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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1214 Data emiterii: 21.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Camelia Băilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Dialma SRL, cod de identificare fiscală: 1678240; Sediul social: Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. 
Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/2084/1991. 
3.2. Administrator special: Golovescu S.. 
4. Administrator: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Dialma SRL, conform 
Sentinței civile nr. 64 din data 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1046/108/2019, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Suplimentul la raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Dialma SRL, în anexă, în număr de 15 (cincisprezece) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările 

care au dus la insolvenţa debitorului SC Dialma SRL 

Număr dosar 1046/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Dialma SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului): 
Prin Sentința civilă nr. 895 din data de 04.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1046/108/2019, în temeiul art. 5 pct. 47 raportat la art. 71 alin. (1) și (2), art. 73 Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de 
SC Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la ORC 
sub nr. J2/2084/1991. 
Prin Sentința civilă nr. 64 din data de 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1046/108/2019 și 
publicată în BPI nr. 3684/24.02.2020, s-a dispus: „Confirmă calitatea de administrator judiciar al debitoarei SC Dialma 
SRL Arad – în insolvență, cu sediul în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J2/2084/1991, având CUI 1678240, având sediul procesual ales în 
Arad, str. Voltaire, nr. 2, ap. 2, jud. Arad, a practicianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL cu sediul procesual 
ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, având CUI 31215824, 
[…]”. 
Prezentul Supliment la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului 
SC Dialma SRL a fost elaborat de către Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului 
SC Dialma SRL în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 
85/2014. 
Astfel, în elaborarea prezentului raport, administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a examinat informațiile 
furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, documentele financiar-contabile puse parțial la 
dispoziție de către administratorul special dna Golovescu S.: bilanţul încheiat la 31.12.2016, bilanţul încheiat la 
31.12.2017, bilanţul încheiat la 31.12.2018, balanţa de verificare aferentă lunii aprilie 2019, Registru inventar aprilie 
2019, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019, cât și înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
Cu privire la evidența contabilă a debitorului SC Dialma SRL, administratorul judiciar a solicitat prin e-mail în data de 
26.02.2020, societății de contabilite cu care debitorul avea încheiat contract de prestări servicii de contabilitate – Ibras 
Consulting SRL prin expert contabil Verdeață R., având CUI 23453752, înregistrată la ORC sub nr. J08/643/2008, cu 
sediul social în Săcele, str. Coastei, nr. 33C, jud. Brașov, predarea către subscrisa a tuturor documentelor financiar-
contabile aferente societății Dialma SRL, respectiv baza de date/arhiva electronică, de la înființare și până în prezent. 
Conform e-mail-ului comunicat de către expertul contabil Verdeață R., toată arhiva contabilă a debitorului se regăsește 
la locația din Arad, str. Poetului, nr.  93, jud. Arad – locație unde SC Factory Studio Tex SRL are sediul social. În data 
de 02.03.2020, la ora 13:00, reprezentanții administratorului judiciar s-a deplasat la sediul social al SC Factory Studio 
Tex SRL, în vederea identificării și preluării arhivei contabile a debitorului SC Dialma SRL. Administratorului judiciar 
a fost în imposibilitate de a identifica arhiva contabilă a debitorului SC Dialma SRL, întrucât reprezentanții SC Factory 
Studio Tex SRL nu au răspuns solicitărilor administratorului judiciar, în sensul că nu a fost permis accesul în incinta 
sediului social din Arad, str. Poetului nr. 93, nefiind prezent niciun reprezentant al SC Factory Studio Tex SRL. 
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 analizate.  
În egală măsură, prezentul raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de SC Dialma SRL anterior datei de 04.11.2019 – data deschiderii procedurii generale a insolvenței 
împotriva debitorului. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului raport nu fac 
obiectul acestuia. 
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I. Prezentarea societăţii debitoare 
I.1. Identificarea societăţii debitoare: 
Denumire: SC Dialma  SRL 
Sediu social: Municipiul Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad; CUI: 1678240; Număr de ordine în registrul 
comerţului: J02/2084/1991 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 691792/22.04.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC 
Dialma SRL are un capital social este de 3.600 lei, integral vărsat, valoare participare străină totală la capital de 789,00 
EUR, împărţit în 80 părți sociale, fiecare parte socială valorând 45 lei, din capitalul social aportul în natură reprezentând 
2.105,47 lei. Structura asociativă al Dialma SRL este prezentată în tabelul de mai jos: 

Asociați Număr părți sociale Valoare aport (lei) Pondere în capitalul social  

 Tito R. 40 1.800 50% 

 Fiorot C. 14 630 17,5% 

 Bonato G. 13 585 16,25% 

 Bonato E. 13 585 16,25% 

Total 1.050 10.500,00 100,000% 

1. Persoana fizică Tito R., asociat, cetățean -, născut la data de -, în -, cu un aport la capitalul social în cuantum de 1.800 
lei, echivalent a 395 EUR, aport integral vărsat, din care aport în natură în valoare de 1.052,73 lei, deţinând un număr de 
40 de părți sociale, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50% / 50%. 
2. Persoana fizică Fiorot C., asociat, cetățean -, născută la data de -, în -, cu un aport la capitalul social în cuantum de 
630 lei, echivalent a 138 EUR, aport integral vărsat, din care aport în natură în valoare de 368,46 lei, deţinând un număr 
de 14 de părți sociale, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 17,5% / 17,5%. 
3. Persoana fizică Bonato G., asociat, cetățean -, născută la data de -, în -, cu un aport la capitalul social în cuantum de 
585 lei, echivalent a 128 EUR, aport integral vărsat, din care aport în natură în valoare de 342,14 lei, deţinând un număr 
de 13 de părți sociale, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 16,25% / 16,25%. 
4. Persoana fizică Bonato E., asociat, cetățean -, născută la data de -, în -, cu un aport la capitalul social în cuantum de 
585 lei, echivalent a 128 EUR, aport integral vărsat, din care aport în natură în valoare de 342,14 lei, deţinând un număr 
de 13 de părți sociale, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 16,25% / 16,25%. 
I.3. Organigrama funcțională și de conducere a debitorului 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 691792/22.04.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul social al debitorului SC Dialma SRL este dl. Tito R., având cetățenie -, născut în data de -, în -, numit în 
funcție în data de 28.11.1991, cu puteri depline, cu o durată a mandatului nelimitată.  
Prin adresa din data de 12.09.2013, administratorul social Tito R. a mandatat pe dl. Ruaro M., având cetățenie -, născut 
în data de -, în -, identificat prin CNP -, conform Certificat de înregistrare nr. - emis de - în data de -, valabil până în 
data de -, având adresa de reședință în -, având pașaport seria - nr. -, emis de - la data de - și valabil până la data de -, să 
efectueze toate operațiunile interne și externe aferente societății Dialma SRL.  
I.4. Obiectul principal de activitate 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 691792/22.04.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
obiectul principal de activitate al societăţii este „Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte”, cod CAEN 4672. 
Activităţi desfăşurate la sediul social din Municipiul Arad, Str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad: 7739 - Activităţi de 
închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.; 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; 4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi 
încălţămintei; 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp). 
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare: 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate. 
I.5. Scurt istoric al societăţii debitoare  
SC Dialma SRL a fost înfiinţată în anul 1991, atribuindu-se codul unic de înregistrare 1678240 şi numărul de ordine în 
registrul comerţului J02/2084/1991. Sediul social a fost declarat în Municipiul Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. 
Arad. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6849/11.XII.2015, prin Hotărârea nr. 1 din 02 
noiembrie 2015, subscrisele:  
1. SC Cerbul SRL, persoană juridică italiană, cu sediul în Italia - Treviso (TV), Viale Nino Bixio 61, înregistrată la 
Camera de Comerț, Industrie Artizanală și Agricultură din Treviso sub nr. 145572/23 ianuarie 1981, cod fiscal: 
05868170159, reprezentată prin Golovescu S., cetățean -, născută la data de - în -, cu domiciliul în -, posesoare C.I. 
seria - nr. -, eliberată la data de - de către -, avand CNP -, în baza mandatului dat în hotărârea Consiliului de 
Administrație al societății din data de 15 octombrie 2015; 
2. SC Dialma SRL, persoană juridică română cu sediul în mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii nr. 1, jud. Arad, înmatriculată 
la O.R.C. Arad sub nr. J02/2084/1991, având cod de înregistrare fiscală: RO 1678240, reprezentată prin Ruaro M., 
cetațean -, născut la data de -, în -, domiciliat în -, identificat prin pașaportul seria - nr. -, în baza mandatului dat în 
hotărârea adunării generale a asociaților din data de 02 noiembrie 2015, în calitate de membri asociați ai societății, în 
adunarea generală din data de azi au hotărât următoarele modificări la actul constitutiv al societatii:  
Art. 1. Asociatul SC Cerbul SRL cesionează din aportul său la capitalul social un numar de 37.000 părți sociale a câte 
10 (zece) lei fiecare, având o valoare nominală totala de 370.000 lei, echivalentul a 118.970,64 Euro, către asociatul SC 
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Dialma SRL pentru prețul total de 192.400 Euro (echivalentul a 856.180 lei, socotind un curs de schimb de 4,45 
lei/Euro, curs BNR valabil la data cesiunii). Cesiunea s-a făcut conform art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 
republicată. Impozitul datorat pe suma ce reprezintă diferența dintre valoarea cesionată și cea nominală a parților 
sociale, se va plăti de către cedentul SC Cerbul SRL în țara rezidentă fiscală a acesteia - Republica Italia, conform art. 
14 punctul 3 din decretul nr. 82 din 15 aprilie 1977 pentru ratificarea unor tratate internationale.  
Art. 2. Urmare a cesiunii descrise mai sus, capitalul social al societății se menține la nivelul valorii de 2.648.430 lei, din 
care aport în numerar, investiție străină în suma de 2.118.750 lei, reprezentând contravaloarea în lei a 680.921,6 Euro, 
precum și aport în natură, investiție română, în sumă de 529.680 lei, reprezentând utilaje pentru industria textilă, 
capitalul social fiind divizat într-un numar de 264.843 părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare - situația sintetică a 
aporturilor membrilor asociați fiind urmatoarele: 
a. Asociatul SC Dialma SRL deține un aport la capitalul social al societății în sumă de 2.621.790 lei, din care aport 
numerar în sumă de 2.092.110 lei, precum și aport în natură în sumă de 529.680 lei, reprezentând utilaje pentru 
industria textilă, fiind divizat în 262.179 părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare și, reprezentând un procent de 98,994% 
din capitalul social total al societatii.  
b. Asociatul SC Cerbul SRL deține un aport la capitalul social al societății în sumă de 26.640 lei, aport numerar, fiind 
divizat în 2.664 părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare, reprezentând un procent de 1,006% din capitalul social total al 
societății.  
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3352/16.IX.2016, prin Hotărârea din data de 
11.07.2016 a Adunării Generale a Asociaților Dialma Arad SRL - Filiala Bacău, în ședința Adunării Generale a 
Asociaților SC Dialma Arad SRL - Filiala Bacău, înregistrată la ORC Bacău sub numărul J04/1076/1998, CUI RO 
10717992, din data de 11.07.2016, legal convocată conform prevederilor statutare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, 
cu modificarile și completările ulterioare, asociații/acționarii: asociatul unic al SC Dialma SRL, cu sediul Arad, str. 
Cîmpul Liniștii nr. 1, jud. Arad, înregistrată la ORC Arad sub numărul J02/2084/1991, CUI RO 1678240, deținând 
100% capitalul social al societății, reprezentată legal de dl. Tito R., cetatean -, domiciliat în -, titular al cărții de 
identitate No. -, cod fiscal -, reprezentând 100% capitalul social, a hotărât urmatoarele:  
1. Dizolvarea voluntară fără numire de lichidator, lichidarea simultană și radierea la ORC Bacău a SC Dialma Arad 
SRL - Filiala Bacău, care și-a încetat activitatea, înregistrată la ORC Bacău sub numărul J04/1076/1998, CUI 
RO10717992, conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. […]. 
I.6. Diagnostic juridic 
I.6.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat convenţional de către Cabinet de avocat Duţulescu L. 
a înaintat Tribunalului Arad acțiunea în anulare acte frauduloase formulată împotriva: 
în contradictoriu cu pârâtele:  
1. SC Dialma SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, 
nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la ORC sub nr. J2/2084/1991, prin administrator special Golovescu 
S., în calitate de debitoare pârâtă, 
2. SC Factory Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, str. Rozelor nr. 64, jud. Arad, CUI 38994187, înregistrat în Registrul 
Comerțului sub nr. J/2/363/08.03.2018,  
prin intermediul căreia a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: 
- anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către SC Dialma SRL către SC Factory Studio Tex SRL prin 
intermediul Contractului de vânzare autentificat prin intermediul Încheierii de autentificare 2744/02.08.2018, emisă de 
către SPN Morariu, prin intermediul căreia SC Dialma SRL în calitate de vânzător a valoficat  către SC Factory Studio 
Tex SRL – în calitate de cumpărător următoarele bunuri imobile: 
O imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter + etal l, ap.1, jud. Arad, compus din 
2 depozite, 2 lifturi, 4 grupuri sociale, 2 case de scara, în suprafaţă totală construită de 2994 mp, cu cota de 2994/9643 
din părţile comune şi terenul aferent cotei de 5256/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U4 Arad, 
provenit din CF vechi 58226, cu nr. top. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/I, 
cadastral 300157-C1 -U4; 
O imobilul situat în intravilanul municipiului Arad, str. Câmpul Liniştii nr. 1, parter, ap. 2, jud. Arad, compus din 
depozit, în suprafaţă totală construită de 735 mp, cu cota de 735/9643 din părţile comune şi terenul aferent cotei de 
1291/16927 proprietate personală; înscris în CF nr. 300157-C1-U5 Arad, provenit din CF vechi 582267, cu nr. top. 
4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2, 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/II, cadastral 300157-C1 –U5; 
- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la restituirea bunurilor 
transferate fraudulos către averea debitoarei SC Dialma SRL,  
- În subsidiar: În ipoteza în care aceste bunuri nu mai există, solicităm obligarea pârâtei  SC Factory Studio Tex SRL la 
restituirea către debitoarea SC Dialma SRL a valorii bunurilor transferate de la data transferului patrimonial efectuat: 
02.08.2019, stabilită prin expertiză judiciară şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data 
efectuării transferului patrimonial fraudulos; 
- anularea actului fraudulos Tranzacţie autentificată prin intermediul Încheierii de autentificare nr. 2740/02.08.2018 
emisă de către SPN Morariu, încheiată între SC Dialma SRL şi SC Factory Studio Tex SRL în vederea stingerii 
litigiului intervenit în dos. nr. 1351/108/2018, conexat la dos. nr. 1066/108/2016 ale Tribunalului Arad; 
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- repunerea părților în situația anterioară, în sensul obligării pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la restituirea către 
averea debitoarei SC Dialma SRL a sumei de 33.555 euro (31.770 Euro + 1.785 Euro) şi a dobânzii legale penalizatoare 
aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului patrimonial fraudulos;  
- obligarea pârâtei SC Factory Studio Tex SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului 
demers judiciar.  
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 18.05.2020.  
I.6.2. Analiza litigiilor în cade debitorul are calitatea de reclamant 
Societatea debitoare nu figurează, în prezent, cu litigii pe rolul instanțelor de judecată, în care ar avea calitatea de 
reclamant. 
II.  Analiza economico – financiară a patrimoniului societăţii 
Administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a analizat documentele financiar-contabile puse parțial la 
dispoziție de către administratorul special dna Golovescu S.: bilanţul încheiat la 31.12.2016, bilanţul încheiat la 
31.12.2017, bilanţul încheiat la 31.12.2018, balanţa de verificare aferentă lunii aprilie 2019, Registru inventar aprilie 
2019, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019, cât și înscrisurile depuse la dosarul cauzei.  
Administratorul judiciar a solicitat prin e-mail în data de 26.02.2020, societății de contabilite cu care debitorul avea 
încheiat contract de prestări servicii de contabilitate – Ibras Consulting SRL prin expert contabil Verdeață R., având 
CUI 23453752, înregistrată la ORC sub nr. J08/643/2008, cu sediul social în Săcele, str. Coastei, nr. 33C, jud. Brașov, 
predarea către subscrisa a tuturor documentelor financiar-contabile aferente societății Dialma SRL, respectiv baza de 
date/arhiva electronică, de la înființare și până în prezent. Conform e-mail-ului comunicat de către expertul contabil 
Verdeață R., toată arhiva contabilă a debitorului se regăsește la locația din Arad, str. Poetului, nr.  93, jud. Arad – 
locație unde SC Factory Studio Tex SRL are sediul social.  
Menționăm faptul că, dna expert contabil Verdeanță R., cetățean -, posesoare a CI seria -, nr. -, eliberată de SPCELP - la 
data de -, domiciliată în -, care a ținut contabilitatea societății debitoare Dialma SRL, este administratorul societății 
Factory Studio Tex SRL. În data de 02.03.2020, la ora 13:00, reprezentanții administratorului judiciar s-a deplasat la 
sediul social al SC Factory Studio Tex SRL, în vederea identificării și preluării arhivei contabile a debitorului SC 
Dialma SRL. Administratorului judiciar a fost în imposibilitate de a identifica arhiva contabilă a debitorului SC Dialma 
SRL, întrucât reprezentanții SC Factory Studio Tex SRL nu au răspuns solicitărilor administratorului judiciar, în sensul 
că nu a fost permis accesul în incinta sediului social din Arad, str. Poetului nr. 93, nefiind prezent niciun reprezentant al 
SC Factory Studio Tex SRL. 
II.1. Analiza patrimoniului societăţii  
Analiza economico – financiară a societăţii comerciale Dialma 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 anilor 2016-2018, puse la dispoziţie de administratorul special al 
debitorului dna Golovescu S..  
Debitoarea prezintă la momentul de dinaintea deschiderii procedurii generale de insolvenţă următoarea structură 
patrimonială: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate, din care: 6,206,103 6,174,254 4,143,046 
- imobilizări necorporale 654,310 653,459 653,459 
- imobilizări corporale 2,443,441 2,412,443 381,235 
- imobilizări financiare 3,108,352 3,108,352 3,108,352 
Total active circulante, din care: 3,310,912 2,218,827 1,666,683 
- stocuri 234,282 264,198 35,493 
- creanţe 1,393,755 1,840,336 1,565,104 
- casa şi conturi la bănci 1,682,875 114,293 66,086 
Cheltuieli înregistrate în avans 13,828 4,815 500 
Total Activ 9,530,843 8,397,896 5,810,229 
Total capitaluri proprii 7,258,940 5,629,149 4,415,441 
Total datorii, din care: 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
- datorii pe termen scurt 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
- datorii pe termen lung 0 0 0 
Venituri înregistrate în avans 0 0 0 
Total Pasiv 9,530,843 8,397,896 5,810,229 

II.1.1. Analiza activelor  
Evoluţia activului debitoarei în perioada 2016-2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate, din care: 6,206,103 6,174,254 4,143,046 
- imobilizări necorporale 654,310 653,459 653,459 
- imobilizări corporale 2,443,441 2,412,443 381,235 
- imobilizări financiare 3,108,352 3,108,352 3,108,352 
Total active circulante, din care: 3,310,912 2,218,827 1,666,683 
- stocuri 234,282 264,198 35,493 
- creanţe 1,393,755 1,840,336 1,565,104 
- casa şi conturi la bănci 1,682,875 114,293 66,086 
Cheltuieli înregistrate în avans 13,828 4,815 500 
Total Activ 9,530,843 8,397,896 5,810,229 
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a) Activele imobilizate (imob. necorporale, corporale, în curs și financiare): 
Activele imobilizate reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei societăţi, acestea constituie 
baza materială şi financiară necesară desfăşurării activităţii, fiind constituite din imobilizări necorporale, corporale şi 
financiare. Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al Societăţii debitoare se observă: 
- Imobilizările necorporale înregistrează un nivel constant în perioada analizată, respectiv valoarea de 653.459 lei. La 
data de 30.04.2019, debitorul înregistrează imobilizări necorporale în valoare totală de 653.458,92 lei, constituite din: 
• cheltuieli de dezvoltare în valoare de 14.217,09 lei;  
• concesiuni, brevete și alte drepturi și valori – 370,96 lei; 
• fond comercial – 638.870,87 lei. 
- Activele imobilizate înregistrează o evoluţie descrescătoare în perioada 2016-2018, valoarea acestora scăzând de la 
6.206.103 lei până la valoare de 4.143.046 lei (în anul 2018). Astfel, la data de 31.12.2018 sunt înregistrate următoarele 
active imobilizate: 
• Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare – 14.217 lei; 
• Alte imobilizări – 642.964 lei; 
• Terenuri – 0,00 lei (în cursul anului 2018 sunt scoase din evidența societății terenuri în valoare de 1.107.281 lei); 
• Construcții – 0,00 lei (în cursul anului 2018 sunt scoase din evidența societății terenuri în valoare de 1.348.591 lei); 
În data de 02.08.2019 între societatea SC Dialma SRL, cu sediul în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/2084/1991, în calitate de vânzător și societatea Factory Studio Tex SRL, 
cu sediul în Arad, str. Rozelor, nr. 64, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/363/2018, CUI 38994187, în 
calitate de cumpărător, a fost încheiat contract de vânzare-cumpărare a imobilului aparținând societății Dialma SRL, 
situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 1, constituit dintr-o fabrică cu anexe de oficii de circa 2.994 mp, 
intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor și Terenurilor A1 nr. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2; 4789-4790/2/2; 
4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună cu terenul aferent la cota de 1291/16.927 din totalul de circa 16.927 mp, la prețul de 
300.000,00 euro. 
De asemenea, SC Dialma SRL, SC Factory Studio Tex SRL (cu sediul social în Arad, str. Rozelor, nr. 64, jud. Arad, 
număr de înregistrare în Registrul Comerțului J02/363/2018, prin reprezentantul legal dna Verdeață R.) și Lilly 
Confezioni S.r.l. (societate de drept italian, cu sediu social în localitatea Cornedo Vicentino (VI) Via Fogazzaro 37, Cod 
fiscal și număr de înregistrare în scopuri TVA 03992350243, număr din Registrul Economico-Administrativ VI-
370556, prin reprezentantul legal, dl. Bendistinto G.) au încheiat în data de 31.07.2018 un Acord Cadru – ulterior 
completat în data de 02.08.2018, pentru ajungerea la un acord cu privire la transferul de la SC Dialma SRL către SC 
Factory Studio Tex SRL și Lilly Confezioni S.r.l. a ansamblului de bunuri și rapoarte contractuale ce constituie partea 
din societate ce operează în sectorul îmbrăcăminte ce sunt sub controlul SC Dialma SRL.  
Conform acordului, SC Lilly Confezioni S.r.l. cesionează către SC Factory Studio Tex SRL contractul de vânzare a 
tuturor utilajelor prevăzute în Acordul Cadru menționat anterior la același preț de 200.000,00 EUR, conform facturii 
Dialma nr. 19 din data de 02.08.2018. În consecință, Dialma SRL emite către Factory Studio Tex SRL factura, pentru 
valoare de 200.000 eur, aplicând TVA de 19%, astfel ajungând la o valoare totală brută de 238.000 EUR. În același 
timp, SC Dialma SRL stornează factura emisă către Lilly Confezioni S.r.l. având același obiect. Plata utilajelor 
menționate în factura de vânzare emisă de SC Dialma SRL către Factory Studio Tex SRL se va efectua prin transfer 
bancar în contul curent al cărui titular este SC Dialma SRL, accesat prin intermediul Băncii Intesa Filiala Vittorio 
Veneto cu nr. IT54W03069621981000000004806, în 15 rate, având următoarele valori: 14 rate cu valoarea de 
16.000,00 euro) și una, ultima, cu valoarea de 14.000,00 euro; prima rată este scadentă în 15.04.2019, iar următoarele în 
fiecare dată de 15 a lunilor următoare, până la plata completă a prețului concordat. Până la data de 28.02.2019 SC 
Dialma SRL trebuia să predea toate utilajele ce fac obiectul facturii de vânzare către Factory Studio Tex SRL, eliberând 
în același timp imobilul la dispoziția Factory Studio Tex SRL. 
Factory Studio Tex SRL va prelua în baza acordului adițional, toți angajații societății Dialma SRL, care vor fi 
transferați de la Dialma SRL la Factory Studio Tex SRL, începând cu data de 1 martie 2019, cu același termen vor 
trebui transferate și toate relațiile comerciale existente cu clienții. 
• Instalații tehnice și mașini – 3.537.833 lei; 
• Alte instalații, utilaje și mobilier – 101.046 lei; 
• Imobilizări corporale în curs de execuție – 8.093 lei. 
Conform Registrului inventar emis la data de 03.12.2019, debitoarea înregistrează următoarele imobilizări corporale: 

Mijloc Fix Nr. inv.  Valoare Amortizare 
cumulată 

Valoare 
ramasa 

2131 
Masina de cusut SINGER 8009 14,269.36 14,269.36 0.00 

Diverse amenajari 10003 39,546.17 39,546.17 0.00 

Div.masini de cusut 20001 1,418,887.31 1,418,887.31 0.00 

Masina Cus DURKOPP 20327 15,238.06 15,238.06 0.00 

Masina automata de cusut 20329 51,679.80 51,679.80 0.00 

Masina cusut PFAFF 487 20331 4,165.95 4,165.95 0.00 

Instalatie Calcat 20346 3,970.34 3,970.34 0.00 

Instalatie Calcat 20347 3,970.34 3,970.34 0.00 

Instalatie Calcat 20348 3,970.34 3,970.34 0.00 
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Instalatie calcat 20349 3,970.34 3,970.34 0.00 

Instalatie Calcat 20350 3,970.34 3,970.34 0.00 

Instalatie Ventilatie 20351 72,782.75 72,782.75 0.00 

Masina Cusut 20352 3,348.59 3,348.59 0.00 

Instalatie Ventilatie 20353 4,518.90 4,518.90 0.00 

Masina Captusit 20354 16,299.50 16,299.50 0.00 

Mas de cusut SUNSTAR 20355 14,755.84 14,755.84 0.00 

Mas de cusut SUNSTAR SPS 20356 12,243.00 12,243.00 0.00 

Mas cus PFAFF 442/420-900692044 20357 8,975.08 8,975.08 0.00 

Instal apa AQUA BLU 20358 5,418.30 5,418.30 0.00 

Compon Electrica 20359 3,337.32 3,337.32 0.00 

Mas cus Automata 20410 69,110.40 69,110.40 0.00 

Mas Cus Automata 20411 65,341.80 65,341.80 0.00 

Masin Aplic Butoni 20412 5,534.32 5,534.32 0.00 

Masin Aplic Butoni 20413 5,289.00 5,289.00 0.00 

Masina Cheita BROTHER 20416 20,398.44 20,398.44 0.00 

Masina De Cheita BROTHER 20417 20,398.44 20,398.44 0.00 

masina de brodat 20419 7,954.24 7,954.24 0.00 

masina de butoniera 092013073 20429 6,874.36 6,874.36 0.00 

masina de calcat 8005 20430 6,969.84 6,969.84 0.00 

Cantar 20432 1,833.50 1,833.50 0.00 

masina de piciorus nasture 20433 8,781.95 8,781.95 0.00 

masina de suflat pete 20434 2,976.00 2,976.00 0.00 

masina captusit puf 20435 15,396.12 15,396.12 0.00 

Aplicator MT 20 20438 5,292.00 3,969.00 1,267.87 

masina cusut BROTHER LT2 B875 
SERIA K55151 

20439 7,200.00 5,325.00 1,800.00 

360-2920 VENUS 360C Taglierina BIN 
240 

20440 4,540.00 3,263.04 1,229.67 

M/BANDZIG RIMOLDI 
EFN86/3/614806-UZ 

20441 6,810.00 4,894.76 1,844.31 

masina de cusut SIRUBA DL700-NM1-13 20442 3,840.00 2,600.00 1,200.00 

foarfeca electrica 20443 2,670.00 1,752.11 890.08 

masa de calcat TH1 20444 2,615.00 1,661.64 926.12 

masa de calcat TH1 20445 2,615.00 1,661.64 926.12 

generator de aburit 20446 3,833.00 2,435.63 1,357.45 

compresor 20447 3,220.00 1,911.78 1,274.68 

masina de cusut KANSAI 80001 21,404.00 21,404.00 0.00 

masina de cusut KANSAI 80002 21,404.00 21,404.00 0.00 

masina de cusut KANSAI 80003 21,404.00 21,404.00 0.00 

masina de cusut KANSAI 80005 18,906.91 18,906.91 0.00 

masina cusut SIRUBA 80006 11,415.49 11,415.49 0.00 

masina cusut SIRUBA 80007 11,415.49 11,415.49 0.00 

masina cusut SIRUBA 80008 11,415.49 11,415.49 0.00 

masina de cusut JUKI 80009 14,269.36 14,269.36 0.00 

masina de cusut JUKI 80010 14,269.36 14,269.36 0.00 

masina de aplicat BUTONI 80011 6,064.48 6,064.48 0.00 

masina de aplicat BUTONI 80012 6,064.48 6,064.48 0.00 

masina de cusut NECCHI 80013 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80014 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80015 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80016 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80017 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80018 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80019 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80020 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80021 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80022 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80023 8,918.35 8,918.35 0.00 
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masina de cusut NECCHI 80024 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80025 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80026 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80027 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80028 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80029 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80030 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80031 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut NECCHI 80032 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut PFAFF 80033 13,555.89 13,555.89 0.00 

masina de cusut NECCHI 80034 13,555.89 13,555.89 0.00 

masina de cusut DURKOPP 80035 17,836.70 17,836.70 0.00 

masina de cusut PFAFF 80036 13,555.89 13,555.89 0.00 

masina de cusut PFAFF 80037 13,555.89 13,555.89 0.00 

masina de cusut PFAFF 80038 13,555.89 13,555.89 0.00 

masina de cusut PFAFF 80039 13,555.89 13,555.89 0.00 

masina de cusut PFAFF 80040 13,555.89 13,555.89 0.00 

masina de cusut PFAFF 80041 13,555.89 13,555.89 0.00 
masina de cusut PFAFF 80042 13,555.89 13,555.89 0.00 
masina de cusut PFAFF 80043 13,555.89 13,555.89 0.00 
masina de cusut NECCHI 80044 7,134.68 7,134.68 0.00 
masina de cusut NECCHI 80045 7,134.68 7,134.68 0.00 
masina de cusut NECCHI 80046 7,134.68 7,134.68 0.00 
masina de cusut NECCHI 80047 7,134.68 7,134.68 0.00 
masina de cusut NECCHI 80048 7,134.68 7,134.68 0.00 
masina de cusut NECCHI 80049 7,134.68 7,134.68 0.00 
masina de cusut NECCHI 80050 7,134.68 7,134.68 0.00 
masina de cusut NECCHI 80051 7,134.68 7,134.68 0.00 

masina de cusut PFAFF 80052 8,918.35 8,918.35 0.00 

masina de cusut DURKOPP 80053 10,702.02 10,702.02 0.00 

masina de cusut DURKOPP 80054 10,702.02 10,702.02 0.00 

masina de cusut DURKOPP 80055 10,702.02 10,702.02 0.00 

masina de cusut JUKI 80056 7,134.68 7,134.68 0.00 

masina de cusut PFAFF 80057 10,702.02 10,702.02 0.00 

masina de cusut NECCHI 80058 17,836.70 17,836.70 0.00 

masina de cusut BROTHER 80059 14,269.36 14,269.36 0.00 

masina de cusut WILKOX 80060 14,269.36 14,269.36 0.00 

masina de cusut WILKOX 80061 14,269.36 14,269.36 0.00 
masina cusut SEWMAQ 9820-01 80065 42,275.00 23,779.67 18,054.96 
masina automata puf ALAN P4-T UNITA 
AUT A QUATRO 

80069 123,942.96 63,262.44 59,389.45 

masina automata de croit MOD CUT 7.5 80071 168,199.40 57,818.64 108,628.68 
masina automata pt cusut ALAN UNION 
SPECIAL 

80073 28,098.40 9,658.77 18,146.94 

masina automata de cusut (A4) 80074 1,880.00 528.66 1,331.76 
masina automata de cusut (A4) 80075 1,880.00 528.66 1,331.76 
Masina De Cusut -Surfilat CU 5 FIRE(JK-
798D-5-03/233) 

80076 1,830.00 514.62 1,296.32 

Compresor 80077 16,323.26 3,910.71 12,242.52 
Deumidificator 80078 3,623.86 1,736.49 1,811.88 
masina liniara NECCHI  891-261 80082 69.87 1.46 67.68 

masina liniara NECCHI  891-261 80083 69.87 1.46 67.68 
masina liniara NECCHI  891-261 80084 69.87 1.46 67.68 
masina liniara NECCHI  891-261 80085 23.29 0.48 22.57 
masina liniara NECCHI  891-261 80086 23.29 0.48 22.57 
masina liniara NECCHI   885-261 80087 93.16 1.94 90.25 
Masina Liniara NECCHI  895-261 80089 93.16 1.94 90.25 
Masina Liniara NECCHI  895-261 80090 93.16 1.94 90.25 
Masina Liniara NECCHI  895-261 80091 93.16 1.94 90.25 
Masina Liniara NECCHI  895-261 80092 93.16 1.94 90.25 
Masina Liniara T.A. 891-261 NECCHI 80093 69.87 1.46 67.68 
Masina Liniara T.A. 891-261 NECCHI 80094 69.87 1.46 67.68 
Masina Liniara T.A. 891-261 NECCHI 80095 69.87 1.46 67.68 
Masina Liniara T.A. 891-261 NECCHI 80096 69.87 1.46 67.68 
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Masina liniara  995-261 NECCHI 80097 93.16 1.94 90.25 
Masina liniara T.A. 881-261 NECCHI 80098 93.16 1.94 90.25 
Masina liniara T.A. 895-261 NECCHI 80099 93.16 1.94 90.25 
Masina liniara T.A. 895-261 NECCHI 80100 93.16 1.94 90.25 
Masina piana BROTHER 80102 23.29 0.48 22.57 
BORCHIATRICE GS/S 80103 23.29 0.48 22.57 
BORCHIATRICE GS/S 80104 23.29 0.48 22.57 
Total 2131   3,040,686.95 2,799,798.37 236,349.49 
2132 
Apatate de masura si control 20360 17,026.71 17,026.00 0.71 

Total 2132   17,026.71 17,026.00 0.71 
2133 
Fiat Doblo 20409 44,492.19 44,492.19 0.00 
Grande Punto Gri 20414 42,753.00 42,753.00 0.00 

Grande Punto Negru 20415 42,753.00 42,753.00 0.00 
Autoturism Ford Tranzit 
WFOPXXVDFP4A50364 

80070 15,300.00 10,837.50 4,143.75 

Total 2133   145,298.19 140,835.69 4,143.75 
214.01 
Div.Ap.Birou 30001 12,068.91 12,068.91 0.00 
Aparat Xerox 30074 1,827.80 1,827.80 0.00 
Total 214.01   13,896.71 13,896.71 0.00 
Total General   3,216,908.56 2,971,556.77 240,493.95 

Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2019, sunt înregistrate imobilizări corporale în valoare de 
3.209.794,09 lei (amortizare cumulată 2.969.300,18 lei), constituite din: 
• Echipamente tehnologice (mașine, utilaje și instalații) – 3.040.686,89 lei; 
• Aparate și instalații de măsură, control și reglare – 17.026,73 lei; 
• Mijloace de transport – 138.183,76 lei; 
• Mobilier, aparatură birotică și echipamente de protecție – 13.896,71 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2019, sunt înregistrate imobilizări financiare sub formă de intere de 
participare deținute la SC Prexton SRL în valoare de 3.108.351,93 lei. Conform Certificatului Constatator nr. 
665829/22.11.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea Prexton SRL are sediul social în 
Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, numărul de ordine în Registrul Comerțului: 
J02/850/2001, atribuit în data de 19.12.2001, având un capital social subscris în valoare de 2.648.430 lei, integral vărsat, 
constituit din capital social în lei: 529.680 lei și capital social în EURO: 680.921,60 euro, valoare participării străine 
totale în lei – 26.640,00 lei, echivalent în EUR participare străină totală: 6.000,00 euro, divizat în 264.843 părți sociale, 
valoare unei părți sociale de 10 lei, din care aport în natură în sumă de 529.680 lei, societatea având asociații: 
• Persoana juridică Dialma SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, cu 
un aport la capital în sumă de 2.621.790 lei, din care 529.680 lei (aport în natură) și 672.360,03 euro, reprezentând 
262.179 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 98,994%/98,994%; 
• Persoana juridică Cerbul SPA, cu sediul social în Italia, Treviso (TV), Viale Nino Bixio, nr. 61, cu un aport la capital 
în sumă de 26.640 lei, reprezentând 2.664 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 
1,006%/1,006%. 
b) Activele Circulante (stocuri, creanţe, investiţi pe termen scurt, dispon. băneşti): 
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.  
Din punct de vedere structural, activele circulante sunt constituite din: stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt și 
disponibilități bănești. Structura activelor circulante ale debitoarei în perioada 2016 – 2018 este prezentată mai jos pe 
principalele elemente componente: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
- stocuri 234,282 264,198 35,493 
- creanţe 1,393,755 1,840,336 1,565,104 
- casa şi conturi la bănci 1,682,875 114,293 66,086 
Cheltuieli înregistrate în avans 13,828 4,815 500 
Total active circulante 3,310,912 2,218,827 1,666,683 

Activele circulante înregistrează o evoluţie descrescătoare în perioada 2016-2018, acestea scad de la 3.310.912 lei (în 
anul 2016) până la 1.666.683 lei în anul 2018, ca urmare a diminuării stocurilor, creanțelor de încasat și a 
disponibilităților bănești. Astfel, se observă următoarele diminuări exprimate procentual: în anul  2017 activele 
circulante scad cu 32,98% faţă de anul 2016; în anul 2018 – 24,88%. 
La data de 31 decembrie 2018 debitoarea înregistrează:  
- stocuri în valoare de 10.129,19 lei, constituite din: materiale auxiliare ață – 10.091,27 lei; consumabile producție – 
0,02 lei; alte materiale consumabile – 37,90 lei; 
- creanțe în valoare totală de 1.631.718,69 lei, constituite din: avansuri plătie furnizorilor pentru achiziții de bunuri de 
natura stocurilor – 25.363,65 lei; creanțe-clienți – 474.197,27 lei; avansuri acordate personalului – 6.056,50 lei; 
contribuții achitate plus la fondul de sănătate – 40.361,00 lei; TVA de recuperat – 48.921,35 lei; TVA neexigibilă – 
19.348,63 lei; Decontări în cadrul grupului – 260,00 lei; Creanțe la debitori diverși – 1.017.210,29 lei, din care creanțe 
la Prexton SRL – 93.536,30 lei, creanțe la alți debitori diverși – 923.673,99 lei. 
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- Disponibilități bănești și alte valori – 66.328,48 lei, constituite din: Disponibilități bănești în lei – 56.886,50 lei; 
Disponibilități bănești în valută – 8.676,96 lei; Numerar în casierie – 2.455,12 lei; Timbre fiscale și poștale – 2.068,35 
lei. 
Conform balanţei de verificare aferentă lunii aprilie 2019, activele circulante ale debitoarei sunt constituite din 
următoarele elemente: 
- stocuri în valoare de 37,92 lei, constituite din: consumabile producție – 0,02 lei; alte materiale consumabile – 37,90 
lei; 
- creanțe în valoare totală de 1.661.505,88 lei, constituite din: avansuri plătie furnizorilor pentru achiziții de bunuri de 
natura stocurilor – 21.397,75 lei; creanțe-clienți – 68.835,47 lei; contribuții achitate plus la fondul de sănătate – 
55.949,00 lei; TVA de recuperat – 60.846,13 lei; TVA neexigibilă – 16.328,45 lei; Decontări în cadrul grupului – 
260,00 lei; Creanțe la debitori diverși – 1.197.742,29 lei, din care creanțe la Prexton SRL – 93.536,30 lei, creanțe la alți 
debitori diverși – 1.104.205,99 lei; Decontări din operații în curs de clarificare 240.146,79 lei. 
- Disponibilități bănești și alte valori – 34.977,78 lei, constituite din: Disponibilități bănești în lei – 3.885,75 lei; 
Disponibilități bănești în valută – 2.564,95 lei; Numerar în casierie – 13.857,00 lei; Timbre fiscale și poștale – 2.068,35 
lei; Tichete cadou – 7.976,69 lei; Avansuri de trezorerie – 4.383,28 lei. 
Conform balanței de parteneri – 4111 Clienți, emisă la data de 03.12.2019, societatea înregistrează creanțe de încasat în 
sumă de 68.835,49 lei, constituite din: Creanțe la clientul Cerbul SRL – 66.541,85 lei; Creanțe la Escada SE – 10,49 lei; 
Creanțe la Cain M. – 360,15 lei; Creanțe la Remat MG SA Arad – 1.923,00 lei. 
Conform balanței de parteneri – 4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, emisă la data 
de 03.12.2019, societatea înregistrează avansuri plătite furnizorilor în sumă de 19.230,33 lei, constituite din: Accesorii 
Textile SRL - 0,72 lei; BEN'S STAR.R.L. - 0,50 lei; Bravia Total SRL - 1,20 lei; CET Hidrocarburi SA - 0,27 lei; CMI 
Dr. Hajdu F. - 1.200,00 lei; Compania Apa Arad - 10,59 lei; Compania De Transport Public SA - 90,02 lei; Consultextil 
SRL - 0,04 lei; Electromecanic Special Service SRL - 141,59 lei; Emidale International Impex SRL - 0,09 lei; Enel 
Energie SA - 4,58 lei; Flanco Retail SA - 0,02 lei; Ibras Consulting SRL - 1,06 lei; Ikea Romania SA - 5.707,00 lei; 
Costa M. D. - 4,74 lei; Medacom Zico SRL - 6,03 lei; Mic Romania D - 0,02 lei; Rama Romania Textile SRL - 3,08 lei; 
Rapid Pay SRL - 0,98 lei; RCS &RDS - 166,15 lei; Refe Group SRL - 0,49 lei; S.R.T.SRL - 762,83 lei; Sea Complet 
SA - 2,00 lei; Sinter-Stop SRL - 0,02 lei; Smart Diesel SRL - 2,00 lei; Sodexo Pass Romania SRL - 10.714,00 lei; Ste. 
Mar-Agentia SRL - 2,30 lei; Tehno Tekh SRL - 10,00 lei; UPC Romania SRL - 0,40 lei; Urgent Cargus - 212,68 lei; 
Vola.RO SRL - 86,16 lei; World Mediatrans SRL - 98,77 lei. 
c) Cheltuielile în avans: Cheltuielile în avans reprezintă sume care se plătesc în perioada fiscală curentă dar care se 
referă la perioade viitoare atunci când urmează să fie incluse în costuri. În perioada 2016-2018, cheltuielile înregistrate 
în avans au o evoluție descendentă, scăzând de la 13,828 lei la suma de 500 lei. La data de 30.04.2019, sunt înregistrate 
cheltuieli în avans în sumă de 499,52 lei. 
II.1.2. Analiza pasivului  
Evoluţia pasivului debitoarei în perioada 2016 – 2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total capitaluri proprii 7,258,940 5,629,149 4,415,441 
Total datorii, din care: 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
- datorii pe termen scurt 2,271,903 2,768,747 1,394,788 
- datorii pe termen lung 0 0 0 
Venituri înregistrate în avans 0 0 0 
Total Pasiv 9,530,843 8,397,896 5,810,229 

A) Capitaluri proprii: Capitalurile proprii pun în evidenţă modalitatea de asigurare a întreprinderii cu diferite categorii 
de resurse pe termen nelimitat, fiind reprezentate de capitalul social al firmei, rezerve constituite, rezultatul reportat şi 
rezultatul curent al exerciţiului. În componenţa capitalurilor proprii intră: capitalul social, rezervele de orice fel, 
rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar. Nivelul capitalurilor proprii ale unei entităţi economice arată 
raportul dintre datoriile totale şi activul total al societăţii. În ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale 
acestui indicator, ele sunt analizate mai jos. 
Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii înregistrează o evoluție descendetă în perioada 2016-2018, acestea scăzând de la valoarea 
7.258.940 lei (anul 2016) până la valoarea de 4.415.441 lei în anul 2018, ca urmare a înregistării următoarelor rezultate 
financiare: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Rezultatul din exploatare 77,943 32,856 -1,379,283 
Rezultatul financiar 3,321,523 -12,933 -117,936 
Rezultatul curent al exerciţiului 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Venituri totale 8,789,734 6,446,525 6,231,456 
Cheltuieli totale 5,390,268 6,426,602 7,728,675 
Profitul sau pierderea brută 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Rezultatul net al exerciţiului 3,390,624 8,318 -1,497,219 

Se constată faptul că la nivelul anului 2018, debitorul înregistrează pierderea financiară de -1.497.219 lei, determinată 
de înregistrarea unor cheltuieli de exploatare mai mari (7.586.436 lei) decât veniturile din exploatare (6.207.153 lei), 
urmare înregistrării cheltuielilor determinate de scoaterea din evidență a bunului imobil din averea debitorului Dialma 
SRL, situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 1, constituit dintr-o fabrică cu anexe de oficii de circa 2.994 
mp, intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor și Terenurilor A1 nr. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2; 4789-
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4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună cu terenul aferent la cota de 1291/16.927 din totalul de circa 16.927 mp., 
vândut către societatea Factory Studio Tex SRL, cu sediul în Arad, str. Rozelor, nr. 64, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J02/363/2018, CUI 38994187. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2019, debitorul înregistrează capitaluri proprii pozitive în valoare 
de 3.815.663,29 lei, constituite din: Capitalul subscris vărsat – 3.600,00 lei; Rezerve din reevaluare – 3.101.063,59 lei; 
Rezerve legale – 235.507,39 lei; Rezerve pentru acțiuni proprii – 703,64 lei; Alte rezerve – 521.251,70 lei; Rezultatul 
reportat – 553.313,44 lei; Pierderea înregistrată în perioada ianuarie -aprilie 2019 – 599.776,47 lei. 
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. 
Obligaţiile faţă de terţi pe care le are societatea debitoare se împart conform posturilor de pasiv din bilanţ în datorii pe 
termen lung şi datorii pe termen scurt. 
Din analiza situațiilor financiare aferente perioadei 2016-2018, se constată următoarele: 
- Datoriile societăţii cresc în perioada 2016-2017 cu 21,87%, respectiv înregistrează o evoluție descrescătoare în 
perioada 2017-2018, acestea scad de la valoarea de 2.768.747 lei (în anul 2017) până la 1.394.788 lei în anul 2018. 
Conform balanţei de verificare aferentă lunii aprilie 2019, societatea debitoare înregistrează datorii în cuantum total de 
1.883.439, 29 lei, constituite din următoarele: datorii la furnizori (cont 401) – 503.106,53 lei; datorii la furnizori de 
imobilizări (cont 404) – 7.527,28 lei; datorii la clienţi-creditori (cont 419) – 60.369,97 lei; rețineri din remunerații 
datorate terților (cont 427) – 3.579,00 lei; contribuția personalului la asigurări sociale (cont 4312) – 260.418,50 lei; 
contribuția angajaților pentru asigurări sociale de sănătate (cont 4314) – 151.341,50 lei; contribuția asiguratorie pentru 
salarii (cont 436) – 27.371,00 lei; taxa pe valoare adăugată de plată (cont 4423) – 204.137,05 lei; impozitul pe venituri 
de natura salariilor (cont 444) – 70.660,00 lei; datorii la fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (cont 447) – 
7.648,00 lei; datorii la creditori diverși (cont 462) – 587.279,66 lei. 
Conform balanței de parteneri – 419 Clienți-creditori emisă la data de 03.12.2019, debitorul înregistrează avansuri 
încasate de la clienți în cuantum de 60.369,97 lei, constituite din: datorii la FGF Industry SPA – 167,41 lei; datorii la 
Cain M. – 19.95 lei; datorii la Miroglio Fashion SRL – 532,62 lei; datorii la Prexton SRL – 59.650,00 lei. 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Cifra de afaceri netă 5,422,570 6,416,744 3,597,184 
Producţia vândută 5,422,570 6,416,744 3,597,184 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0 
Reduceri comerciale acordate 0 0 0 
Venituri aferente costului producției în curs de execuție  0 0 0 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 0 
Alte venituri din exploatare 3,720 3,058 2,609,969 
Total venituri din exploatare 5,426,290 6,419,802 6,207,153 
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 785,326 419,991 209,144 
Alte cheltuieli materiale 11,036 19,750 4,869 
Alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 156,764 137,870 144,227 
Cheltuieli privind mărfurile 0 0 0 
Reduceri comerciale primite 0 0 0 
Cheltuieli cu personalul 3,210,098 3,459,731 3,406,516 
Cheltuieli cu ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
necorporale 

101,570 112,337 97,991 

Cheltuieli cu ajustări de valoare privind activele circulante  0 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare: 1,083,553 2,237,267 3,723,689 
Cheltuieli cu prestaţiile externe 999,292 2,169,257 1,091,680 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 61,207 53,509 201,476 
Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 0 0 0 
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 0 0 0 
Alte cheltuieli 23,054 14,501 2,430,533 
Total cheltuieli din exploatare 5,348,347 6,386,946 7,586,436 
Rezultatul din exploatare 77,943 32,856 -1,379,283 
Venituri din interese de participare obținute de la entitățile afiliate 3,343,991 0 0 
Venituri din dobânzi 0 2 22 
Alte venituri financiare 19,453 26,721 24,281 
Total venituri financiare 3,363,444 26,723 24,303 
Cheltuieli privind dobânzile 14,664 4,578 7,726 
Alte cheltuieli financiare 27,257 35,078 134,513 
Total cheltuieli financiare 41,921 39,656 142,239 
Rezultatul financiar 3,321,523 -12,933 -117,936 
Rezultatul curent al exerciţiului 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Venituri totale 8,789,734 6,446,525 6,231,456 
Cheltuieli totale 5,390,268 6,426,602 7,728,675 
Profitul sau pierderea brută 3,399,466 19,923 -1,497,219 
Impozitul pe profit 8,842 11,605 0 
Alte impozite neinregistrate mai sus 0 0 0 
Rezultatul net al exerciţiului 3,390,624 8,318 -1,497,219 

Din analiza balanţei de verificare aferentă lunii aprilie 2019, societatea debitoare înregistrează cheltuieli în valoare de 
1.290.855,51 lei şi venituri în valoare de 691.079,04 lei, rezultând o pierdere în cuantum de 599.776,47 lei. 
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Conform cererii de înscriere a creanței formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, debitorul SC Dialma SRL înregistrează obligații fiscale 
restante la bugetul general consolidat în sumă de 407.946 lei. 
Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 17514/03.10.2019 întocmit de A.J.F.P. Arad prin 
Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii – Compartimentul executare silită, insolvabilitate și răspundere 
solidată, a fost aplicat sechestru pe bunurile mobile din averea debitorului SC Dialma SRL, în prezența dl. Ruaro M., 
domiciliat în -, în calitate de custode.  
Astfel, au fost lăsate în custodia dl. Ruaro M., în calitate de mandatar al admnistratorului social Tito R., următoarele 
bunuri mobile din averea debitorului, locul de depozitare fiind în Arad, str. Poetului, nr. 93, jud. Arad: 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001130112, nr. 
înmatriculare: AR09YXN, serie motor 1386016; 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001129240, nr. 
înmatriculare: AR09YXO, serie motor 1362531; 
- Autoutilitară marca FORD, FDEY TRANZIT, an fabricație 2004, nr. identificare WF0PXXBDFP4A50364, nr. 
înmatriculare: AR90MDI; 
- Mașină de umplut cu puf, marca Alan P2T-P2, seria 0404-1; 
- Mașină de umplut cu puf, marca Alan P4T-P4, seria 1103-14; 
- Mașină pentru butonieră, marca Reece 101, seria N11891; 
- Mașină pentru butonieră, marca Durkopp-558, sria 000221448; 
- Mașină termosudare, marca BRS/FUTURA, seria FUT/0061; 
- Mașină termolipire, marca GI EMMEPI-GOL/122, seria 8-285; 
- Mașină de croi automat, marca Fk TOP KUT 7-2109TC32, seria 2109031; 
- Mașină de tighelit, marca Alan B&B4, seria N11201; 
- Mașină de tighelit, marca Alna B&B CL, seria N0303/05; 
- Container cu grup sanitar și aer condiționat -2 bucăți.  
Administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat somația nr. 517/14.02.2020 
către dl. Ruaro M., prin care a solicitat predarea către administratorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor 
bunurilor aparținând debitorului SC Dialma SRL, lăsate în custodia acestuia, conform procesului-verbal de sechescu 
încheiat de ANAF sub nr. 1754/03.10.2019. În cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului SC Dialma 
SRL către administratorul judiciar, dl. Ruaro M. este susceptibil de atragerea răspunderii penale, respectiv 
administratorul judiciar va proceda la sesizarea organelor de cercetare penală. 
De asemenea, conform Adresei nr. 628185/18.11.2019 emisă de Primăria Municipiului Arad prin Direcția Venituri 
Servciul Impunere Persoane Juridice, debitorul figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu următoarele 
bunuri mobile: 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001130112, nr. 
înmatriculare: AR09YXN, serie motor 1386016, data dobândire 27.07.2009; 
- Autoturism Marca FIAT, 199 BXD1B PUNTO, an fabricație 2006, nr. identificare ZFA19900001129240, nr. 
înmatriculare: AR09YXO, serie motor 1362531, data dobândire 27.07.2009; 
- Autoturism Marca FIAT, nr. identificare ZFA22300005206753, nr. înmatriculare: AR06PNR, serie motor 3614761, 
data dobândire 31.08.2003; 
- Autoutilitară marca FORD, FDEY Tranzit, an fabricație 2004, nr. identificare WF0PXXBDFP4A50364, nr. 
înmatriculare: AR90MDI, data dobândire 22.05.2018.  
Având în vedere faptul că până la data întocmirii prezentului raport, dl. Ruaro M. nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar, subscrisa apreciază a fi necesară formularea plângerii penale împotriva dl. Ruaro M. – 
persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului SC Dialma SRL prin ascunderea bunurilor din averea 
debitorului Dialma SRL de la urmărirea creditorilor. 
Calitatea de gestionar de fapt al dl. Ruaro M. asupra bunurilor societății Dialma SRL este dovedită și prin dreptul de 
semnătură al acestuia asupra conturilor de disponibilități bănești ale societății. 
Astfel, conform Adresei nr. 111211/17.03.2020 emisă de Garanti Bank SA, debitorul SC Dialma SRL are deschise la 
Garanti Bank SA – Agenția Arad următoarele conturi bancare având nr.: 
• IBAN RO74 UGBI 0000 2920 1237 6RON cu un sold la data de 27.02.2020 de 0,00 RON; 
• IBAN RO67 UGBI 00002920 1237 7EUR cu un sold la data de 27.02.2020 de 0,11 EUR; 
• IBAN RO64 UGBI 0000 2920 1237 8 USD cu un sold la data de 27.02.2020 de 0,00 USD. 
Persoanele care au avut drept de semnătură pe conturile deschise la Garanti Bank SA erau Ruaro M. – CNP - și Szabo 
V. – CNP -.  
Pe conturile debitoarei era înființate două popriri civile la data de 20.11.2019 (pentru suma de 50.342,18 lei) și la data 
de 05.12.2019 (pentru suma de 1.525,84 lei). În urma recepționării notificării de deschide a procedurii insolvenței, cele 
două popriri au fost ridicate.  
Cu privire la celelalte active din averea debitorului, menționăm că până la data prezentului raport, administratorul social 
Tito R. nu a predat administratorului judiciar bunurile existente în averea debitorului, astfel că administratorul judiciar a 
fost în imposibilitate de a efectua procedura de inventariere, în conformitate cu disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
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Menționăm faptul că prin decizia de impunere/actul administrativ fiscal nr. F-AR 477 din data de 12.11.2019 emisă de 
către Agentia Nationala de Administrare Fiscala – DGRFP Timișoara, Administrația Județeană a Finantelor Publice 
Arad, societatea a fost supusă inspecției fiscale pentru perioada 01.01.2014 – 31 03 2019. 
În urma inspecţiei fiscale, au fost stabilite suplimentar în sarcina contribuabilului creanţe fiscale după cum urmează: 
- impozit pe profit în sumă de 201.502 lei şi accesorii fiscale aferente ; 
- TVA Total în sumă de 31.860 lei împreună cu accesoriile fiscale aferente.  
Din cuprinsul Deciziei nr. F-AR 477 din data de 12.11.2019, se reține faptul că debitorul Dialma SRL a încheiat 
contractul nr. 594/15.10.2016 cu B.N Industries -Sri Lanka în vederea punerii la dispoziție de personal. La art 4 din 
contract se prevede că furnizarea de apă, energie, încălzire, hrană pentru personalul prestator va fi suportată de către 
beneficiar – societatea Dialma SRL și vor fi facturate de beneficiar prestatorului. 
În urma verificării, s-a constat că debitoarea Dialma SRL în calitate de beneficiar a angajat o serie de cheltuieli cu 
hrana, apă, etc. destinate personalului detașat din Sri Lanka, aceste cheltuieli nefiind refacturate partenerului extern, 
conform contractului închieat, respectiv Dialma SRL prin administratorul social Tito R. nu a inclus în categoria 
veniturilor din livrări de bunuri/prestări servicii, sumele percepute pentru cheltuieli cu hrană, apă, etc. evidențiate în 
contul 6459 și nici nu a emis facturi în acest sens către SC B.N. Industries – Sri Lanka SRL. Drept urmare, echipa de 
inspecție fiscală a stabilit venituri suplimentare în sumă de 31.560 lei, din care suma de 26.333 lei aferentă anului 2017 
și suma de 5.227 lei aferentă anului 2018. 
De asemenea, în luna septembrie 2018, societatea prin administatorul social Tito R. a vândut în totalitate clădirile și 
terenurile deținute în patrimoniu prin factura nr. 10/02.08.2018, în valoare de 1.387.650 lei. Astfel, echipa de inspecție 
fiscală a considerat ca element de natura veniturilor rezerva din evaluare aferentă imobilului vândut în sumă de 
1.616.409 lei.  
Astfel, conform cererii de înscriere a creanței suplimentare formulată de creditorul Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, debitorul SC Dialma SRL 
înregistrează obligații fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, dobânzi și penalități de întârziere în 
cuantum de 145.550 lei, în total figurând astfel cu datorii la bugetul statului în sumă de 553.496 lei. 
III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
• manifestarea pasivităţii de către administratorul social Tito R. și mandatarul acestuia Ruaro M. în achitarea datoriilor 
către creditori – conform tabelului definitiv de creanțe, debitorul SC Dialma SRL înregistrează datorii în sumă de 
652.811,04 lei; 
• sustragerea și ascunderea bunurilor din averea debitorului SC Dialma SRL de către administratorul social Tito R. și 
mandatarul acestuia Ruaro M. în interesul personal, împiedicând creditorii de la urmărirea recuperării creanțelor; 
• neținerea contabilității societății debitoare de către administratorul social Tito R. și mandatarul acestuia Ruaro M. în 
conformitate cu normele legale; 
• scăderea continuă a eficienţei activităţii şi obţinerea de pierderi pierderi financiare; 
• diminuarea fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate; 
• neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 
care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a 
pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune 
credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
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. 
IV.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului Dialma SRL 
Având în vedere disp. art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014: „(1) Următoarele categorii de persoane vor putea 
propune un plan de reorganizare: […] b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui 
termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanțe; […]”, administratorul judiciar a întocmit Planul 
de reorganizare a activității debitorului SC Dialma SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu 
sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la ORC sub nr. 
J2/2084/1991. 
În conformitate cu disp. art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 5772/26.03.2020 și 
a afișat pe site-ul acestuia la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Anunt-privind-
depunerea-planului-de-reorganizare-a-activitate-debitorului-SC-Dialma-SRL.pdf, anunțul nr. 967/26.03.2020 prin care 
a comunicat depunerea Planului de reorganizare propus de către administratorul judiciar al debitorului SC Dialma SRL 
Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 132 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, la Tribunalul Arad în data de 
26.03.2020. 
Conform Planului de reorganizare propus de către administratorul judiciar al debitorului SC Dialma SRL a fost prevăzut 
un grad de îndestulare a masei credale de 100%, estimându-se a fi obținute din: 
- Încasările din activitatea de exploatare - Cod CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 
- Sume încasate din valorificarea parțială a bunurilor mobile existente în averea debitoarei; 
- Încasarea de dividende de la societatea Prexton SRL; 
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- Sumele încasate din valorificarea păților sociale deținute de către SC Dialma SRL în capitalul social al societății 
Prexton SRL, sediul social în Mun. Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, numărul de ordine în 
Registrul Comerțului J02/850/2001; 
- Încasări obținute din acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 117 din Legea nr. 85/2014; 
- Încasări din recuperarea creanțelor debitoarei. 
În eventualitatea în care nu se va putea asigura îndestularea în proporție de 100% a creanțelor creditorilor prin Planul de 
reorganizare propus, în conformitate cu sursele financiare pentru susținerea planului estimate, administratorul judiciar 
va proceda la înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Tito R. și al mandatarului acestuia dl. 
Ruaro M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Arad. 
V. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a apreciat faptul că transferul /Contract de vânzare-cumpărare din 
data de 02.08.2019 al imobilului aparținând societății Dialma SRL, situat în Arad-România, strada Cîmpul Liniștii, nr. 
1, constituit dintr-o fabrică cu anexe de oficii de circa 2.994 mp, intabulat în Cartea Funciară a Construcțiilor și 
Terenurilor A1 nr. 4785/b/2; 4787/2; 4786/2; 4788/2/2; 4789-4790/2/2; 4791/2/2; 4793/a/1/2/1, împreună cu terenul 
aferent la cota de 1291/16.927 din totalul de circa 16.927 mp, la prețul de 300.000,00 euro către SC Factory Studio Tex 
SRL (cu sediul social în Arad, str. Rozelor, nr. 64, jud. Arad, număr de înregistrare în Registrul Comerțului 
J02/363/2018, prin reprezentantul legal dna Verdeață R.) și Lilly Confezioni S.r.l. (societate de drept italian, cu sediu 
social în localitatea Cornedo Vicentino (VI) Via Fogazzaro 37, Cod fiscal și număr de înregistrare în scopuri TVA 
03992350243, număr din Registrul Economico-Administrativ VI-370556, prin reprezentantul legal, dl. Bendistinto G., a 
fost un act fraudulos, act ce se subscrie rigorilor disp. art.117 si următoarele din Legea 85/2014. 
Menționăm faptul că, Contractul de vânzare-cumpărare din data de 02.08.2019, a fost încheiat de către Dialma SRL în 
calitate de vânzător, reprezentată de dl. Tito R., cetățean -, născut în data de -, în -, domiciliat în -, identificat prin C.I. 
nr. - eliberat de - în data de -, conform Hotărârii AGA din data de 26.07.2018, respectiv Factory Studio Tex SRL în 
calitate de cumpărător, reprezentată prin Verdeață R..  
În acest sens administratorul judiciar a formulat o cerere de anulare a acestui act fraudulos, raportat la faptul că nu au 
fost achitate sumele de bani convenite prin contract, iar valoarea tranzacției a fost cu mult sub valoarea de piață. în acest 
sens a fost identificat un raport de evaluare din 2016 al imobilului care indică o valoare pentru garantare bancară de 
600.000 euro pentru același  imobil.  
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1046/108/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Arad, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 18.05.2020.  
VI. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei 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 fapte 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. Spre exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite, următoarele:  
• 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 unor 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.  
Faţă de situaţia enunţată, apreciem că administratorul social Tito R. și dl. Ruaro M., în calitate de împuternicit al 
acestuia, prejudiciază creditorii, prin faptul că nu colaborează cu administratorul judiciar în vederea valorificării 
bunurilor existente în patrimoniul debitorului Dialma SRL în vederea stingerii creanțelor creditorilor.  
De asemenea, dl. Ruaro M. a sustras și a ascuns bunurile mobile din averea debitorului SC Dialma SRL, lăsate în 
custodie conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 17514/03.10.2019, în interesul personal, 
împiedicând creditorii de la urmărirea recuperării creanțelor. 
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social dl. 
Tito R. și a dl. Ruaro M. – persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. 
a) din Legea nr. 85/2014. 
-  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. 
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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 comerț în interes propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  
Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate. 
- 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.  
Se poate susţine că administratorul social Tito R. și dl. Ruaro M., în calitate de împuternicit al acestuia, au dispus în 
interesul personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi dacă a 
manifestat pasivitate în achitarea obligațiilor bugetare, precum şi dacă nu a efectuat analizele necesare determinării 
pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu 
veniturile obţinute. 
În cazul societăţii debitoare SC Dialma SRL, administratorul social Tito R. și dl. Ruaro M., în calitate de împuternicit al 
acestuia, prin neținerea contabilității în conformitate cu normele legale, neînregistrarea corectă a veniturilor și 
cheltuielilor efectuate, respectiv nedeclararea obligațiilor fiscale și continuarea activității economice a debitorului 
Dialma SRL, care ducea în mod vădit la încetarea de plăți, au cauzat acumularea de datorii la bugetul general consolidat 
al statului, cât și la alți creditori în sumă totală de 652.811,04 lei. 
- 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 săvârşirea 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, crează o prezumţie relativă a neţinerii 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 ale organelor 
fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  
Art. 73 din Legea 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede “obligaţia administratorului societar de a ţine 
registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” precum 
şi “stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. Precizăm că, în accepţiunea Legii 
31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 19 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991, care prevede că 
principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal, registrul inventar, registrul cartea 
mare. Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 privind organizarea contabilităţii „Răspunderea pentru 
organizarea şi conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. Faţă de cele expuse mai sus 
se poate concluziona faptul că, răspunderea pentru ținerea corectă a evidenţei contabile a SC Dialma SRL revine 
administratorului social Tito R.. 
De asemenea, având în vedere faptul că administratorul social Tito R. a mandat pe dl. Ruaro M., să efectueze toate 
operațiunile interne și externe aferente societății Dialma SRL, există prezumția că administratorul social dl. Tito R. și 
dl. Ruaro M. nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea, respectiv au făcut să dispară documentele contabile, în 
vederea sustragerii de active din averea debitorului în interesele personale.  
Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social dl. Tito R. 
și a dl. Ruaro M. – persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 85/2014. 
- 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.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat, având în vedere că nu 
dispunem de documentele contabile până în prezent. 
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- 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 întârzierii 
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 împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda 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/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
Administratorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, având în vedere că nu 
dispune de documentele contabile. 
- 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 debitoarei 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.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident având în vedere nepredarea documentelor contabile 
administratorului judiciar. 
În eventualitatea în care nu se va putea asigura îndestularea în proporție de 100% a creanțelor creditorilor prin Planul de 
reorganizare propus, în conformitate cu sursele financiare pentru susținerea planului estimate, administratorul judiciar 
va proceda la înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Tito R. și al mandatarului acestuia dl. 
Ruaro M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Arad. 
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 Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


