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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 3099 Data emiterii: 23.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1978/115/2019*; Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Sev-Pan SRL, cod de identificare fiscală: 22885442; Sediul social: loc. Cornea, nr. 306, jud. Caraș-
Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/335/2009. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sev-Pan SRL, conform 
Sentinței civile nr. 98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019* de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 
insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Sev-Pan SRL, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 7 (șapte) file. 

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

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

Număr dosar 1978/115/2019*; Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Sev-Pan SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Sev-Pan SRL nr. 2218/23.07.2020 pentru termenul 
lunar din data de 25.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12314/27.07.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-
Sev-Pan-SRL-termen-lunar-25.07.2020.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Sev-Pan SRL nr. 2632/21.08.2020 pentru termenul 
lunar din data de 25.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13746/23.08.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-
Sev-Pan-SRL-termen-lunar-25.08.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 147 alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat 
obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat 
următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Sev-Pan SRL la sediul social din loc. Cornea, nr. 306, jud. Caraș-Severin, notificarea 
privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 1936/01.07.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39871344973 – plic returnat cu mențiunea „refuz primirea Cristescu I. fost administrator”;  
- a comunicat asociatului și administratorului Islamoglu M. la sediul social al debitorului Sev-Pan SRL din loc. Cornea, 
nr. 306, jud. Caraș-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 1939/01.07.2020 și 
somația nr. 2003/03.07.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conținut declarat, nr. 
VA3999647250 – plic primit de către Cristescu I. în calitate de nepot al dnei Islamoglu M.;  
Din cuprinsul notificării privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 1939/01.07.2020, lichidatorul 
judiciar a comunicat către administratorul Islamoglu M. următoarele: „În baza art. 74 din Legea nr. 85/2014, vă 
solicităm să procedați la depunerea la dosarul cauzei nr. 1978/115/2019*  aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 10 zile de la primirea notificării, a tuturor 
actelor și informațiilor prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare SC Sev-Pan SRL. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la 
art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de 
a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. În temeiul dispozițiilor art. 82 
din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 1. Toate 
Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, în 
vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență, […] Este 
important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. Menționăm faptul că 
inventarierea bunurilor debitorului SC Sev-Pan SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014 se va efectua în 
data de 13.07.2020, la ora 12:00.” 
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De asemenea, prin somația nr. 2003/03.07.2020 lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul Islamoglu M. 
următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului 
SC Sev-Pan SRL. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, de urgență, toate bunurile aflate în averea 
debitorului SC Sev-Pan SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Sancțiunea 
nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii 
prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Sev-Pan SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii 
civile și penale.” 
În vederea comunicării notificării privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței debitorului Sev-Pan SRL și a 
somației privind predarea tututor actelor contabile și a bunurilor din averea debitorului către administratorul dna 
Islamoglu M. la adresa de domiciliu, lichidatorul judiciar a solicitat prin adresa nr. 2013/06.07.2020, înregistrată cu nr. 
125527/07.07.2020 la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, comunicarea adresei de domiciliu/reședință și 
datele de identificare a dnei Islamoglu M.. Conform adresei nr. 125527/14.07.2020 emisă de Direcția de Evidență a 
Persoanelor Timișoara, administratorul societății dna Islamoglu M., identificată prin CI seria - nr. -, CNP -, născută la 
data de -, în localitatea -, are domiciliu în -.  
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 2378/05.08.2020 și somația nr. 2379/05.08.2020 către 
administratorul dna Islamoglu M. la adresa de domiciliu prin poștă cu confirmare de primire nr. VA3999665106, 
semnată de Popescu E. în calitate de soră.  
Prin somația nr. 2379/05.08.2020 lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul Islamoglu M. următoarele: „Vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Sev-Pan SRL. 
De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, de urgență, toate bunurile aflate în averea debitorului SC 
Sev-Pan SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Sancțiunea nerespectării 
obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de 
art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. Este important de precizat faptul că, în cazul 
nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC Sev-Pan 
SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale.” 
- având în vedere faptul că debitorul prin administrator nu a depus la dosarul cauzei lista creditorilor în conformitate cu 
disp. art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea următorilor creditori cu 
privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Sev-Pan SRL, prin poștă, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de primire 

1 Primăria Comunei Cornea Cornea, str. Principala nr. 261, jud. Caraș-Severin AR39873816657 

2 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

București, Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, cod 
postal 014294 

AR39873816647 

3 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Caraș-Severin 

Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin 
AR39873816677 

4 
Direcția Regională Vamală Timișoara 

Timișoara, B-dul. Mareșal C.Prezan nr 89, bl.45 D, jud. 
Timiş     

AR39873816667 

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Sev-Pan SRL 
prin mail, către: Biroul Vamal de Interior Caraș-Severin; Primăria Municipiului Reșița; Primăria Municipiului Drobeta 
Turnu Severin (având în vedere faptul că fostul sediu social al societății debitoare a fost situat în Municipiul Drobeta 
Turnu Severin, B-dul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, nr.17 D, Hala nr.2, judeţul Mehedinţi).  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 
1928/01.07.2020 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10657/29.06.2020, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-simplificate-de-insolventa-impotriva-SC-Sev-Pan-SRL.pdf precum şi în ziarul Național din data 
de 02.07.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 1940/01.07.2020 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 1941/01.07.2020 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.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Sev-Pan SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: UniCredit Bank SA; Banca Transilvania SA; Banca 
Comercială Română; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; Garanti Bank SA; Idea Bank; 
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Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; Vista Bank; Raiffeisen 
Bank;   Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Alpha Bank Romania; Libra Internet 
Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Patria Bank SA. 
3. Referitor la situația financiară a debitorului. Administratorul societății Sev-Pan SRL nu a răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar, în sensul că nu a furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data 
înregistrării ultimei declarații – 31.07.2019. Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabilului Sev-Pan SRL a fost efectuată din oficiu la data de 
01.08.2019, conform disp. art. 316 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT). 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 – data depunerii ultimelor 
situații financiare anuale, debitorul Sev-Pan prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 
Total active imobilizate 0 lei 
Total active circulante, din care: 20.671 lei 
- stocuri 17.494 lei 
- creanţe 2.277 lei 
- casa şi conturi la bănci 900 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 20.671 lei 
Total capitaluri proprii -280.140 lei 
Total datorii 300.811 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 20.671 lei 

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2066/13.07.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei.  
Lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire și prin e-mail adresa nr. 1942/01.07.2020 prin care 
a solicitat Primăriei Comunei Cornea, să comunice subscrisei dacă societatea Sev-Pan SRL figurează/a figurat în ultimii 
2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Cornea cu bunuri impozabile.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 1943/01.07.2020 prin care a solicitat Primăriei 
Municipiului Reșița, să comunice subscrisei dacă societatea Sev-Pan SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Reșița cu bunuri impozabile.  
Având în vedere faptul că, fostul sediu social al societății debitoare a fost situat în Municipiul Drobeta Turnu Severin, 
B-dul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, nr. 17 D, Hala nr.2, judeţul Mehedinţi, lichidatorul judiciar a transmis prin e-
mail adresa nr. 2027/07.07.2020 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin, să comunice 
subscrisei dacă societatea Sev-Pan SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei 
Municipiului Drobeta Turnu Severin cu bunuri impozabile.  
Având în vedere faptul că, până la data prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au răspuns 
solicitărilor lichidatorului judiciar, lichidatorul judiciar a retransmis solicitările anterior formulate către Primăria 
Comunei Cornea, Primăria Municipiului Reșița și Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin. 
Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 1934/01.07.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-
Severin, prin e-mail, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Caraș-Severin cu 
bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor 
respective, precum și extrasele de carte de funciară. Conform Certificatului privind identificarea numărului 
topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului nr. 24223/13.07.2020 emisă de OCPI 
Caraș-Severin, nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunurile debitorului Sev-Pan SRL.  
De asemenea lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail, adresa nr. 1935/01.07.2020  către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, 
prin care a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule. Conform Adresei nr. 33241/29.07.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări, societatea Sev-Pan SRL nu a fost identificată ca deținătoare de vehicule 
înmatriculate.  
4. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului 
Sev-Pan SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Caraș-Severin și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/08/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Sev-Pan-
SRL.pdf.  
De asemenea, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului Sev-Pan SRL nr. 
2358/03.08.2020 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 12891/05.08.2020.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului Sev-Pan SRL, se rețin 
următoarele: 



4 
 
 

• Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1176682/06.07.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul societății Sev-Pan SRL este dna Islamoglu M., cetățean -, născută în data de -, în -, data numirii în 
funcție: 03.04.2009, data expirării mandatului: 03.04.2013. 
• Administratorul societății Sev-Pan SRL dna Islamoglu M. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că 
nu a furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 31.07.2019. 
• Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA anularea înregistrării în scopuri de TVA a 
contribuabilului Sev-Pan SRL a fost efectuată din oficiu la data de 01.08.2019, conform disp. art. 316 alin. (11) lit. e) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 – data depunerii ultimelor 
situații financiare anuale, debitorul Sev-Pan prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 
Total active imobilizate 0 lei 
Total active circulante, din care: 20.671 lei 
- stocuri 17.494 lei 
- creanţe 2.277 lei 
- casa şi conturi la bănci 900 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 20.671 lei 
Total capitaluri proprii -280.140 lei 
Total datorii 300.811 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 20.671 lei 

• Rezultatele financiare înregistrate de către debitor în perioada 2016-2018: 
Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Cifra de afaceri 41.307 40.577 54.613 
Venituri totale 41.307 40.577 54.613 
Cheltueili totale 46.314 100.766 202.676 
Rezultat brut -5.007 -60.189 -148.063 
Rezultat net -5.430 -60.595 -148.611 

• Până la data prezentului raport, administratorul dna Islamoglu M. nu a predat lichidatorului judiciar acte contabile și 
bunurile existente în averea debitorului.  
• Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, debitorul Sev-Pan SRL înregistrează datorii la bugetul 
general al statului în sumă totală de 88.047 lei. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: utilizarea 
de către administratorul social Islamoglu M. în interesul personal stocurile în valoare de 17.494 lei și creanțe în valoare 
de 2.277 lei; utilizarea de către administratorul social Islamoglu M. în interesul personal al acestora a disponibilităților 
bănești din averea debitoarei în valoare de 900 lei; manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale şi în 
recuperarea creanţelor comerciale; 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. 
• Faţă de situaţia enunţată, apreciem că administratorul social dna Islamoglu M. prejudiciază creditorul bugetar 
D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, prin faptul că nu colaborează cu lichidatorul judiciar în vederea 
valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC Sev-Pan SRL şi îndestulării 
creditorului bugetar.  
• Există prezumția că administratorul social Islamoglu M. a utilizat în interes personal bunurile existente în averea 
debitoarei, respectiv: stocurile în valoare de 17.494 lei, creanțe în valoare de 2.277 lei și disponibilitățile bănești din 
averea debitoarei în valoare de 900 lei. 
• În cazul societăţii debitoare SC Sev-Pan SRL, administratorul social dna Islamoglu M. a manifestat pasivitate în 
achitarea datoriilor fiscale a persoanei juridice, lucru demonstrat prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 
formulată de D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin.  
• Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, conform art. 82 din lege, 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, această prezumţie fiind statuată şi de art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
• Lichidatorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Islamoglu M. în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Caraș-Severin. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 
1978/115/2019*/a1, până la data întocmirii prezentului raport, nefiind stabilit primul termen de judecată. 
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5. Referitor la disp. art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a 
publicării în ziarul Național şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă împotriva debitorului Sev-Pan SRL, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă: cererea de 
admitere a creanței creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administrația 
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin și cererea de admitere a creanței creditorului Enel Energie SA. Urmare 
analizei creanței, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar de creanţe împotriva debitoarei Sev-
Pan SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administrația 
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin cu o creanţă în sumă de 92.680 lei și creditorul Enel Energie SA cu o 
creanţă în sumă de 2.555,98 lei. Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor 
formulate împotriva averii debitorului Sev-Pan nr. 2556/18.08.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13549/19.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-verificare-a-creantelor-formulate-impotriva-
debitorului-SC-Sev-Pan-SRL.pdf.  
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului Sev-Pan SRL nr. 2558/18.08.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13531/18.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-
impotriva-averii-debitorului-SC-Sev-Pan-SRL.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 98/JS din 
data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019* de către Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, 
publicând o dublă convocare: 
- Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc în data de 27.08.2020, ora 12:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
SC Sev-Pan SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019*. 
(4).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC 
Sev-Pan SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
- În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 27.08.2020, ora 12:00, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 03.09.2020, la ora 12:00 la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență nr. 1928/01.07.2020, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10816/01.07.2020, 
afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/07/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-de-insolventa-impotriva-SC-Sev-Pan-
SRL.pdf 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Sev-Pan SRL au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-
Severin – creditor ce deține un procent de 97,316% (creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 2558/18.08.2020 publicat în BPI nr. 
13531/18.08.2020, a transmis votul nr. 4256/25.08.2020 prin e-mail în data de 26.08.2020. 
Conform Procesului–verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Sev-Pan nr. 2680/27.08.2020, Adunarea 
Generală a Creditorilor debitoarei SC Sev-Pan din data de 27.08.2020, ora 12:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 97,316% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 2558/18.08.2020 publicat în BPI nr. 13531/18.08.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului SC Sev-
Pan SRL. 
2. Cu o majoritate de 97,316% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 2558/18.08.2020 publicat în BPI nr. 13531/18.08.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat concluziile raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
3. Cu o majoritate de 97,316% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 2558/18.08.2020 publicat în BPI nr. 13531/18.08.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 
98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019*. 
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4. Cu o majoritate de 97,316% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 2558/18.08.2020 publicat în BPI nr. 13531/18.08.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat onorariul 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC Sev-
Pan SRL, în cazul onorariului fix și onorariul de succes de 5% din sumele distribuite creditorilor exclusiv TVA și 
vânzarea bunurilor, conform prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.01.2020, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise voturi din partea 
creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 97,316% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 2558/18.08.2020 publicat în BPI nr. 
13531/18.08.2020, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 03.09.2020, 
la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul–verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Sev-Pan SRL nr. 2680/27.08.2020, a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13962/27.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Sev-
Pan-SRL-din-data-de-27.08.2020.pdf 
7. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului 
preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Sev-Pan SRL nr. 2877/10.09.2020, tabelul fiind publicat în BPI nr. 14808/10.09.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Tabel-definitiv-de-creante-
intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Sev-Pan-SRL.pdf. 
8. Referitor la contractele individuale de muncă active. Lichidatorul judiciar a solicitat către Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Caraș-Severin prin cererea nr. 2631/21.08.2020, parola și numele de utilizator pentru operararea on-line în 
REVISAL, precum și lista cu contractele de muncă active ale Sev-Pan SRL. Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-
Severin a fost comunicat extrasul din lista cu angajații societății Sev-Pan SRL din Registrul General de Evidență a 
Salariaților. Au fost identificate următoarele contracte de muncă active ale angajatorului Sev-Pan SRL: 

Nr. Nume și prenume Nr. contract 

1 Vasilescu C. 19/24.04.2017 

Astfel, contractul de muncă anterior menționat este denunțat începând cu data de 31.08.2020. 
9. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a insolvenței debitorului SC Sev-Pan SRL sunt în cuantum de 
167,71 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL PBL 19077 02.07.2020 60.95 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței în ziarul Național din data de 
02.07.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00006112 03.07.2020 8.22 lei 
comunicare notificare, convocator AGA și somație către 

administratorul social 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00006112 03.07.2020 8.22 lei comunicare notificare și convocator AGA către debitor 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1176682 06.07.2020 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

5 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa/ 

4031691 
07.07.2020 31.20 lei comunicare notificări către creditori 

6 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 155243/ 

698896 
07.07.2020 1.00 lei 

solicitare comunicarea adresei de domiciliu a 
administratorului social 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00006946 28.07.2020 10.70 lei comunicare raport către Tribunalul Caraș-Severin 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00007982 21.07.2020 7.10 lei comunicare notificare către EOS KSI Romania SRL 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00007246 05.08.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație către Islamoglu M. 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00008515 15.09.2020 12.80 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată către Tribunalul 

Caraș-Severin 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
167.51 lei 

 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014, respectiv hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului Sev-Pan SRL din data de 27.08.2020, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, confirmarea în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Sev-Pan SRL a societății profesionale de practicieni în insolvență desemnată de 
adunarea creditorilor 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 G., și confirmarea onorariului fix stabilit de adunarea creditorilor de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 
întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Sev-Pan SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% din 
sumele distribuite creditorilor exclusiv TVA și vânzarea bunurilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), 
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conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.  
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei Sev-Pan SRL și soluționarea dosarului nr. 1978/115/2019*/a1 având 
ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului Islamoglu M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) 
din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


