregistrate în avans     

TOTAL ACTIV 109.657 144.715 

 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al Societăţii 
debitoare se observă: 
- Societatea înregistrează active imobilizate pe parcursul perioadei analizate 

în cuantum de 24.639 lei.  
- Activele circulante au  crescut în perioada 2018 - 2019, de la 109.657 lei până 

la 120.076 lei, ca urmare a creşterii valorii totale a creanţelor societăţii de la 

1.509 lei la 1.609 lei, a creşterii disponibilităţilor băneşti cu 11.319 lei (faţă de 
anul 2018).  

- Societatea nu înregistrează cheltuieli în avans pe parcursul perioadei 
analizate. 

 

Evoluţia pasivului debitoarei înainte de deschiderea procedurii de 

insolvenţă este prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 
 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Total capitaluri proprii 54.089 20.962 

Total datorii, din care: 55.568 123.753 

- datorii pe termen scurt 55.568 123.753 

- datorii pe termen lung     

Venituri înregistrate în avans 0 0 

TOTAL PASIV 109.657 144.715 
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Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 

- Capitalurile proprii au o evoluţie descendentă, cu un trend variabil pe 
parcursul întregii perioade analizate (capitalurile proprii sunt pozitive în 
perioada anul 2018, dar acestea scad în anul 2019 de la 54.089 lei la -20.962 

lei.  

- Evoluția datoriilor totale ale Societăţii este ascendentă, crescând de la 55.568 
lei la 123.753 lei la finele anului 2019. Datoriile totale ale Societăţii sunt 

constituite doar din sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la 
un an. 

- Societatea nu înregistrează venituri în avans şi nici nu constituie 

provizioane pe parcursul întregii perioade analizate. 
 

Astfel, din înregistrările contabile din data de 31.12.2019, se observă o 
diminuare a capitalurilor proprii, dar care au totuşi o valoare pozitivă, cu 

aprox. 38,75% mai mari decât la sfarțitul exercițiului 2018. Această diminuare 

a capitalurilor proprii este determinată de majorarea datoriilor pe termen scurt 
(cu aprox. 122,71% faţă de anul 2018), precum şi de înregistrarea unui profit mai 

mic în comparație cu cel realizat în anul 2018, respectiv cu aproximativ 8,04%. 

 

 

III.2.  Analiza poziţiei financiare 

Evoluţia activului şi pasivului debitorului SC FRIGODORE SERV SRL, va fi 

prezentat în situaţiile ce urmează. 

 

III.2.1 Activul societăţii 

Activele reprezintă resurse controlate de întreprindere, ca rezultat al unor 

evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice 
viitoare. 
În funcţie de natura lor, activele se împart în: 

a) Active imobilizate; 
b) Active circulante;  
c) Cheltuieli în avans. 

 
Activul patrimonial al debitoarei în perioada 31.12.2018 – 30.06.2019 este 

prezentat mai jos pe principalele elemente componente: 
 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Total active imobilizate, din care: 0 24.639 

-imobilizări necorporale 0 0 

- imobilizări corporale 0 24.639 

- imobilizări financiare 0 0 

Total active circulante, din care: 109.657 120.076 
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- stocuri     

- creanţe 1.509 1.609 

- casa şi conturi la bănci 108.148 118.467 

Cheltuieli înregistrate în avans     

TOTAL ACTIV 109.657 144.715 

 

a) ACTIVELE IMOBILIZATE  
 
Activele imobilizate reprezintă o componentă importantă a activului 

patrimonial al oricărei societăţi şi constituie baza materială şi financiară necesară 

pentru desfăşurarea activităţii. Acestea sunt constituite din imobilizări 
necorporale, corporale şi financiare. 

 

Structura activelor imobilizate ale debitoarei în perioada 2018 – 2019 
este prezentată mai jos pe principalele elemente componente:  

 Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Total active imobilizate, din care: 0 24.639 

-imobilizări necorporale 0 0 

- imobilizări corporale 0 24.639 

- imobilizări financiare 0 0 

 

• Imobilizări necorporale  

Imobilizările necorporale sunt reprezentate de know-how, softurile 

informatice și licențele deținute de către debitor la valoare netă. Acestea se 

recunosc şi se înregistrează în documentele contabile la costul de achiziție şi se 

amortizează utilizând metoda liniară pe o perioadă de 3 ani sau pe durata 

contractului de licență, după caz. Conform înregistrărilor din documentele 

contabile, societatea nu dispune de imobilizări necorporale. 

 

• Imobilizările corporale 

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea 

acumulată și provizionul pentru deprecierea valorii. 

 Amortizarea imobilizărilor este înregistrată în contul de profit și pierdere, cu 

excepția terenurilor care nu se amortizează.  

 Imobilizările corporale pot să iasă din gestiune prin vânzare/casare. 

Imobilizările vândute/casate sunt eliminate din bilanț, concomitent cu 

recunoașterea în contul de profit sau pierdere curent a oricărui profit sau pierdere 

din această operațiune. Profitul sau pierderea se determină ca diferența între 

venitul din vânzare și valoarea net contabilă a activului. 

Conform documentelor contabile – bilanţurile analizate, societatea 
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prezintă imobilizări corporale în balanța de verificare întocmită la finele 

anului 2019, parțial amortizate. 

Din conținutul balanței întocmită la data de 31.12.2019, avem următoarele 

valori ale activelor imobilizate: 

– cont  2133 – Mijloace de transport (valoare amortizată 375 lei) – 

18.000,00 lei; 

– cont 214 – Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie 

a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (parțial 

amortizat, respectiv 486,08 lei) – 7.500,00 lei; 

În continuare prezentăm lista imobilizărilor corporale depusă de către 

debitorul FRIGODORE SERV SRL la dosarul cauzei: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Data 

achiziție 

Valoare 
contabilă (lei) 

1 Mobilier 25.05.2019 7.500,00 lei 

2 VW CADDY 02.06.2019 18.000,00 lei 

 

Ca urmare a solicitării de informaţii cu privire la bunurile impozabile aflate 

în patrimoniul debitoarei SC FRIGODORE SERV SRL de la PRIMĂRIA 

MUNICIPIULUI ARAD, DIRECŢIA VENITURI - SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE, 

prin adresa nr. 145693/09.03.2020, s-a constatat că SC FRIGODORE SERV SRL 

figurează cu următoarele bunuri supuse impozitării: 

– Autoturism Marca Volkswagen, serie şasiu: WV2ZZZ2KZ8X039690, 

serie motor: 392066. 

 

• Imobilizări financiare 

Imobilizările financiare (investiţiile financiare sau de portofoliu) cuprind 

valorile financiare investite de întreprindere în capitalul altor societăţi comerciale 

sub forma titlurilor de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului, 

creanţelor asupra societăţilor din cadrul grupului, titlurilor sub forma de interese 

de participare, creanţelor din interese de participare, titlurilor deţinute ca 

imobilizări şi altor creanţe.  

În cazul societăţii comerciale FRIGODORE SERV SRL nu sunt înregistrate 

imobilizări financiare. 

 

 

b) ACTIVELE CIRCULANTE  

Activele circulante reprezintă a doua componentă importantă în structura 

activului bilanţier, iar prin natura lor pot însemna calea cea mai scurtă spre 
obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt.  
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Din punct de vedere structural, activele circulante sunt constituite din: 

- stocuri; 
- creanţe; 
- investiţii pe termen scurt; 

- disponibilităţi băneşti. 
Structura activelor circulante ale debitoarei în perioada 2018 – 2019 

este prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 
 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Total active circulante, din care: 109.657 120.076 

- stocuri     

- creanţe 1.509 1.609 

- casa şi conturi la bănci 108.148 118.467 

Cheltuieli înregistrate în avans     

În cazul societăţii FRIGODORE SERV SRL, activele circulante au în 

componenţa lor atât creanţe, cât şi disponibilităţi băneşti.   

Ponderea semnificativă în cadrul activelor circulante este reprezentată de 

disponibilitățile bănești, care înregistrează o evoluție ascendentă în intervalul 

31.12.2018 - 31.12.2019. 

 

Stocurile, definite la modul general, reprezintă cantităţi de resurse 
materiale sau produse finite aflate într-un stadiu oarecare de fabricaţie, 
acumulate în depozitele de aprovizionare ale unităţilor economice într-un anumit 

volum şi o anumită structură, pe o perioadă de timp determinată, în vederea unei 
utilizări ulterioare.  

Din balanţa de verificare întocmită la data de 31.10.2019, se observă că 

debitoarea nu înregistrează stocuri de mărfuri. 

Creanţele reprezintă drepturile pe care societatea le are asupra altor 
persoane fizice sau juridice pentru bunurile vândute, serviciile prestate sau 
lucrările efectuate, pentru sume de bani sau alte valori avansate care urmează a fi 

încasate. 
Din balanţa de verificare din data de 31.12.2019, se observă că debitoarea 

înregistrează creanţe faţă de clienţi (cont 409) în valoare totală de 1.609 lei. 
 
Disponibilităţile băneşti de care dispune societatea, conform balanţei 

întocmită la 31.12.2019 sunt constituite din: 

- cont 5121 – Conturi la bănci în lei şi euro - valoarea de 851,53 lei; 

- cont 5311 – Casa în lei – 117.615,76 lei. 

 

c) CHELTUIELILE ÎN AVANS 

Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă sume care se plătesc în 

perioada fiscală curentă dar care se referă la perioadele viitoare, atunci când 
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urmează să fie incluse în costuri. 

Conform balanţei din data de 31.12.2019, societatea nu înregistrează 
cheluieli în avans. 

Astfel, din punct de vedere al structurii, activul patrimonial al Debitoarei 

este reprezentat de active imobilizate formate doar din imobilizări corporale, şi 
respectiv din active circulante formate din stocuri, creanțe şi disponibilităţi 

băneşti. Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile 
ratelor de structură active de mai jos: 

Denumire indicatori (%) 31.12.2018 31.12.2019 

Rata activelor imobilizate 0,00 17,03 

(active imobilizate/total activ)     

Rata stocurilor 0,00 0,00 

(stocuri/total active circulante)     

Rata creanţelor 1,38 1,34 

(creanţe/total active circulante)     

Rata disponibilităţilor băneşti 98,62 98,66 

(disponibilităţi/total active circulante)     

Rata activelor circulante 100,00 82,97 

(active circulante/total activ)     

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza informațiilor conform bilanțurilor financiare întocmite pentru 
anul 2018 şi balanța de verificare din data de 31.12.2019 

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale 

bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, 

activele imobilizate şi activele circulante reflectă situaţia actuală din societate.  

Rata activelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de 

caracteristicile tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de la o ramură 

la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care folosesc o 

infrastructură importantă sau echipamente costisitoare (în industrie). Se 

apreciază că pentru întreprinderi comparabile, această rată semnifică posibilitatea 

firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu-se că o imobilizare ridicată a 

capitalului atrage după sine un risc mare al netransformării acestora în lichidităţi. 

În cazul societăţilor aparţinând sectorului serviciilor, ponderile se schimbă 

semnificativ în favoarea activelor circulante datorită activelor intangibile, imposibil 

de cuantificat. 

La data de 31.12.2019, valoarea ratei activelor imobilizate este de 17,03% 

din totalul activelor deţinute de societate. 

Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul 

firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a acelor 

firme cu specific de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute în cazul 
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societăţilor prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele circulante prezintă 

valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul serviciilor şi scăzute în cadrul 

acelor entităţi aparţinând industriei. 

Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare 

de 82,97% din totalul activ. 

Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul 
activelor circulante. La data de 31.12.2018, valoarea ratei stocurilor este de 

0,00%, la fel ca la data de 31.12.2019, stocurile fiind inexistente. 

Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul 

activului. La data de 31.12.2018, valoarea ratei creanţelor este de 1,38% din 

totalul activelor circulante deţinute de societate. La data de 31.12.2019, rata 

creanţelor scade până la valoarea de 1,34%. 

Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti 

în cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între disponibilităţile 

băneşti şi totalul activului circulant. În anul 2018, valoarea ratei disponibilităţilor 

băneşti este negativă 98,62%, iar la finele anului 2019 este de 98,66%. 

Datorită sectorului în care activează societatea FRIGODORE SERV SRL, 

aceasta deţine active cu ponderi inegale. Analizând evoluţia pe parcursul celor 

două exerciţii financiare, observăm o evoluţie descendentă a ratei activelor 

circulante în perioada 2018-2019 şi o rată a creanţelor de numai 1,38% la 

sfârșitul anului 2018, respectiv de 1,34% la finele anului 2019. 

 

III.2.2 Pasivul societăţii 

a) CAPITALURI PROPRII  
b) DATORIILE 

 
Structura pasivului debitoarei în perioada 2018 - 2019 este prezentată 

mai jos pe principalele elemente componente: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Total capitaluri proprii 54.089 20.962 

Total datorii, din care: 55.568 123.753 

- datorii pe termen scurt 55.568 123.753 

- datorii pe termen lung     

Venituri înregistrate în avans 0 0 

TOTAL PASIV 109.657 144.715 

 

a) CAPITALURI PROPRII  

Capitalurile proprii pun în evidenţă modalitatea de asigurare a 

mailto:office@consultant-insolventa.ro


 
                      

 

                            
 

 
 

 
35 

 
  

 str. Daliei nr. 8, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

întreprinderii cu diferite categorii de resurse pe termen nelimitat, fiind 

reprezentate de capitalul social al societăţii, rezervele constituite, rezultatul reportat 
şi rezultatul curent al exerciţiului. 

 
Capitalurile proprii ale SC FRIGODORE SERV SRL sunt pozitive în perioada 

31.12.2018 – 31.12.2019, diminuându-se de la 54.089 lei la 20.962 lei în anul 

2019.  

La 31.12.2019, societatea înregistrează capitaluri proprii pozitive în valoare 

de 20.962 lei, fiind constituite din capitalul subscris vărsat în cuantum de 200 
lei, rezerve legale în sumă de 40 lei şi profitul înregistrat în exerciţiul financiar 
01.01.2019 – 31.12.2019 în valoare de 20.721 lei. 
 

• Capitalul social  

Valoarea capitalului subscris și vărsat al debitorului SC FRIGODORE SERV 

SRL la data de 31.12.2018 (din bilanţ)  este în sumă de 200 lei, fiind asigurat în 
totalitate de către asociatul unic menţionat anterior. 

Conform balanței sintetice din data de 31.12.2019, avem contul 1012 – 

Capital subscris vărsat în cuantum de 200 lei. 

• Rezervele 

Conform balanței sintetice la 31.12.2019, debitorul SC FRIGODORE 

SERV SRL deţine următoarele rezerve: 

-  cont 1061 – Rezerve legale – sold 40,00 lei.  

• Provizioanele 

Conform balanţei de verificare din data de 31.12.2019, societatea nu 
înregistrează provizioane. 

• Venituri înregistrate în avans 

Conform balanţei din data de 31.12.2019, nu sunt înregistrate venituri în 

avans. 

 

b) DATORIILE 

 

Analiza capitalurilor proprii ale unei entităţi economice arată raportul dintre 

datoriile şi activele entităţii, respectiv modul în care societatea poate să acopere 

datoriile sale pe seama activelor ce le deţine. 

Comparând evoluţia datoriilor şi variaţia capitalurilor proprii ale SC 

FRIGODORE SERV SRL, constatăm faptul că datoriile societăţii au un nivel 

asscedent în perioada 31.12.2018 – 31.12.2019, acestea majorându-se până la 

suma de 123.753 lei. 

Evoluţia datoriilor societăţii în cadrul perioadei analizate şi structura 
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acestora sunt prezentate în graficul următor: 

 
 

Perioada 2018 2018 

Datorii 55.568 123.753 

 

 
 

Perioada 2018 2019 

Total activ 109.657 144.715 

% datorii totale / total activ 50,67% 85,51% 

 

Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate 

reflecta şi prin intermediul ratelor de structură pasiv. 
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Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei 

surse de finanţare importante: capitalul acţionarilor (capitalul propriu), capitalul 

atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung şi 

achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt. 

Denumire indicatori (%) 31.12.2018 31.12.2019 

Rata autonomiei financiare globale 49,33 14,48 

(capital propriu/total pasiv)     

Rata de îndatorare globală 50,67 85,52 

(total datorii /total pasiv)     

Rata stabilitatii financiare  49,33 14,48 

(capital permanent/total pasiv)     

 

Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea agentului economic 

de a susţine din resurse proprii activitatea; sugerează o situaţie favorabilă pentru 

o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să 

reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul nostru, valorile acestei rate devin 

nefavorabile în perioada analizată, fiind în intervalul de 49,33% - 14,48% (în 

perioada 31.12.2018 - 30.12.2019). 

Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul economic 

este finanţat din alte resurse decât fondurile proprii. Cu cât valoarea acestei rate 

este mai mică, cu atât ne sugerează o situaţie mai favorabilă pentru firmă.  

În cazul debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii perioade 

analizate. Din calculele anterioare se poate observa faptul că, datoriile pe termen 

scurt deţin o pondere extrem de mare în totalul pasivelor agentului economic 

analizat. O asemenea situaţie poate fi considerată ca fiind extrem de nefavorabilă 

societăţii, aceasta fiind supusă riscului de apariţie a unor dificultăţi ulterioare ca 

urmare a concentrării scadenţelor pentru diversele datorii într-un termen foarte 

scurt (mai mic de un an). 

Rata stabilităţii financiare reflectă legătura dintre capitalul de care 

dispune societatea în mod permanent şi totalul patrimoniului. Valoarea optimă 

este cât mai apropiată de 100%. În perioadă 2018 - 2019 indicatorul a înregistrat 

valori ce reflectă o situație care tinde să devină critică a stabilității financiare.  

III.2.3 Indicatori de lichiditate 

Cuantumul înregistrat de ratele de lichiditate reprezintă una dintre 

modalităţile de determinare a stării de insolvenţă vădită a unei societăţi 

comerciale. 

Pe lângă analiza veniturilor, cheltuielilor şi elementelor patrimoniale, am 

urmărit şi evoluţia debitorului din punct de vedere al lichidităţii. Pentru aceasta, 

mailto:office@consultant-insolventa.ro


 
                      

 

                            
 

 
 

 
38 

 
  

 str. Daliei nr. 8, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

s-au calculat pentru perioada 2018 – 31.12.2019, indicatorii de lichiditate: 

Denumire indicatori  31.12.2018 31.12.2019 

Rata lichidităţii curente 1,97 0,97 

(active circulante/datorii pe termen scurt)     

Rata lichidităţii rapide 1,97 0,97 

(creanţe+disponibilităţi/datorii pe termen scurt)     

Rata lichidităţii imediate 1,95 0,96 

(disponibilităţi băneşti/datorii pe termen scurt)     

Rata solvabilității generale 1,97 1,17 

( total activ/total datorii)     

 

Lichiditatea prezintă capacitatea de a transforma elementele de activ în bani. 

 

Lichiditatea curentă (Rata lichidităţii curente sau generale) – indicatorul 

mai poartă şi denumirea de lichiditate patrimonială, oferă informaţii despre 

bunurile la care întreprinderea poate să facă apel pentru a plăti datoriile pe 

termen scurt. Se calculează ca raport între activele circulante şi datoriile curente 

şi reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma 

într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile. 

Se apreciază că există o lichiditate curentă favorabilă pentru societate atunci când 

valoarea acestei rate este supraunitară. Intervalul de timp recomandat este 1,2 – 

2.  

Pragul optim este atins la nivelul perioadei 2018, iar în anul 2019 valoarea ratei 

lichidităţii curente scade şi devine subunitară.  

Lichiditatea rapidă – arată capacitatea societăţii de a face faţă datoriilor pe 

termen scurt din activele circulante cele mai lichide, excluzându-se stocurile. 

Potrivit teoriei nord-americane, rata lichidităţii curente este cunoscută şi sub 

denumirea de “testul acid”. Această rată este de obicei subunitară (2/3), intervalul 

considerat satisfăcător fiind 0,65 – 1. Având în vedere specificul activităţii 

societăţii, valorile ratelor de lichiditate le considerăm bune. 

Rata lichidităţii imediate apreciază măsura în care datoriile exigibile 

imediate pot fi acoperite pe seama disponibilităţilor băneşti. Nivelul asiguratoriu 

pentru această rată a capacităţii imediate de plată este 1/3 şi în cazul nostru 

acest nivel nu este atins în niciun an din cei analizaţi. 

 

Solvabilitatea poate fi definită în două modalităţi: 

▪ ca aptitudinea întreprinderii de a face faţă angajamentelor sale în caz de 

lichidare; 
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▪ ca şi capacitatea unei firme de a-şi achita obligaţiile pe termen lung.  

Pornind de la aceste definiţii ale solvabilităţii, se pot construi mai multe rate 

de solvabilitate: 

Solvabilitatea patrimonială generală - exprimă gradul în care capitalul 

social este suficient pentru a acoperi obligaţiile pe termen mediu şi lung. Se 

calculează ca raport procentual între capitalul social şi suma dintre capitalul 

social şi împrumuturi pe termen mediu şi lung. Se poate aprecia că o entitate este 

insolvabilă atunci când capitalurile proprii sunt negative, fapt care presupune că 

datoriile totale sunt mai mari decât valoarea tuturor activelor. 

Solvabilitatea patrimonială la termen reprezintă aptitudinea societăţii de 

a-şi onora toate obligaţiile (pe termen scurt şi cele pe termen mediu şi lung) din 

valoarea tuturor activelor. Se determină ca raport între total active (fixe şi 

circulante) şi datorii totale. O valoare supraunitară arată o stare bună de 

solvabilitate, adică societatea este solvabilă atunci când suma activelor fixe şi 

circulante este mai mare sau cel puţin egală cu totalul pasivelor exigibile.  

În cazul nostru, raportul este mai mare decât 1 în perioada 31.12.2018 – 

31.12.2019, astfel că există o situaţie care indică o stare de rată a solvabilității 

satisfăcătoare. 

Solvabilitatea unei societăţi se poate determina şi prin capacitatea de 

rambursare a datoriilor, conform următorilor indicatori: 

▪ gradul de acoperire a serviciului datoriei - arată capacitatea societăţii de 

a-şi acoperi din profitul net şi amortizare creditul pe termen mediu şi lung 

şi dobânda aferentă acestora. Când indicatorul are o valoare mică, acest 

lucru indică o marjă mai mică de siguranţă, respectiv faptul că acesta 

trebuie rambursat din venituri viitoare şi nu din lichidarea activelor; 

▪ capacitatea de rambursare a datoriilor - exprimă gradul în care datoriile 

totale ale societăţii pot fi acoperite din rezultatele obţinute şi se calculează 

ca raport între excedentul brut de exploatare şi datorii totale; 

▪ Gradul de acoperire al dobânzii - arată gradul în care rezultatul exploatării 

poate acoperi cheltuielile cu dobânzile. 

Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor 

scadente care rezultă din angajamentele anterioare contractate, fie din operaţii 

curente a căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări 

obligatorii. În sistemul analizei financiar-patrimoniale, analiza aptitudinii 

întreprinderii de a fi solvabilă şi de a învinge riscul de faliment ocupă un loc 

central. Orice dereglare privind achitarea obligaţiilor generează prejudicii şi 

necesită o corectură urgentă. Totodată, echilibrul financiar este un imperativ 

absolut, adică nu poate fi omis sub nici o motivaţie. În practica economică, se 
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poate concepe ca o întreprindere care cunoaşte o perioadă mai dificilă să renunţe 

provizoriu la unele obiective de creştere, obiective economice sau sociale. În 

schimb, ea nu poate renunţa la asigurarea obiectivului de solvabilitate, care 

constituie condiţia financiară de supravieţuire.  

Observăm că pe întregul interval de timp analizat valoarea acestui indicator 

s-a situat sub nivelului recomandat, drept urmare solvabilitatea companiei 

analizate o considerăm ca fiind satisfăcătoare. 

Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii de a face faţă obligaţiilor 

scadente care rezultă fie din angajamente anterioare contractate, din operaţii 

curente, fie din prelevări obligatorii.  

Se consideră că o entitate este solvabilă dacă următoarele egalități sunt 

îndeplinite: 

 

Active imobilizate = Capital permanent 

Active circulante = Datorii de exploatare 

 

În practică, această egalitate nu se întâlneşte, deoarece ar fi necesară 

corelarea perfectă a încasărilor şi plăţilor. Apare astfel necesitatea constituirii unei 

“rezerve” care să facă faţă neregularităţilor existente între scadenţele încasărilor şi 

scadenţelor plăţilor. Această rezervă este fondul de rulment. Fondul de rulment 

reprezintă partea din resursele financiare permanente care asigură finanţarea 

activelor circulante. 

Astfel,  

Fondul de rulment = Surse permanente - Alocări permanente 

 

III.2.5 Indicatori de gestiune 

Analiza ratelor de gestiune 

Denumire indicatori  31.12.2018 31.12.2019 

Rotaţia imobilizărilor nete 0 16,92 

(cifra de afaceri/active imobilizate)     

Durata de rotaţie a stocurilor 0 0 

(stocuri/cifra de afaceri)x360     

Durata de încasare a creanţelor 6 1 

(creante/cifra de afaceri)x360     

Durata de rotaţie a disponibilitatilor 412,9 102 

(disponibilitati/cifra de afaceri)x360     

Durata de rotaţie a activelor circulante 419 104 

(active circulante/cifra de afaceri)x360     
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Durata de achitare furnizori 0 82 

(furnizori/cifra de afaceri)x360     

Rotaţia activului total - nr rotatii 0,9 2,9 

(cifra de afaceri/activ total)     

 

Viteza de rotaţie a activelor circulante reprezintă un indicator de eficienţă 

care reflectă schimbările intervenite în activitatea întreprinderii (în special în 

activitatea de exploatare: modificarea procesului de aprovizionare şi producţie, 

reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de desfacere şi 

încasare a producţiei, etc.). Volumul activelor circulante depinde de doi factori, şi 

anume: cifra de afaceri şi viteza de rotaţie a activelor circulante. Cu cât activele 

circulante vor parcurge mai repede fiecare stadiu al rotaţiei capitalului, cu atât 

viteza de rotaţie va fi mai mare, iar nevoia de fond de rulment mai mic pentru un 

volum dat al producţiei, respectiv al cifrei de afaceri. 

  Din analiza duratelor de rotaţie a elementelor de activ circulant şi a 

datoriilor pe termen scurt se pot trage următoarele concluzii: 

a) Durata unei rotaţii a activelor circulante a fost puternic influenţată de 

valoarea lichidităţilor şi asimilate deţinute de către debitor. Cu cât numărul 

de rotaţii este mai mare, cu atât activitatea este mai eficientă, deoarece, cu 

același volum de active circulante, se poate realiza un volum mai mare de 

desfacere de mărfuri și un profit mai mare. În cazul nostru, viteza de rotaţie 

a activelor circulante înregistrează o valoare în creștere față de anul 2018, 

fapt ce indică o eficienţă ridicată a activităţii societăţii. 

b) Durata sau viteza de rotaţie a stocurilor exprimă numărul de zile necesar 

pentru ca stocurile să parcurgă fazele necesare aprovizionării, producţiei şi 

desfacerii. O accelerare a vitezei de rotaţie a stocurilor înseamnă creşterea 

eficienţei utilizării lor. Durata optimă este în jurul valorii de 45 de zile. În 

cazul nostru viteza de rotaţie a stocurilor este zero, având în vedere 

specificul activităţii debitorului; 

c) Durata de încasare a creanţelor are o valoare optimă cuprinsă între 10 şi 

30 de zile. Intervalul optim este atins în perioada înregistrată, durata de 

încasare a creanţelor fiind extrem de mică, fapt ce indică capacitatea 

societăţii de a încasa creanţele existente faţă de clienţii săi. 

d) Rotaţia imobilizărilor reflectă gradul de reînnoire a activului imobilizat 

prin cifra de afaceri. Întrucât societatea înregistrează active imobilizate la 

finele anului 2019, viteza de rotaţie a imobilizărilor nete este satisfăcătoare. 

e) Rotaţia activului total, observăm că activul total se roteşte prin cifra de 
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afaceri, în jur a peste 1 rotaţie în anul 2018, recuperându-se în formă 

bănească iniţială sub 180 zile. Numărul de rotaţii crește şi durata în zile 

scade, ele atingând valorile optime în perioada analizată, ceea ce înseamnă 

o situaţie ameliorată pentru firmă cu efecte pozitive asupra trezoreriei sale şi 

cu o eficientă evidentă a utilizării activului. 

 

III.3. Analiza contului de profit şi pierdere 

 

Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine 

fidelă asupra performanţei financiare a societăţii, sintetizând într-o manieră 

explicită veniturile şi cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, 

prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi 

pierdere este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile 

de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei societăţi. Cu ajutorul lui se 

explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând 

desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale 

activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar. 

Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară 

pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi complexă a situaţiei debitoarei, 

precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au 

determinat apariţia stării de insolvenţă a acesteia. 

Contul de profit şi pierdere exprimă situaţia veniturilor totale, cheltuielilor totale 

precum şi rezultatele obţinute: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Cifra de afaceri netă 94.293 416.778 

Producţia vândută 94.293 414.632 

Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 

Variaţia stocurilor 0 0 

Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale  

proprii şi capitalizată 0 0 

Venituri aferente costului productiei in curs de 

executie  0 0 

Alte venituri din exploatare 0 2.146 

Reduceri comerciale acordate 0 0 

Total venituri din exploatare 94.293 418.924 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 

consumabile 29.037 315.912 

Alte cheltuieli materiale 5.961 37.213 

Cheltuieli cu energia şi apa 0 0 

Cheltuieli privind mărfurile 0 0 
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Cheltuieli cu personalul 0 30.394 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale 122 861 

Cheltuieli privind amortizarea activelor circulante  
0 0 

Cheltuieli cu prestaţiile externe 0 0 

Cheltuieli cu impozite şi taxe 0 685 

Alte cheltuieli de exploatare: 2.455 13.137 

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 
0 0 

Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 
0 0 

Reduceri comerciale primite 0 0 

Alte cheltuieli 0 1.393 

Total cheltuieli din exploatare 37.575 398.202 

Rezultatul din exploatare 56.718 20.722 

Venituri financiare     

Cheltuieli financiare   0 

Rezultatul financiar 0 0 

Rezultatul curent al exerciţiului 56.718 20.722 

Venituri totale 94.293 418.924 

Cheltuieli totale 37.575 398.202 

Profitul sau pierderea brută 56.718 20.722 

Impozitul pe profit 2.829 4.131 

Alte impozite neinregistrate  mai sus 0 0 

Rezultatul net al exerciţiului 53.889 16.591 

 

 

A. Activitatea de exploatare 

 

Prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de 

profit şi pierdere, indiferent de specificul activităţii entităţii economice analizate.     

În analiză se iau în considerare veniturile din exploatarea activităţii şi în 

contrapartidă, cheltuielile de exploatare: cheltuielile materiale şi cele privind 

utilităţile, cheltuielile privind personalul (inclusiv taxele aferente), cheltuielile 

privind prestaţiile externe, cheltuielile privind taxele şi impozitele datorate, alte 

cheltuieli de exploatare. 

Structura veniturilor din exploatare pentru perioada analizată se prezintă 

dupa cum urmează: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Cifra de afaceri netă 94.293 416.778 

Producţia vândută 94.293 414.632 

Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 
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Variaţia stocurilor 0 0 

Producţia realizată de entitate pentru 

scopurile sale  proprii şi capitalizată 0 0 

Venituri aferente costului productiei in 

curs de executie  
0 0 

Alte venituri din exploatare 0 2.146 

Reduceri comerciale acordate 0 0 

Total venituri din exploatare 94.293 418.924 

 

  În principiu se începe cu analiza cifrei de afaceri, prin prisma categoriilor de 

venituri pe care le încorporează sau pe care le conţine. 

  Cifra de afaceri (CA) este compusă, ca regulă, din: venituri din vânzarea 

mărfurilor, venituri din producţia vândută, venituri din serviciile prestate,  
venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al cărui obiect de activitate îl 
constituie leasingul, alte venituri din exploatare, precum şi reducerile comerciale 

primite. Cifra de afaceri, fiind un indicator de volum, evidenţiază dimensiunea 
volumului de afaceri realizate de o societate comercială în relaţiile sale cu diferiţi 

parteneri de afaceri. Aceasta reflectă atât mărimea laturii comerciale a unei firme 
(prin mărimea şi numărul partenerilor către care efectuează vânzări), cât şi 
volumul activităţii desfăşurate (prin mărimea vânzărilor efectuate către partenerii 

săi). 

 

Perioada 2018 2019 

Cifra de Afaceri 94.293 416.778 

 

Veniturile societăţii sunt constituile în mare parte din venituri din 
activităţi de exploatare (care cuprind: veniturile din prestarea serviciilor şi 

veniturile din vânzarea mărfurilor). La 31.12.2018 sunt înregistrate venituri din 
servicii prestate în valoare de 94.293 lei, iar la 31.12.2019 înregistrează venituri în 

mailto:office@consultant-insolventa.ro


 
                      

 

                            
 

 
 

 
45 

 
  

 str. Daliei nr. 8, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

sumă de 4146.778 lei. 

Pasul următor îl constituie analiza pe tipuri de cheltuieli ţinând cont şi de 
sectorul în care activează societatea în cauză. Din documentele furnizate de către 
debitor, administratorul judiciar a reușit să evidențieze situația acestor cheltuieli. 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 

consumabile 
29.037 315.912 

Alte cheltuieli materiale 5.961 37.213 

Cheltuieli cu energia şi apa 0 0 

Cheltuieli privind mărfurile 0 0 

Cheltuieli cu personalul 0 30.394 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale 
122 861 

Cheltuieli privind amortizarea activelor circulante  0 0 

Cheltuieli cu prestaţiile externe 0 0 

Cheltuieli cu impozite şi taxe 0 685 

Alte cheltuieli de exploatare: 2.455 13.137 

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 0 0 

Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 0 0 

Reduceri comerciale primite 0 0 

Alte cheltuieli 0 1.393 

Total cheltuieli din exploatare 37.575 398.202 

 

Cheltuielile firmei sunt constituite în mare parte din cheltuieli de 

exploatare (care cuprind: cheltuielile cu materialele consumabile, cheltuielile cu 

alte materiale, cheltuielile privind cu personalul generate de activitatea curentă, și 

din cheltuieli financiare. 

La data de 31.12.2019, debitorul își încheie exercițiul financiar cu un profit 

de 20.721,89 lei, nivelul veniturilor ocazionate depășind nivelul cheltuielilor 

efectuate. 
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Perioada 2018 2019 

Cifra de Afaceri 94.293 416.778 

Cheltuieli de exploatare 37.575 398.202 

 

Din evoluţia comparativă a cifrei de afaceri faţă de cheltuielile din 

exploatare, se observă că societatea înregistrează în perioada 2018 - 2019 
cheltuieli de exploatare mai mici decât cifra de afaceri. 

 
A. Activitatea financiară 

 

În ceea ce priveşte activitatea financiară a Societăţii, aceasta cuprinde 

atât venituri financiare ocazionate în perioada 2018 – 2019, cât şi cheltuieli 

financiare efectuate în aceiaşi perioadă.  

 

Structura veniturilor şi a cheltuielilor financiare ale societăţii pentru 

cele două exerciţii financiare analizate, se prezintă după cum urmează: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Venituri totale 94.293 418.924 

Cheltuieli totale 37.575 398.202 

Profitul sau pierderea brută 56.718 20.722 

 

În cadrul cheltuielilor şi veniturilor înregistrate în perioada 2018 - 2019 se 

constată că ponderea cea mai mare revine veniturilor. 

 

C. Rezultatul net 

 

Având în vedere că activitatea din exploatare prezintă o importanţă majoră 

în cadrul analizei, pe baza contului de profit şi pierdere se face analiza rezultatului 

net pe o perioadă de patru ani anteriori deschiderii procedurii, cu referire la 

rezultatul brut. În acelaşi timp datele rezultate se transpun grafic şi se are în 

vedere influenţa directă asupra capitalurilor proprii. 

Rezultatul net reprezintă suma rezultatelor din: exploatare, financiare şi 

cele cu caracter extraordinar din care se scade impozitul calculat conform 

dispoziţiilor legale ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Structura rezultatului exerciţiului financiar: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Rezultatul din exploatare 56.718 20.722 
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Rezultatul financiar 0 0 

Rezultatul curent al exerciţiului 56.718 20.722 

Profitul sau pierderea brută 56.718 20.722 

Impozitul pe profit 2.829 4.131 

Rezultatul net al exerciţiului 53.889 16.591 

   

 

 
 

Perioada 2018 2019 

Profit brut 56.718 20.722 

Analizând evoluţia profitului brut în perioada 2018 – 2019, se observă că 

acesta se diminuează în anul 2019 (20.722 lei) faţă de anul 2018 (56.718 lei). 

 

Repartizarea Profitului 
 

Din punct de vedere al rentabilităţii firmei în această perioadă, situaţia SC 
FRIGODORE SERV SRL poate fi estimată cu ajutorul ratei profitului ale cărei 
valori sunt prezentate în cele ce urmează: 

Anul 
Valoare profit 

net (ron) 

Rata profitului % 

    (profit net/cifra de afaceri) 

31.12.2018 53.889 57,2 

31.12.2019 16.591 4,0 
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Perioada 2018 2019 

Profit brut 56.718 20.722 

Cifra de Afaceri 94.293 416.778 

Profit/Cifra de afaceri % 60,15% 4,97% 

 
 

Pentru perioada analizată, cifra de afaceri a înregistrat o valoare în creștere, 
de la valoarea de 94.293 lei în anul 2018, până la valoarea de 416.778 lei în 

2019, însă raportul Profit / Cifră de afaceri a scăzut vertiginos, respectiv de la un 
procent de 60 % la unul de 5%. 

 

Analiza performanţelor financiare 

 

În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri 

şi cheltuieli. Valorile au fost exprimate în monedă constantă. 

  

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 

Cifra de afaceri netă 94.293 416.778 

Producţia vândută 94.293 414.632 

Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 

Variaţia stocurilor 0 0 

Alte venituri din exploatare 0 2.146 

Reduceri comerciale acordate 0 0 

Total venituri din exploatare 94.293 418.924 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 

consumabile 
29.037 315.912 

Alte cheltuieli materiale 5.961 37.213 

Cheltuieli cu energia şi apa 0 0 

Cheltuieli privind mărfurile 0 0 

Cheltuieli cu personalul 0 30.394 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale 
122 861 

Cheltuieli privind amortizarea activelor circulante  0 0 

Cheltuieli cu prestaţiile externe 0 0 

Cheltuieli cu impozite şi taxe 0 685 

Alte cheltuieli de exploatare: 2.455 13.137 

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 0 0 

Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 0 0 

Reduceri comerciale primite 0 0 

Alte cheltuieli 0 1.393 

Total cheltuieli din exploatare 37.575 398.202 

Rezultatul din exploatare 56.718 20.722 
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Venituri financiare     

Cheltuieli financiare   0 

Rezultatul financiar 0 0 

Rezultatul curent al exerciţiului 56.718 20.722 

Venituri totale 94.293 418.924 

Cheltuieli totale 37.575 398.202 

Profitul sau pierderea brută 56.718 20.722 

Impozitul pe profit 2.829 4.131 

Alte impozite neinregistrate  mai sus 0 0 

Rezultatul net al exerciţiului 53.889 16.591 

 

În urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli, am extras următoarele 

concluzii: 

✓ Cifra de afaceri prezintă valori în creștere în perioada analizată; 

✓ Rezultatul din exploatare prezintă o descreştere în anul 2019; 

✓ Rezultatul net a avut o evoluţie descrescătoare, având valoare pozitivă în 

anul 2019. 

Ca o concluzie a analizei financiare, se poate spune că societatea deţine o 

structură a patrimoniului ce îi permite să îşi continue activitatea, dar 

recomandăm egalizarea ratelor de îndatorare pentru a obţine o structură de 

finanţare echilibrată.  

Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este 

întocmit prezentul raport, administratorul judiciar opinează faptul că starea de 

încetare de plăţi nu a fost cauzată de organele de conducere ale debitorului. 

 

 

IV. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea 

procedurii 
 

În ceea ce priveşte transferurile patrimoniale înainte de deschiderea 

procedurii, administratorul judiciar precizează că, din documentele analizate, nu 

au fost identificate bunuri transferate din patrimoniul debitorului SC 

FRIGODORE SERV SRL. 

 

Concluzii cu privire la incidenţa art. 117 – art. 118 din Legea nr. 85/2014 

 

“Art. 117. (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate  introduce  la  

judecătorul-sindic  acțiuni  pentru  anularea actelor sau operațiunilor frauduloase 

ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii 
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procedurii...” 

Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014, 

până la această dată, administratorul judiciar nu a identificat nicio situaţie în 

care să poată face aplicarea acestor prevederi. 

Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de societatea debitoare în 

cadrul termenului de 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum 

şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 180 de 

zile anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că, până la data prezentului 

raport, din documentele puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitorului, 

administratorul judiciar nu a identificat acte juridice pentru care să fie incidente 

art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. 

Totuşi, ţinând cont de volumul şi complexitatea tranzacţiilor încheiate de 

către debitor în cadrul termenului de 2 ani înaintea deschiderii procedurii de 

insolvenţă, administratorul judiciar urmează să revizuiască anumite tranzacţii 

derulate în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii care ar putea să intre sub 

incidenţa art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. 

 

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 

împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom ezita în informarea 

adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale 

la care avem dreptul. 

 

 

V.  Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au 

condus la încetarea de plăţi 

 

În cazul debitorului, avem de a face cu o situație particulară, dat fiind 

caracterul specific al obiectului de activitate practicat de către aceasta. În urma 

analizei financiare efectuate pe parcursul prezentului raport de către 

administratorul judiciar, s-a putut observa faptul că debitorul a manifestat o 

evoluție constant negativă pe întreaga perioadă de funcționare, nivelul veniturilor 

obținute nereușind să susțină nivelul cheltuielilor totale.  

Observăm totuși că la sfârşitul exerciţiului financiar aferent anului 2018 

debitoarea înregistrează profit pe parcursul celor două exerciții financiare, fapt ce 

atestă o redresare a situaţiei financiare a societăţii. 

Un astfel de tip de afacere presupune creşterea volumului vânzărilor pe piață şi 

stabilirea unui echilibru între venituri şi cheltuieli, echilibru care să permită 

obţinerea de profit şi rentabilitatea activităţii, chiar dacă profitul obţinut nu este 
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unul spectaculos. În aceste condiţii, orice suplimentare a cheltuielilor nu face 

decât să afecteze acest echilibru pe moment şi să creeze dificultăţi financiare. 

În concordanţă cu cele constatate în urma analizei realizate asupra 

activităţii debitorului, condiţiilor pieţei şi cadrului legislativ, administratorul 

judiciar consideră că starea de insolvenţă a apărut ca efect al convergenţei mai 

multor factori,  principalele cauze care au generat starea de insolvenţă a societăţii 

fiind: 

 

Cauzele generale care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 

 

• Menţinerea în ultimii doi ani de activitate a cheltuielilor firmei la un nivel 

superior şi păstrarea unui grad de îndatorare ridicat; 

• Schimbări radicale ale pieţei şi schimbări de ordin conjunctural –  scăderea 

puterii de cumpărare a clienţilor, blocajul existent pe piaţă, aceste cauze 

fiind relevate în raport modificarea esenţială a preţurilor interne (utilităţi – 

energie electrică, gaz, altele) precum şi evoluţia cursului valutar care, în 

cazul acesta, a avut efectul nefavorabil cunoscut pe plan naţional, cauzând 

falimentul multor societăţi; 

• accentuarea concurenţei interne, caz în care concurenţa a însemnat în 

principal preţul nu şi calitatea; 

• pierderea unor clienţi importanţi/comenzi importante; 

În urma discuţiilor cu reprezentanții debitorului şi a unei temeinice analize 

de piață, administratorul judiciar a reușit evidențierea unor cauze de natură 

economică și conjuncturală care au generat starea de insolvență a SC 

FRIGODORE SERV SRL. 

 

Cauzele specifice care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 

 

Cauze financiare: 
 

• deteriorarea continuă a indicatoriilor financiari; 

• neplata la data scadentă a datoriei către creditorul declanșator al 

procedurii generale de insolvență: SC IT AIR PRINT SRL. 

• menţinerea unui fond de rulment în scădere pe o perioadă îndelungată de 

timp; 

• scăderea continuă a eficienţei activităţii la nivelul anului 2019 . 
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Cauze de ordin organizatoric şi strategic: 

 

• structura organizatorică nu a fost adaptată la volumul de activitate; 

• lipsa unor obiective clare în dezvoltarea viitoare a activităţii sau 

neînţelegerea acestora de către administratori sau proprietari (se dovedeşte 

prin faptul că, spre sfârşitul perioadei analizate, activitatea debitorului s-a 

desfăşurat fără să se fi luat vreo decizie strategică, nu s-au luat decizii 

importante cum ar fi fost majorarea capitalului social la un nivel 

corespunzător, divizarea societăţii; 

• slabă viteză de reacţie a conducerii la schimbările conjuncturale (aceasta a 

fost limitată şi de lipsa fondurilor necesare unei reacţii eficiente). 

• Sistarea şi/sau amânarea livrării unor contracte executate de societate. 

• Scăderea cererii pe piața internă a produselor comercializate şi implicit 

diminuarea comenzilor de la clienții tradiționali ai societății. 

Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este 

întocmit prezentul raport, administratorul judiciar opinează faptul că starea de 

încetare de plăţi nu a fost cauzată de organele de conducere ale debitorului. 

 

Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor 

concluzii în măsura în care vom identifica informaţii noi pe parcusul 

desfăşurării procedurii de insolvență.  

 

 

VI. Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului  SC 

FRIGODORE SERV SRL 
 

SC FRIGODORE SERV SRL este o societate în insolvenţă însă este o 

companie cu un grad de solvabilitate ridicat. Identificarea perspectivelor de 

redresare porneşte de la analiza situaţiei patrimoniale a companiei. Dezechilibrul 

este evident, însă apreciem că ar exista suficiente resurse pentru reorganizarea 

companiei. 

 

Mecanismul redresării se referă la:  

 Exploatarea eficientă a logisticii existente, vânzarea mărfurilor, prestarea 

serviciilor, atragerea de noi contracte, utilizarea profitului aferent pentru achitarea 

datoriilor curente precum şi a celor înscrise la masa credală;  

 Posibilitatea de a încasa creanţele existente, reprezentând o sursă de 

rambursare pentru datoriile din timpul procedurii şi cele înscrise la masa credală. 
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Încasarea creanţelor existente faţă de principalii clienţii ai societăţii: creanţa de la 

SC FIRST MEAT SRL în valoare de 48.000 lei ; 

 Eşalonarea şi ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de 

plată a companiei.  

Prin echilibrarea situaţiei patrimoniale a debitorului se pot identifica 

oportunităţi noi de activitate – extinderea gamei de mărfuri vândute şi servicii 

pentru terţi, valorificarea companiei.  

Ţinând cont de situaţia debitorului, de specificul activităţii şi de 

constrângerile interne, considerăm că varianta cea mai eficientă de îndestulare a 

creditorilor este menţinerea activităţii debitorului, eficientizarea activităţii 

acestuia, întocmirea unui plan de reorganizare corespunzător capacităţilor reale 

de redresare.  

SC FRIGODORE SERV SRL nu se încadrează la criteriile prevăzute de art. 

38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a  insolvenței 

şi de insolvență, administratorul judiciar apreciind că există posibilitate reală de 

reorganizare a activităţii debitorului şi poate fi redresată pe baza unui plan de 

reorganizare judiciară. 

În cadrul cererii de insolvenţă asociaul unic/administratorul social al 

debitorului şi-a declarat intenţia de reorganizare a firmei, depunând la dosarul 

cauzei declaraţiile specificate în cadrul art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 

85/2014. Acesta a comunicat administratorului judiciar că întrevede o 

posibilitate reală pentru reorganizarea societăţii, sens în care şi-a declarat intenţia 

de a  propune un plan de reorganizare. 

 În acest sens, constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 132, alin. (1), 

lit. (a) și (b) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, planul propus 

de debitor, va fi supus de către acesta din urmă votului adunării creditorilor. 

Având în vedere poziţia pe piaţă pe care debitorul o deţine precum şi 

necesitatea maximizării averii acestuia, în scopul satisfacerii creanţelor înscrise la 

masa credală, dar fără să neglijăm totuşi instabilitatea existentă în mediul de 

afaceri şi a riscurilor legate de asigurarea lichidităţilor necesare pentru finanţarea 

activităţilor operaţionale, considerăm că debitorul are şanse de redresare. 

În concluzie, administratorul judiciar consideră că, deşi debitorul SC 

FRIGODORE SERV SRL se confruntă cu o situaţie financiară dificilă, acesta poate 

fi supus unui plan de reorganizare cu şanse de reuşită, prin măsuri rapide şi 

eficiente de restructurare a activităţii, măsuri aplicabile atât în perioada de 

observaţie cât şi pe parcursul implementării planului de reorganizare a activităţii 

societăţii. 
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 În temeiul art. 97 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 – privind procedurile de 

prevenire a  insolvenței și de insolvență administratorul judiciar recomandă ca 

planul de reorganizare să fie propus de debitor şi îşi manifestă intenţia să 

colaboreze la întocmirea acestui plan în termenul prevăzut de dispoziţiile legale. 

 

VII. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 

 

Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este 

imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului este reglementată de art. 

169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate 

dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, 

să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul 

societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 

debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 

 

-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în 

cel al unei alte persoane; 

Activitatea de folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul 

propriu sau în cel al unei alte persoane, fizice sau juridice, presupune savârşirea 

acelor faptele ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor 

băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv 

în interes propriu sau în interesul unei terţe persoane. Intră în această categorie 

de fapte ilicite, de exemplu:  

 încheierea unui contract de închiriere referitor la un bun al persoanei juridice 

cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest fapt 

motive justificative,  

 încheierea de contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul 

pieţei,  

 plata unor dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei 

alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul pieţei, fără ca pentru aceasta să 

existe motive serioase,  

 utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal,  

 existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile,  

 nerespectarea destinaţiei creditelor bancare contractate de către societate,  

 modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a 

cheltuielilor privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în 

străinătate, cheltuielile de protocol etc.  
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În concluzie, precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în 

prevederile textului de lege analizat. 

 

 

-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

Prin efectuarea unor acte în interes personal sub acoperirea persoanei juridice se 

înţelege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este folosit în 

scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. Intră în 

această categorie de fapte următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către 

unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte persoane, în 

folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau efectuarea 

unor acte de comert în interes propriu, a căror executare a fost garantată cu 

bunurile societăţii.  

Din actele puse la dispoziţie şi analizate, nu am sesizat elemente incidente. 

 

- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în 

mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi; 

Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi 

comerciale care duceau în mod vădit la starea de insolvenţă, se înţelege acel 

ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere 

financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit 

de membrii organelor de conducere, cu scopul de a obţine câştiguri personale. 

Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre 

membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o 

societate controlată de una dintre aceste persoane în care prestaţia acesteia din 

urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana 

responsabilă este membru al organelor de conducere.  

Din informaţiile deţinute, nu am identificat operaţiuni în care acest articol să fie 

incident.  

- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 

contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 

Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile 

sau neţinerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege 

savârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementările imperative ale 

Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau 

simple delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor 

contabile, conform art. 33 din lege, crează o prezumţie relativă a neţinerii 
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contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această 

faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi. De regulă se au în vedere: 

regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 

situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau 

auditorilor, procesele verbale de control al organelor fiscale, existenţa contabilităţii 

de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  

Până în acest moment al analizei nu s-au sesizat aspecte care să facă aplicabil 

acest articol. 

 

- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au 

mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 

Prin faptele de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice 

vom înțelege acele fapte ilicite de natură contabilă prin care o parte a activului sau 

anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația lor 

normală ori sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin 

care se realizează dispariția unor acte contabile justificative, falsificarea unor acte 

contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului intrat în 

patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice 

fapte ilicite de natură contabilă prin care se mărește în mod fictiv pasivul 

patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite: 

falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau 

păstrarea unor datorii deja plătite. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text 

de lege, de regulă se verifică: - inventarul realizat la preluarea administrării 

societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, 

stocurilor etc., vânzările/casările de mijloace fixe din ultimii ani, motivele 

diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 

creditorilor/furnizorilor.  

Având în vedere că procedura de inventariere este în curs, urmează să revenim cu 

precizări în cazul identificării unor elemente de natură a atrage incidenţa acestui 

articol. 

- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, 

în scopul întârzierii încetării de plăţi; 

Prin faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei 

juridice fonduri, în scopul intârzierii încetării de plăți, se înțelege săvârșirea acelor 

fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amânării 

declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății 

conduse de aceștia este în mod vădit disproporționat de mare față de cea oferită în 

schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite orice 
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împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de 

exemplu la o dobândă mult mai ridicată decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei 

efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: ratele 

dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; 

respectarea normelor bancare de creditare/prudențiale; veniturile conducătorilor 

în această perioadă.  

Din actele analizate, nu am identificat aspecte de natură a atrage incidenţa 

acestui articol. 

 

- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească 

cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. 

 

Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii 

organelor de conducere, în luna precedentă ajungerii societății debitoare în stare 

de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui creditor, au creat 

în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra 

acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: dacă plățile din luna 

anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție esențială pentru 

menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori 

comparativ cu graficul scadențelor/clauzele contractuale/etc.  

Din informaţiile deţinute, nu am identificat operațiuni în care acest articol să fie 

incident. Conform actelor contabile studiate, puse la dispoziție de departamentul 

economic al debitorului, plățile făcute în ultima lună anterior declanșării 

insolvenței se încadrează în categoria plăților curente lunare efectuate de către 

societate. 

Menționăm faptul că , până în acest moment, administratorul judiciar nu a 

reușit să identifice nici o persoană dintre cele prevăzute la art. 169 din  Legea nr. 

85/2014 care să fi cauzat starea de insolvenţă, prin niciuna dintre modalităţile 

prevăzute în acest text legal. 

 

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 

împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom ezita în informarea 

adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale 

la care avem dreptul. 

 

Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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VIII. Anexe 
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Dosar nr.  2857/108/2019 

Termen     14.05.2020 

 

OPIS 

 

 
Documente depuse la dosarul nr. 2857/108/2019, de către administratorul 
judiciar al debitorului SC FRIGODORE SERV SRL – în insolvență, in insolvency, 

en procedure collective, cu sediul social în loc. Arad, str. Călărașilor nr. 20, judet 
Arad, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1382/2018, CUI 

39807651. 

 
 

Anexa 1  –  Actul constitutiv al societății; 

 
Anexa 2 –  Bilanțul încheiat la data de 31.12.2018, balanțele sintetice pentru 
perioada septembrie 2018 – martie 2019;  

 
Anexa 3 – Adresa comunicată de Primăria Municipiului Arad.  
 
 

 

 

 

 

Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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