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str. Daliei nr. 8, mansardă, 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 

Dosar: 2857/108/2019                    

Termen: 14.05.2020 

 

                CĂTRE,  

TRIBUNALUL ARAD 
Secţia a II – a Civilă 

 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu George, în calitate de administrator 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, 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, în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din Legea privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, formulăm 
prezentul:  
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A 

ATRIBUŢIILOR ÎN PROCEDURA GENERALĂ DE INSOLVENŢĂ 

PENTRU DEBITORUL  

SC FRIGODORE SERV SRL 
 

 

 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 

  Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 

atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC FRIGODORE SERV SRL nr. 
972/17.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 

5796/27.03.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf. (Anexa 1) 

 

2. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 

Administratorul judiciar a notificat debitorul în vederea efectuării 

inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 
85/2014 în data de 15.04.2020, ora 09:00.  

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1144/15.04.2020, 
administratorul judiciar a identificat următoarele bunuri în averea debitoarei: 

mailto:office@consultant-insolventa.ro
http://portal.just.ro/30/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=3000000000053277&id_inst=30
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- Autoturism marca VOLKSWAGEN CADDY – 1 BUC – 18.000 lei; 

- Mobilier – 7.500 lei. (Anexa 6) 
 

 De asemenea, urmare demersurilor efectuate de către administratorul 
judiciar, au trimis răspuns cu privire la bunurile existente în averea 

debitoarei SC FRIGODORE SERV SRL următoarele instituții: 
 

- Primăria Municipiului Arad a transmis prin adresa nr. 145693 din 

09.03.2020 faptul că debitoarea figurează cu un bun mobil în evidența 

fiscală, respectiv Autoturism marca VOLKSWAGEN CADDY, serie șasiu 

WV2ZZZ2KZ8X039690; (Anexa 2) 
 
- OCPI Arad a transmis prin adresa nr. 28473 din 25.03.2020 certificatul cu 

același nr. din cuprinsul căruia reiese faptul că debitoarea SC FRIGODORE 

SERV SRL nu deține bunuri imobile în proprietate; (Anexa 3) 
 

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatricularea Vehiculelor Arad a transmis adresa nr. 25539 din 

01.04.2020 prin intermediul căreia a comunicat subscrisei faptul că, în urma 
verificărilor efectuate în baza de date informatizată, debitorul SC 

FRIGODORE SERV SRL figurează cu autovehiculul marca VOLKSWAGEN, nr. 

identificare WV2ZZZ2KZ8X039690, înmatriculat în județul Arad la data de 
06.06.2019, cu nr. de înmatriculare AR 81 SDD. (Anexa 4) 
 

3. Referitor la notificarea instituțiilor bancare și a disp. art. 39 din Legea 

nr. 85/2014 

  

De asemenea, conform dispozițiilor Sentințe civile nr. 120 din data de 

27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2857/108/2019, 
administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind 

deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 

Frigodore Serv SRL nr. 794/09.03.2020 către următoarele bănci: First Bank 
România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; 
CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - 

sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa 
Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul 

de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank 
Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank 
SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank 
 

Referitor la conturile bancare deschise de către debitoarea SC FRIGODORE 
SERV SRL, până la data prezentului raport de activitate au trimis răspuns la 

solicitarea formulată și transmisă de administratorul judiciar, următoarele 

instituții bancare: 
 
- Banca Transilvania a transmis adresa nr. 349683 din 25.03.2020 prin 

intermediul căreia a comunicat administratorului judiciar faptul că debitorul 
SC FRIGODORE SERV SRL, CUI 39807651 a fost identificat cu cont curent la 
Banca Transilvania, Ag. INTIM cu cod IBAN: 
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RO13BTRLRONCRT0463259201. (Anexa 5) 
 
De asemenea, Banca Transilvania a anexat la adresa transmisă extrasele de 

cont de la deschiderea contului și până în prezent și a procedat la ștergerea 

reprezentanților legali, împuterniciților și beneficiarilor reali, conform 
procedurii. 
 

Administratorul judiciar nu a putut până la data prezentului raport să 
depună specimenul de semnătură pentru contul curent identificat la Banca 

Transilvania motivat de faptul că la registrul Comerțului nu au fost încă 
operate modificarile cu privire la numirea în calitate de administrator judiciar 
a practicianului Consultant Insolvența SPRL 

 
- BRD – GSG a transmis adresa nr. 211425 din 19.03.2020 prin intermediul 

căreia a comunicat administratorului judiciar faptul că debitorul SC 
FRIGODORE SERV SRL, CUI 39807651 nu are conturi deschise la data 
verificării. (Anexa 5) 

 
- Vista Bank Romania SA a transmis adresa nr. 8337 din 18.03.2020 prin 
intermediul căreia a comunicat administratorului judiciar faptul că debitorul 

SC FRIGODORE SERV SRL, CUI 39807651 nu are conturi deschise la Vista 
Bank Romania SA. (Anexa 5) 

 
- Banca Românească SA a transmis adresa nr. 163472 din 19.03.2020 prin 
intermediul căreia a comunicat administratorului judiciar faptul că debitorul 

SC FRIGODORE SERV SRL, CUI 39807651 nu are conturi deschise la Banca 
Românească SA. (Anexa 5) 

 
- ALPHA BANK ROMANIA SA a transmis adresa nr. 794 din 09.03.2020 prin 
intermediul căreia a comunicat administratorului judiciar faptul că debitorul 

SC FRIGODORE SERV SRL, CUI 39807651 nu figurează cu conturi curente 

deschise în evidențele ALPHA BANK ROMANIA SA. (Anexa 5) 
 

- LIBRA INTERNET BANK SA a transmis adresa nr. 21270 din 18.03.2020 
prin intermediul căreia a comunicat administratorului judiciar faptul că 
debitorul SC FRIGODORE SERV SRL, CUI 39807651 nu figurează cu conturi 

curente deschise în evidențele LIBRA INTERNET BANK SA. (Anexa 5) 
 
- RAIFFEISEN BANK SA a transmis adresa nr. 2126732e din 20.03.2020 

prin intermediul căreia a comunicat administratorului judiciar faptul că 
debitorul SC FRIGODORE SERV SRL, CUI 39807651 nu figurează cu conturi 

curente deschise în evidențele RAIFFEISEN BANK SA. (Anexa 5) 
 

4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 

 În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi 

împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a debitorului SC 

FRIGODORE SERV SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei și afișat 

pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-
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din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Frigodore-Serv-SRL.pdf 
Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 

85/2014 și depunerea acestuia la grefa Tribunalului Arad, a fost publicat în 

Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 6145/06.04.2020. (Anexa 7) 
 

Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la 

insolvenţa debitorului SC FRIGODORE SERV SRL, se rețin următoarele: 
 

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 . 
 

 
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. 
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• Scăderea cererii pe piața internă a produselor comercializate şi implicit 

diminuarea comenzilor de la clienții tradiționali ai societății. 
 

 Din analiza documentelor contabile şi pe baza cărora a fost întocmit 

raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitorului 
FRIGODORE SERV SRL, administratorul judiciar a apreciat că: 

 
- starea de încetare de plăţi nu a fost cauzată de organele de conducere ale 
debitorului; 

 
- 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, existâd astfel o posibilitate reală de 
reorganizare a activităţii debitorului şi poate fi redresată pe baza unui plan 

de reorganizare judiciară. 
 

5. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de 
către administratorul judiciar, sunt în  cuantum de 75,50 lei, astfel:  

- Factură fiscală nr. 3070 din 17.03.2020 – 35,50 lei – Transmitere notificări 
deschidere procedură generală; 

- Furnizare informații ORC – 2 buc*20 lei = 40,00 lei; 
- Factură fiscală nr. 3693 din 15.04.2020 – 7,10 lei – Transmitere notificări 
deschidere procedură generală. 

 

6. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014 

 

Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile 
art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la transmiterea Notificării nr. 

1181 din 15.04.2020, prin poștă cu confimare de primire nr. 
AR39872211179 a partenerului Intea Engineering Tecnologie 

Elettroniche Applicate S.R.L. Sale Marasino Sucursala Arad cu sediul în 

Arad, Calea Zimandului nr 9, 310214, în vederea recuperării creanței 
reprezentând avans achitat de către debitoarea SC FRIGODORE SERV SRL în 

luna august 2019. (Anexa 8) 
 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să 

dispună acordarea unui nou termen în vederea întocmirii tabelului de 

creanțe, depunerea unui plan de reorganizare și îndeplinirea atribuțiilor 
administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 

 
 

Consultant Insolvență SPRL  

reprezentat prin  asociat coordonator ec. Popescu George 
 

 
 

 



 

                      

 

 

  6 
 

  

Dosar: 2857/108/2019                    
Termen: 14.05.2020 
 

 

OPIS 
 

 
Documentele depuse de către administratorul judiciar la dosarul nr. 

2857/108/2016, privind debitorul SC FRIGODORE SERV SRL - în 

insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Arad, str. 
Călărașilor, nr. 20, jud. Arad, înregistrată la ORC sub nr. J02/1382/2018 
având CUI 39807651. 

 
 
Anexa 1  – Extras BPI nr. 5796 din 27.03.2020; 

Anexa 2 –  Adresa Primăria Mun. Arad nr. 145693 din 09.03.2020; 

Anexa 3 – Adresa OCPI Arad 28473 din 25.03.2020; 

Anexa 4 – Adresa Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Arad nr. 25539 din 01.04.2020; 

Anexa 5 – Adrese transmise de instituții bancare; 

Anexa 6 – Proces verbal inventariere nr. 1144 din 15.04.2020 și Proces verbal 
custodie nr. 1145 din 15.04.2020; 

Anexa 7 - Extras BPI nr. 6145/06.04.2020; 

Anexa 8 – Notificare nr. 1181 din 15.04.2020. 

 

 

Consultant Insolvență SPRL  

reprezentat prin  asociat coordonator ec. Popescu George 
 

 

http://portal.just.ro/30/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=3000000000053277&id_inst=30

