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Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de 
insolvenţă a debitoruluiSC 
elaborat de Consultant Insolvenţă 
judiciaral SC D&G Agricolture Enterprise SRL
financiar-contabile puse la dispoziţie de către debitoare,
indicatorilor financiari publicaţi pe site
le-a considerat relevante sau utile

      În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timișnu a făcut verificări sau investigaţii independente şi a prezumat 
caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor 

ReprezentantulSC D&G Agricolture Enterprise SRL
administratorul judiciar în sensul că
nr. 85/2014 și solicitate de către 
D&G Agricolture Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019; Certificat de înregistrare a SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL la Oficiul Registrului Comer

Tribunalul Mehedinți seria B nr. 
17025/19.07.2019 aferent societă
cuprizând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii int
conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014; 
tuturor bunurilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, în conformitate cu disp. art. 67 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; Lista cu toate conturile 
Agricolture Entreprise SRL, în confomitate cu art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
85/2014; balanța de verificare a contului 404 Furnizori aferentă lunii mai 2019; 
balanța de verificare a contului 461 Debitori diver
de verificare a contului 462 Creditori diver

verificare aferentă lunii mai 2019; situa
Fișa contului 4551.1 Ariozzi Adolfo aferentă perioadei 01.01.2019
contului 4551.2 Miron Mihaela aferentă perioadei 01.01.2019
analitică a contului 421 și a contului 423 la data de 31.05.2019; Situa
ultimele 6 luni: decembrie 2018
01.01.2019-28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul 
imobilizărilor la data de 31.05.2019; Situa

   Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi,
ordonanţe sau alte acte normative. Aceste inte
fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debito

    În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi 
informaţiile analizatesunt corecte şi complete, respectiv 
sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
Agricolture Enterprise SRL
procedurii generale ainsolvenţei. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea 
apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia.
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Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL

Consultant Insolvenţă SPRLFiliala Timișîn calitate de 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL, ca urmare a analizei documentelor 

puse la dispoziţie de către debitoare, cât şi a examinării 
publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţe

a considerat relevante sau utile. 
În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL 

nu a făcut verificări sau investigaţii independente şi a prezumat 
şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor 

SC D&G Agricolture Enterprise SRL a răspuns
judiciar în sensul că a furnizat documentele prevăzute de Legea 

i solicitate de către subscrisa: Actul constitutiv actualizat al societă
D&G Agricolture Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019; Certificat de înregistrare a SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL la Oficiul Registrului Comer

i seria B nr. 3549083; Certificat constatator nr. 
17025/19.07.2019 aferent societății D&G Agricolture Enterprise SRL; 

i transferurile patrimoniale efectuate de SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii int
conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014; 
tuturor bunurilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, în conformitate cu disp. art. 67 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; Lista cu toate conturile 
Agricolture Entreprise SRL, în confomitate cu art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

a de verificare a contului 404 Furnizori aferentă lunii mai 2019; 
a de verificare a contului 461 Debitori diverși aferentă lunii mai 

de verificare a contului 462 Creditori diverși aferentă lunii mai 2019; balan

lunii mai 2019; situațiile financare anuale aferente anului 2018; 
a contului 4551.1 Ariozzi Adolfo aferentă perioadei 01.01.2019

contului 4551.2 Miron Mihaela aferentă perioadei 01.01.2019-28.02.2019; 
i a contului 423 la data de 31.05.2019; Situa

ultimele 6 luni: decembrie 2018-mai 2019; Situația furnizorilor aferentă perio
28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul 

imobilizărilor la data de 31.05.2019; Situație furnizori aferentă lunii mai 2019
Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi,

ordonanţe sau alte acte normative. Aceste interpretări nu constituie şi nici nu pot 
fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debitoruluiSC D&G Agricolture Enterprise 

sură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii 

esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea desfă
SRL anterior datei de 26.06.2019

insolvenţei. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea 
apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia.

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de 
SRL (“Raportul”) a fost 

în calitate de administrator 
, ca urmare a analizei documentelor 

cât şi a examinării 
Ministerului Finanţelor Publice pe care 

În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL 
nu a făcut verificări sau investigaţii independente şi a prezumat 

şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor furnizate. 
a răspuns solicitărilor 

a furnizat documentele prevăzute de Legea 
Actul constitutiv actualizat al societății 

D&G Agricolture Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019; Certificat de înregistrare a SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

3549083; Certificat constatator nr. 
ii D&G Agricolture Enterprise SRL; Lista 

i transferurile patrimoniale efectuate de SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, în 
conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014; Lista completă a 
tuturor bunurilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, în conformitate cu disp. art. 67 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; Lista cu toate conturile și băncile SC D&G 
Agricolture Entreprise SRL, în confomitate cu art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

a de verificare a contului 404 Furnizori aferentă lunii mai 2019; 
i aferentă lunii mai 2019; balanța 

i aferentă lunii mai 2019; balanța de 

iile financare anuale aferente anului 2018; 
a contului 4551.1 Ariozzi Adolfo aferentă perioadei 01.01.2019-28.02.2019; Fișa 

28.02.2019; Situația 
i a contului 423 la data de 31.05.2019; Situația plăților pe 

ia furnizorilor aferentă perioadei 
28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul 

ie furnizori aferentă lunii mai 2019. 
Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, 

pretări nu constituie şi nici nu pot 
fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 

D&G Agricolture Enterprise SRL. 

sură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi 
că acele date şi informaţii 

desfășurată de SC D&G 
26.06.2019- data deschiderii 

insolvenţei. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea 
apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
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CĂTRE, 
TRIBUNALUL MEHEDIN

 Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 

 
 

 

SubscrisaConsultant Insolvenţă SPRL
în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău
fiscală 38704372, înregistrat în RFO
coordonator practician în insolven
judiciaraldebitorului SC D&G AGRICOLTURE ENTERPRISE
Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedin
CUI18704890, înregistrat în Registrul Comer
desemnat prin Încheierea
Tribunalul Mehedinti Secţia a II 
în dosarul nr. 1726/101/2019
Legea nr. 85/2014 privind
am întocmit prezentul 
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1726/101/2019 

MEHEDINȚI 
a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Consultant Insolvenţă SPRL, Filiala Timișcu 
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinț

înregistrat în RFO II sub nr. 1918,reprezentată 
practician în insolvențăȘerban Valeriu, în calitate de 

D&G AGRICOLTURE ENTERPRISE
Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedin

, înregistrat în Registrul Comerțuluisub nr.
ea de ședință din data de 26.06.2019

Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
1726/101/2019, în conformitate cu dispozițiile art

privindprocedurile de prevenire a insolven
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i Fiscal 

cu sediul procesual ales 
ți, cod de identificare 

reprezentată prin asociat 
calitate de administrator 

D&G AGRICOLTURE ENTERPRISE SRL, cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedinți, având 

uluisub nr.J25/272/2006, 
26.06.2019, pronunţată de 

a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
iile art.97 alin. (1) din 

insolvenței și de insolvență, 

RAPORT PRIVIND CAUZELE ŞI ÎMPREJURĂRILE 

CARE AU DUS LA INSOLVENŢA DEBITORULUI 

SRL 
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Structura prezentului raport este următoarea:

I.Prezentarea societăţii debitoare

I.1. Identificarea societăţii debitoare

I.2.Structura asociativă

I.3.Obiectul principal de activitate

I.4. Istoricul societății debitoare

II.Analiza Economico-Financiară

Analiza poziției și performan

III.Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii
 
IV.Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de 
plăţi 

V.Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei
 
VI. Anexe 
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Structura prezentului raport este următoarea: 

rezentarea societăţii debitoare 

Identificarea societăţii debitoare-date generale 

asociativă. Capitalul social 

Obiectul principal de activitate 

ii debitoare 

Financiară 

i performanțelor financiare 

transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii

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

.Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei 

țul Mehedinți 
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transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 

.Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de 
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I. Prezentarea societăţii debitoare 
I.1.Identificarea societăţii debitoare

Societatea SC D&G Agricolture Enterprise
18704890, număr de ordine în Registrul Comer
cu sediul în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. 
Mehedinți, a fost înființată în anul 

 
I.2. Structura asociativă. Capitalul socia

 Conform balanţei de verificare
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise

Conform Actului constitutiv actualizat al societă
Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019, 
Enterprise SRL este următoarea:

• Ariozzi Adolfo, cetă
Tolentino (MC) Italia, cu domiciliul în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, nr. 
84, posesor al CI seria AU nr. 26533056/14.05.2013 eliberat de catre 
autoritățile italiene, asociat aport la capital: 1
18; cotă de participare la beneficii 

• Miron Mihaela, cetă
Tecuci, jud. Galați, domiciliată în loc. Cluj
CNP 2770423120674, poseso
de catre autoritățile române
sociale: 2; cotă de participare la beneficii 

 
Domeniul principal de activitate al 

cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pie
activitate fiind 0124 – Cultivarea fructelor semin

De asemenea, conform Actului constitutiv actualizat al societă
Agricolture Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019, începând cu data de 01.03.2019, 
societatea este administrată, cu o durată nelimitată a mandatului de către dna 
Cirstea Daniela Nicoleta, cetă
Dr. Tr. Severin, jud. Mehedin
Brătianu, nr. 9, posesoare a C.I. seria MH nr. 375097.

 
I.4. Istoricul societăţii debitoare 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
1923/21.VI.2006, societatea D&G Agricolture Enterprise SRL a fost fondtată de 
către Guido Giuseppe, asociat unic, având aport la capitalul social de 200,00 ron, 
din care 72,00 dolari S.U.A., 
din capitalul social total, cota de participare la beneficii 
domiciliat în Italia, localitatea Lecce, str. San Nicola nr. 78.

 Administratorul societă
numirii 25.05.2006, durata mandatului de 4 ani, având puteri depline;

Sediul social al D&G Agricolture Enterprise SRL fiind în Drobeta
Severin, Str. Plevnei nr. 20, jude
numărul de înregistrare în registrul comer

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 
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rea societăţii debitoare  
Identificarea societăţii debitoare- date generale 

D&G Agricolture Enterprise SRL, cod unic de înregistrare 
, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedin

cu sediul în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. 
ată în anul 2006. 

. Capitalul social 

balanţei de verificareaferentă lunii mai 2019, capitalul social al 
&G Agricolture EnterpriseSRL este în sumă de 2

Conform Actului constitutiv actualizat al societății D&G Agricolture 
Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019, structura asociativă a SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL este următoarea: 

ățean italian, născut la data de 29.04.1948, 
Tolentino (MC) Italia, cu domiciliul în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, nr. 
84, posesor al CI seria AU nr. 26533056/14.05.2013 eliberat de catre 

ile italiene, asociat aport la capital: 180,00 lei; număr păr
; cotă de participare la beneficii și pierderi: 90% / 90%; 

ățean român, născută la data de 23.04.1977
domiciliată în loc. Cluj-Napoca, str. Bucure
posesoare al CI seria KX nr. 807163/27.04.2011
române, asociat aport la capital: 20,00 lei; număr păr

; cotă de participare la beneficii și pierderi: 10% / 

omeniul principal de activitate al debitoarei este: cod CAEN 012 
cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieței, horticultura; obiectul principal de 

Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase. 
De asemenea, conform Actului constitutiv actualizat al societă

Agricolture Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019, începând cu data de 01.03.2019, 
societatea este administrată, cu o durată nelimitată a mandatului de către dna 
Cirstea Daniela Nicoleta, cetățean român, născută la data de 12.01.1968, în loc. 
Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți, domiciliată în loc. Dr. Tr. Severin, str. I. C. 
Brătianu, nr. 9, posesoare a C.I. seria MH nr. 375097.(Anexa 1

societăţii debitoare SC D&G Agricolture Enterprise
Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
, societatea D&G Agricolture Enterprise SRL a fost fondtată de 

către Guido Giuseppe, asociat unic, având aport la capitalul social de 200,00 ron, 
din care 72,00 dolari S.U.A., echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100% 
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și pierderi de 100%, 
domiciliat în Italia, localitatea Lecce, str. San Nicola nr. 78. 

Administratorul societății fiind persoana fizică Guido Giu
numirii 25.05.2006, durata mandatului de 4 ani, având puteri depline;

Sediul social al D&G Agricolture Enterprise SRL fiind în Drobeta
Severin, Str. Plevnei nr. 20, județul Mehedinți; societatea având CUI 18704890 

re în registrul comerțului J25/272/25.05.2006.
Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 - cultivarea plantelor; 

țul Mehedinți 
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, cod unic de înregistrare 
ului Mehedinți J25/272/2006 

cu sediul în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. 

, capitalul social al 
SRL este în sumă de 200,00 lei. 

ii D&G Agricolture 
structura asociativă a SC D&G Agricolture 

scut la data de 29.04.1948, în loc. 
Tolentino (MC) Italia, cu domiciliul în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, nr. 
84, posesor al CI seria AU nr. 26533056/14.05.2013 eliberat de catre 

,00 lei; număr părți sociale: 
 

23.04.1977, în loc. 
Napoca, str. București, nr. 78, ap. 13, 

807163/27.04.2011 eliberat 
,00 lei; număr părți 

0% / 10%. 

debitoarei este: cod CAEN 012 – 
ei, horticultura; obiectul principal de 

mburoase.  
De asemenea, conform Actului constitutiv actualizat al societății D&G 

Agricolture Enterprise SRL nr. 5 din 01.03.2019, începând cu data de 01.03.2019, 
societatea este administrată, cu o durată nelimitată a mandatului de către dna 

la data de 12.01.1968, în loc. 
i, domiciliată în loc. Dr. Tr. Severin, str. I. C. 

Anexa 1) 

D&G Agricolture Enterprise SRL 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
, societatea D&G Agricolture Enterprise SRL a fost fondtată de 

către Guido Giuseppe, asociat unic, având aport la capitalul social de 200,00 ron, 
i sociale, reprezentând 100% 

i pierderi de 100%, 

ii fiind persoana fizică Guido Giuseppe, data 
numirii 25.05.2006, durata mandatului de 4 ani, având puteri depline; 

Sediul social al D&G Agricolture Enterprise SRL fiind în Drobeta-Turnu 
i; societatea având CUI 18704890 și 

ului J25/272/25.05.2006. 
cultivarea plantelor; 
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grădinăritul destinat pieței; horticultura; activitatea principală: cod CAEN 0113 
cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
3037/3.VI.2008, asociatul unic
conform procurii nr. 6488/20.12.2007,emisă de Biroul Notarului Public Oprisor 
Valentin, a hotărâtmodificarea actului constitutiv al societă

Art. 1 Seretrage din societate asociatul Guido Giuseppe
părți sociale, în valoare de 10 lei fiecareparte socială, în valoare totală de 200 lei 
astfel: d-neiMiron Mihaela îi cesionează 2 păr
parte socială, în valoare totală de 20 lei,iar d
părți sociale,în valoare de 10 lei fiecare parte socială, în valoare totalăde 180 lei; se 
cooptează în societate d
astfelasociați, preluând împreun
drepturi și obligații), în starea în care seaflă la data cesionării. 

Art. 2 Se cooptează în societated
Napoca, str.București, nr. 78, ap. 13, jude
Tecuci, județul Galați, cetă
137859,eliberată de Municipiul Cluj
personal 2770423120674, 
4Novembre, nr. 84, Italia, născut la d
italian, posesor al cărții deidentitate seria AJ nr. 1827304, eliberată de 
Autoritățileitaliene, la data de 24.09.2003. 

Art. 3 După cesionare,capitalul social de 200 lei va fi împar
MironMihaela va deține 2 p
valoare totală de 20 lei, iar dl.Ariozzi Adolfo va de
10 lei fiecare parte, în valoare totală de 180 lei. 

Art. 4Împărțirea beneficiilo
părților sociale deținute de fiecare asociat 

Art. 5 Se revocă din func
și se numește în aceastăfunc
având puteri depline, începând cu data prezentuluiact. 

Art. 6 Ca urmare a obliga
31/1990 privind societă
nr.441/2006 se actualizează actul constitut
funcționeze în baza actuluiconstitutiv actualizat.
 

Prin Hotararea nr. 1din 01.05.2012 a Adun
D&GAgricolture Enterprise S
italian, domiciliat în Italia, Vazzola (TV),Via 4 Novembre nr. 84, posesor al C.I. 
seria AO nr. 7908194/31.05.2008, eliberatde c
de asociatși dna Miron Mihaela, cet
Napoca,județul Cluj, str. Bucure
807163,CNP 2770423120674, 
următoarele: 

Articolul 1. Deschiderea unui punct de lucru al societ
adresa: satul Recea,com. Punghina, jud. Mehedin

Articolul 2. În baza acestei hot
înregistramodificarea făcut
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ei; horticultura; activitatea principală: cod CAEN 0113 
cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii.

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
, asociatul unic Guido Giuseppe, prin împuternicitMiron Mihaela, 

conform procurii nr. 6488/20.12.2007,emisă de Biroul Notarului Public Oprisor 
hotărâtmodificarea actului constitutiv al societății astfel: 

Art. 1 Seretrage din societate asociatul Guido Giuseppe
n valoare de 10 lei fiecareparte socială, în valoare totală de 200 lei 

neiMiron Mihaela îi cesionează 2 părți sociale, în valoarede 10 lei fiecare 
parte socială, în valoare totală de 20 lei,iar d-lui Ariozzi Adolf

i sociale,în valoare de 10 lei fiecare parte socială, în valoare totalăde 180 lei; se 
cooptează în societate d-na MironMihaela și dl. Ariozzi Adolfo care devin 

mpreună cu activul și pasivul societ
n starea în care seaflă la data cesionării.  

Art. 2 Se cooptează în societated-na Miron Mihaela, domiciliată în Cluj
ti, nr. 78, ap. 13, județul Cluj, născută la data23.04.1977, în 

ățean român,posesoare a cărții de identitate seria KX nr. 
137859,eliberată de Municipiul Cluj- Napoca, la data de22.05.2001, cod numeric 
personal 2770423120674, șiAriozzi Adolfo, domiciliat în Vazzola, str. Via 
4Novembre, nr. 84, Italia, născut la data 29.04.1948, înTolentino, Italia, cetă

ii deidentitate seria AJ nr. 1827304, eliberată de 
ileitaliene, la data de 24.09.2003.  

Art. 3 După cesionare,capitalul social de 200 lei va fi împar
ine 2 părți sociale, în valoare de 10 leifiecare parte socială, în 

valoare totală de 20 lei, iar dl.Ariozzi Adolfo va deține 18 părți sociale, 
10 lei fiecare parte, în valoare totală de 180 lei.  

irea beneficiilor și eventualelor pierderi va fi f
inute de fiecare asociat înparte.  

Art. 5 Se revocă din funcția de administrator alsocietății dl. Guido Giuseppe 
te în aceastăfuncție d-na Miron Mihaela, pentru o perioad

având puteri depline, începând cu data prezentuluiact.  
Art. 6 Ca urmare a obligației instituite prin art. 204alin. (4) din Legea nr. 

31/1990 privind societățilecomerciale, republicată și modificată prin Legea 
nr.441/2006 se actualizează actul constitutiv al societății,urmând ca aceasta să 

n baza actuluiconstitutiv actualizat. 

Hotararea nr. 1din 01.05.2012 a Adunării Generale a 
D&GAgricolture Enterprise SRL, prin asociații săi:dl Ariozzi Adolf

n Italia, Vazzola (TV),Via 4 Novembre nr. 84, posesor al C.I. 
seria AO nr. 7908194/31.05.2008, eliberatde către autoritățile italiene, 

dna Miron Mihaela, cetățean român, domiciliatăî
ul Cluj, str. București nr. 78, ap. 13, posesoare a CI seria KX nr. 

807163,CNP 2770423120674, în calitate de asociat și administrator,

Deschiderea unui punct de lucru al societ
a,com. Punghina, jud. Mehedinți, Târla 35 Parcela 33.
n baza acestei hotărâri a Adunării Generale a Asocia

cută la O.R.C. Drobeta-Turnu Severin. 

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

ei; horticultura; activitatea principală: cod CAEN 0113 -
i mirodenii. 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
Guido Giuseppe, prin împuternicitMiron Mihaela, 

conform procurii nr. 6488/20.12.2007,emisă de Biroul Notarului Public Oprisor 
ii astfel:  

Art. 1 Seretrage din societate asociatul Guido Giuseppe șicesionează 20 
n valoare de 10 lei fiecareparte socială, în valoare totală de 200 lei 

n valoarede 10 lei fiecare 
lui Ariozzi Adolfo îi cesionează 18 

i sociale,în valoare de 10 lei fiecare parte socială, în valoare totalăde 180 lei; se 
i dl. Ariozzi Adolfo care devin 
i pasivul societății(creanțe,debite, 

 
na Miron Mihaela, domiciliată în Cluj- 

la data23.04.1977, în 
ii de identitate seria KX nr. 

Napoca, la data de22.05.2001, cod numeric 
iAriozzi Adolfo, domiciliat în Vazzola, str. Via 

ata 29.04.1948, înTolentino, Italia, cetățean 
ii deidentitate seria AJ nr. 1827304, eliberată de 

Art. 3 După cesionare,capitalul social de 200 lei va fi împarțit astfel: d-na 
n valoare de 10 leifiecare parte socială, în 

i sociale, în valoarede 

i eventualelor pierderi va fi făcutăconform 

ii dl. Guido Giuseppe 
na Miron Mihaela, pentru o perioadă de 4ani, 

iei instituite prin art. 204alin. (4) din Legea nr. 
i modificată prin Legea 

ii,urmând ca aceasta să 

rii Generale a Asociaților S.C. 
i:dl Ariozzi Adolfo, cetățean 

n Italia, Vazzola (TV),Via 4 Novembre nr. 84, posesor al C.I. 
ile italiene, în calitate 
ăîn municipiul Cluj-

ti nr. 78, ap. 13, posesoare a CI seria KX nr. 
i administrator, au hotărât 

Deschiderea unui punct de lucru al societății la următoarea 
rla 35 Parcela 33. 

rii Generale a Asociaților se va 
 



 

 

  

 

Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Z
CUI
 Fax/
 E-mail: 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea 
685/a.II.2014, prin Hotă
Asociaților S.C. D&G Agricolture Enterprise SRL, prin asocia
Adolfo, cetățean italian, domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, 
posesor al C.I. seria AO nr. 7908194/31.05.2008, eliberat de către autorită
italiene și dna Miron Mihaela, cetă
Napoca, str. București nr. 78, ap. 13, jude
identificată cu CI seria KX nr. 807163, eliberată de către SPCLEP Cluj
data de 27.04.2011, a hotărât:

Art. 1. Schimbarea sediului în: str. Cicero nr. 23 E, loc. Drobeta
Severin, jud. Mehedinți, cod postal 220104. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitut
valabile, forma stabilită ini

Art. 3. În baza acestei hotărâri a Adunarii Generale a Asocia
înregistra modificarea făcută la O.R.C. Dr. Tr. Severin, Mehedin

 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial a

3476/20.VI.2014, prin Hot
Asociaților SC D&G Agricolture Enterprise 
cetățean italian, domiciliat 
alC.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013, eliberat de c
Miron Mihaela, cetățean rom
nr. 78, ap. 13,județul Cluj
KX nr. 807163, eliberată 
hotărât: 

Art. 1 Adăugarea la obiectul secundar de activitate:4931 
urbane, suburbane șimetropolitane de c
4939 - alte transporturi terestre de c
mărfuri; 4942 - servicii de mutare
transporturi maritime și costiere de pasageri
costiere de marfă; 5030 
5040 - transportul de marf
activități de servicii pentru transporturi terestre
transportului de apă; 
transporturilor. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale actului constitutiv r
valabile în forma stabilită 

Art. 3 În baza acestei hot
înregistra modificarea făcut

 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV

1686/29.IV.2016, prin Hotărârea nr. 1 din 07.04.2016 a Adunării Generale a 
Asociaților SC  D&G Agricolture Enterpr
Adolfo, posesor al C.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013 
posesoare a CI seria KX nr. 807163, au hotărât:

Art. 1. Prelungirea mandatului de administrator pe perioada nelimitata al 
doamnei Miron Mihaela, născută la data de 23.04.1977 în loc. Tecuci, jud. Gala
domiciliată în loc. Cluj
2770423120674, posesoare a C.I. seria KX nr. 807163.

Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în continuare 
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Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea 
ărârea nr. 146 din 09.09.2013 a Adunării Generale a 

ilor S.C. D&G Agricolture Enterprise SRL, prin asocia
ean italian, domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, 

esor al C.I. seria AO nr. 7908194/31.05.2008, eliberat de către autorită
i dna Miron Mihaela, cetățean român, domiciliat în Romania, Cluj

ti nr. 78, ap. 13, județul Cluj - Napoca, CNP 2770423120674, 
a KX nr. 807163, eliberată de către SPCLEP Cluj

data de 27.04.2011, a hotărât: 
Art. 1. Schimbarea sediului în: str. Cicero nr. 23 E, loc. Drobeta

i, cod postal 220104.  
Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în continuare 

valabile, forma stabilită inițial între părți.  
Art. 3. În baza acestei hotărâri a Adunarii Generale a Asocia

înregistra modificarea făcută la O.R.C. Dr. Tr. Severin, Mehedin

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
Hotărârea nr. 1din18.03.2014a Adun

D&G Agricolture Enterprise SRL prin asociații s
ean italian, domiciliat înItalia, Vazzola (TV), Via 4 November 

alC.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013, eliberat de cătreautorit
ean român, domiciliat înRomânia, Cluj-Napoca, str. Bucure

ul Cluj-Napoca, CNP 2770423120674, identificat
 de către SPCLEPCluj-Napoca la data de 27.04.2011,au 

ugarea la obiectul secundar de activitate:4931 
imetropolitane de călători; 4932 - transporturi cu taxiuri

ransporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 - transporturi rutiere de 
servicii de mutare; 4950 - transporturi prin conducte

i costiere de pasageri; 5020 - transporturi maritime 
5030 - transporturi de pasageri pe căi navigabileinterioare

transportul de marfă pe căi navigabileinterioare; 5210 
i de servicii pentru transporturi terestre; 5222 - activit

ă; 5224 – manipulări; 5229 - alte activit

Art. 2 Celelalte prevederi ale actului constitutiv răm
 inițial între părți. 

n baza acestei hotărâri a Adunării Generale aAsocia
cută la O.R.C. -Dr.-Tr. Severin, Mehedinti.

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
prin Hotărârea nr. 1 din 07.04.2016 a Adunării Generale a 

ilor SC  D&G Agricolture Enterprise SRL, prin asocia
Adolfo, posesor al C.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013 și dna Miron Mihaela, 
posesoare a CI seria KX nr. 807163, au hotărât: 

Art. 1. Prelungirea mandatului de administrator pe perioada nelimitata al 
Mihaela, născută la data de 23.04.1977 în loc. Tecuci, jud. Gala

domiciliată în loc. Cluj-Napoca, str. Bucuresti nr. 78, ap. 13, CNP 
2770423120674, posesoare a C.I. seria KX nr. 807163. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în continuare 

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
rea nr. 146 din 09.09.2013 a Adunării Generale a 

ilor S.C. D&G Agricolture Enterprise SRL, prin asociații săi: dl. Ariozzi 
ean italian, domiciliat in Italia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, 

esor al C.I. seria AO nr. 7908194/31.05.2008, eliberat de către autoritățile 
ean român, domiciliat în Romania, Cluj-

Napoca, CNP 2770423120674, 
a KX nr. 807163, eliberată de către SPCLEP Cluj-Napoca la 

Art. 1. Schimbarea sediului în: str. Cicero nr. 23 E, loc. Drobeta-Turnu 

iv rămân în continuare 

Art. 3. În baza acestei hotărâri a Adunarii Generale a Asociațiilor se va 
înregistra modificarea făcută la O.R.C. Dr. Tr. Severin, Mehedinți. 

l României, partea a IV-a, nr. 
rea nr. 1din18.03.2014a Adunării Generale a 

ii săi:dl. Ariozzi Adolfo, 
nItalia, Vazzola (TV), Via 4 November nr. 84, posesor 

treautoritățile italieneși dna 
Napoca, str. București 

Napoca, CNP 2770423120674, identificată cu CI seria 
Napoca la data de 27.04.2011,au 

ugarea la obiectul secundar de activitate:4931 - transporturi 
transporturi cu taxiuri; 

transporturi rutiere de 
transporturi prin conducte; 5010 - 

transporturi maritime și 
i navigabileinterioare; 

5210 – depozitări; 5221 - 
activități de servicii anexe 

alte activități anexe 

mân în continuare 

rii Generale aAsociaților se va 
Tr. Severin, Mehedinti. 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
prin Hotărârea nr. 1 din 07.04.2016 a Adunării Generale a 

ise SRL, prin asociații săi: dl Ariozzi 
i dna Miron Mihaela, 

Art. 1. Prelungirea mandatului de administrator pe perioada nelimitata al 
Mihaela, născută la data de 23.04.1977 în loc. Tecuci, jud. Galați, 

Napoca, str. Bucuresti nr. 78, ap. 13, CNP 

Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în continuare 



 

 

  

 

Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Z
CUI
 Fax/
 E-mail: 

valabile forma stabilită ini
Art. 3 Se depune actul constitutiv actualizat.
 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV

4582/4.XII.2017, prin Hotarareanr
Asociaților SC D&G Agricolture Enterprise SRL
posesor al C.I. seria AU nr.2653056/14.05.2013
CI seria KX nr.807163,a hot

Art. 1. Se modifică 
Mehedinți, str. Cicero nr.23E, ap. 1A, 
str.Eroii de la Cerna nr. 5, judetul Mehedin

Art. 2. În baza acestei hot
înregistra modificarea făcut

Art. 3. Se depune actul constitutiv actualizat
 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV

615/12.II.2019, prin Hotărârea nr. 4 din data de 01.01.2019 a 
a Asociaților SC D&G Agricolture Enterprise SRL, prin asocia
Adolfo, posesor al C.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013 
posesoare C.I. seria KX nr. 807163, au hotărât:

Art. 1. Se revocă din func
nascuta la data de 23.04.1977 în loc. Tecuci, jud. Gala
Napoca, str. București nr. 78, ap. 13, CNP 2770423120674, posesoare a C.I. seria 
KX nr. 807163 și se nume
având puteri depline, dna Cirstea Daniela Nicoleta, cetă
data de 12.01.1968, în loc. Dr. Tr. Severin, jud. MH, domiciliata in Romania, loc. 
Dr. Tr. Severin, str. I. C. Bratianu nr. 9, posesoare a C.I. seria M
eliberată de către autorită

 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV

2474/14.VI.2019, prin Hot
SC D&G Agricolture Enterprise 
C.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013, dna
nr. 807163, auhotărât: 

Art. 1. Se modifică puterile administratorului, dinadministrator pe perioada 
nelimitată având puteridepline, urm
român, născută la data de 12.01.1968, 
domiciliatăîn România, loc. Dr.
C.I. seriaMH nr. 375097, eliberat
funcțiade administrator pe perioad
amendamentelespecificate 
1) 

 
II. Analiza Economico

Analiza economico –
reprezintă un studiu metodologic al situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub 
aspectul structurii financiare şi a rentabilităţii, plecând de
rezultate și anexele la acestea.

În elaborarea analizei 
examinat atât documentele financiar
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valabile forma stabilită inițial între părți. 
Art. 3 Se depune actul constitutiv actualizat. 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
Hotarareanr. 3din 01.11.2017 a Adunării Generale 

Agricolture Enterprise SRL, prin asociații s
posesor al C.I. seria AU nr.2653056/14.05.2013și dna Miron Mihaela
CI seria KX nr.807163,a hotărât: 

 sediul social din localitateaDrobeta-
i, str. Cicero nr.23E, ap. 1A, în localitatea Drobeta

str.Eroii de la Cerna nr. 5, judetul Mehedinți. 
n baza acestei hotărâri a Adunării Generale 

cută la O.R.C.Mehedinți. 
Art. 3. Se depune actul constitutiv actualizat. 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV
prin Hotărârea nr. 4 din data de 01.01.2019 a 

ilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, prin asocia
Adolfo, posesor al C.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013 și dna Miron Mihaela, 
posesoare C.I. seria KX nr. 807163, au hotărât: 

Art. 1. Se revocă din funcția de administrator doamna Miron Mihaela, 
nascuta la data de 23.04.1977 în loc. Tecuci, jud. Galați, domiciliată în loc. Cluj

ti nr. 78, ap. 13, CNP 2770423120674, posesoare a C.I. seria 
i se numește în funcția de administrator pe perioada nelimitată, 

având puteri depline, dna Cirstea Daniela Nicoleta, cetățean român, născută la 
data de 12.01.1968, în loc. Dr. Tr. Severin, jud. MH, domiciliata in Romania, loc. 
Dr. Tr. Severin, str. I. C. Bratianu nr. 9, posesoare a C.I. seria M

țile române. 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV

Hotărâreanr. 6/1.03.2019a Adunării Generale 
Agricolture Enterprise SRL, prin asociații săi: dl. Ariozzi Adolfo

C.I. seria AU nr. 2653056/14.05.2013, dnaMiron Mihaela, posesoare CI seria KX 

puterile administratorului, dinadministrator pe perioada 
nd puteridepline, urmând ca dna Cirstea Daniela Nicoleta

la data de 12.01.1968, în loc.Dr.-Tr. Severin, jud. MH, 
nia, loc. Dr.-Tr. Severin, str. I.C. Brătianu nr. 9, posesoare a 

C.I. seriaMH nr. 375097, eliberată de către autoritățile român
iade administrator pe perioadă nelimitată având puteri depline cu 

amendamentelespecificate în actul constitutiv actualizat nr. 5/01.03.2019

Analiza Economico-Financiară 
– financiară a societăţii D&G Agricolture Enterprise

reprezintă un studiu metodologic al situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub 
aspectul structurii financiare şi a rentabilităţii, plecând de 

i anexele la acestea. 
În elaborarea analizei economico-financiare, Consultant Insolvenţă SPRL a 

examinat atât documentele financiar-contabile puse la dispoziţie de către 

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
Adunării Generale a 
ii săi:dl Ariozzi Adolfo, 

Miron Mihaela, posesoare 

-Turnu Severin, jud. 
n localitatea Drobeta-Turnu Severin, 

Adunării Generale a Asociaților se va 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
prin Hotărârea nr. 4 din data de 01.01.2019 a Adunării Generale 

ilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, prin asociații săi: dl Ariozzi 
i dna Miron Mihaela, 

administrator doamna Miron Mihaela, 
i, domiciliată în loc. Cluj-

ti nr. 78, ap. 13, CNP 2770423120674, posesoare a C.I. seria 
r pe perioada nelimitată, 

ean român, născută la 
data de 12.01.1968, în loc. Dr. Tr. Severin, jud. MH, domiciliata in Romania, loc. 
Dr. Tr. Severin, str. I. C. Bratianu nr. 9, posesoare a C.I. seria MH nr. 375097, 

Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 

rii Generale a Asociaților 
Ariozzi Adolfo,posesor al 
, posesoare CI seria KX 

puterile administratorului, dinadministrator pe perioada 
Cirstea Daniela Nicoleta,cetățean 

Tr. Severin, jud. MH, 
tianu nr. 9, posesoare a 

ne, să îndeplinească 
nd puteri depline cu 

n actul constitutiv actualizat nr. 5/01.03.2019.(Anexa 

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

 la bilanţ, contul de 

tant Insolvenţă SPRL a 
contabile puse la dispoziţie de către 
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reprezentanţii debitoarei, respectiv: 
patrimoniale efectuate de SC D&G Agricolture Enterpr
anterioare înregistrării cererii introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) 
lit. d) din Legea nr. 85/2014; Lista completă a tuturor bunurilor SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1)
85/2014; Lista cu toate conturile 

confomitate cu art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; balan
contului 404 Furnizori aferentă lunii mai 2019; balan
Debitori diverși aferentă lunii mai 2019; balan
Creditori diverși aferentă lunii mai 2019; balan

2019; situațiile financare anuale aferente anului 2018; Fi
Adolfo aferentă perioadei 01.01.2019
Mihaela aferentă perioadei 01.01.2019
421 și a contului 423 la data de 31.05.2019; Situa
decembrie 2018-mai 2019; Situa
28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul imobilizărilor la 
data de 31.05.2019; Situa
indicatorilor financiari publicaţi pe site
le-a considerat relevante sau utile

 
Analiza poziției financiare a debitoarei SC 

Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă 
a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă 
evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a 
capitalurilor proprii. 

 
Analiza poziției şi performanţelor 

 
Evoluţia activuluişi pasivului 
prezentată mai jos pe principalele elemente componente:

Denumireindicatori

Active imobilizate 

Total active circulante, din care:

- stocuri 

- creanţe 

- casa şiconturi la bănci 

Cheltuieliînregistrateînavans

TOTAL ACTIV 

Total capitaluriproprii 

Datorii 

Venituriînregistrateînavans

TOTAL PASIV 

 
Evoluţia performanțelor în
principalele elemente componente:

Denumireindicatori

Cifra de afacerinetă 
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reprezentanţii debitoarei, respectiv: Lista cuprizând plăț
patrimoniale efectuate de SC D&G Agricolture Enterprise SRL în cele 6 luni 
anterioare înregistrării cererii introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) 
lit. d) din Legea nr. 85/2014; Lista completă a tuturor bunurilor SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
85/2014; Lista cu toate conturile și băncile SC D&G Agricolture Entreprise SRL, în 

confomitate cu art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; balan
contului 404 Furnizori aferentă lunii mai 2019; balanța de verificare a contului 461 

i aferentă lunii mai 2019; balanța de verificare a contului 462 
i aferentă lunii mai 2019; balanța de verificare aferent

iile financare anuale aferente anului 2018; Fișa contului 
Adolfo aferentă perioadei 01.01.2019-28.02.2019; Fișa contului 4551.2 Miron 
Mihaela aferentă perioadei 01.01.2019-28.02.2019; Situația analitic

i a contului 423 la data de 31.05.2019; Situația plăților pe ultimele 6 luni: 
mai 2019; Situația furnizorilor aferentă perioadei 01.01.2019

28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul imobilizărilor la 
data de 31.05.2019; Situație furnizori aferentă lunii mai 2019

financiari publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice pe care 
a considerat relevante sau utile. (Anexa 2) 

iei financiare a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SR
Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă imaginea de ansamblu 

a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă 
evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a 

şi performanţelor financiare în perioada 

şi pasivului debitoarei în perioada 
prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 

Denumireindicatori 31.12.2016 31.12.2017

10,649,068 9,767,945

Total active circulante, din care: 1,064,543 1,180,845

0 0 

1,008,295 1,039,708

 56,248 141,137

Cheltuieliînregistrateînavans 0 0 

11,713,611 10,948,790

-2,452,331 -2,500,491

4,760,182 4,878,284

Venituriînregistrateînavans 9,405,760 8,570,997

11,713,611 10,948,790

elor în perioada 2016-2018 este prezentată mai jos pe 
principalele elemente componente: 

Denumireindicatori 31.12.2016 31.12.2017

0 41,097 

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

țile și transferurile 
ise SRL în cele 6 luni 

anterioare înregistrării cererii introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) 
lit. d) din Legea nr. 85/2014; Lista completă a tuturor bunurilor SC D&G Agricolture 

lit. b) din Legea nr. 
ncile SC D&G Agricolture Entreprise SRL, în 

confomitate cu art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; balanța de verificare a 
ificare a contului 461 

a de verificare a contului 462 
a de verificare aferentă lunii mai 

a contului 4551.1 Ariozzi 
a contului 4551.2 Miron 

ia analitică a contului 
ilor pe ultimele 6 luni: 

ia furnizorilor aferentă perioadei 01.01.2019-
28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul imobilizărilor la 

ie furnizori aferentă lunii mai 2019, cât şisituaţia 
ul Ministerului Finanţelor Publice pe care 

D&G Agricolture Enterprise SRL 
imaginea de ansamblu 

a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă 
evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a 

re în perioada 2016-2018 

debitoarei în perioada 2016-2018 este 
 

31.12.2017 31.12.2018 

9,767,945 8,788,583 

1,180,845 1,383,442 

0 

1,039,708 1,081,208 

141,137 294,736 

7,498 

10,948,790 10,172,025 

2,500,491 -2,232,324 

4,878,284 4,668,115 

8,570,997 7,736,234 

10,948,790 10,172,025 

este prezentată mai jos pe 

31.12.2017 31.12.2018 

 0 
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 Fax/
 E-mail: 

Venituritotale 

Cheltuielitotale 

Profitulsaupierdereabrută

Rezultatul net al exerciţiului

 
Conform balanței de verificare aferentă lunii 
următoarea situație financiară:

− La data de 31.05.2019
negative în valoare de 

• Capitalul social subscris vărsat 
• Pierderea neacoperită

1171) – 2.139.328,61
• Pierderea reportată din adoptarea pentru prima dată a IAS (cont 

1172) – 93.196,00 lei;
• Profit înregistrat în exerci

01.01.2019 –
lunii mai 2019
și venituri în sumă de 
aferentă lunii mai 2019 de 

− La data de 31.05.2019
totală de 14.276.096,45

• Alte imobilizări necorporale
• Terenuri– 445.218,17

de 160,00 hectare de vi
Mehedinți); 

• Echipamente tehnice 
lei (constituite din: 

• Mijloace de transport 
332.822,35 lei 
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1,035,412 1,058,211

1,249,357 1,105,960

Profitulsaupierdereabrută -213,945 -47,749 

Rezultatul net al exerciţiului -213,945 -48,160 

ei de verificare aferentă lunii mai 2019, debitoarea prezintă 
ie financiară: 

31.05.2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii 
în valoare de -2.476.016,30 lei, constituite din:

Capitalul social subscris vărsat (cont 1012) – 200,00 lei;
Pierderea neacoperităși reportată din perioadele precedente

2.139.328,61 lei; 
Pierderea reportată din adoptarea pentru prima dată a IAS (cont 

93.196,00 lei; 
înregistrat în exercițiul financiar 

– 31.05.2019 (cont 121) – 243.691,69 lei 
lunii mai 2019 sunt înregistrate cheltuieli în sumă de 
i venituri în sumă de 69.563,57 lei, respectiv pierderea financiară 

aferentă lunii mai 2019 de -52.613,65 lei). 
31.05.2019 sunt înregistrate active imobilizate în valoare 

096,45 lei, amortizare cumulată 5.845.313,95
Alte imobilizări necorporale – 630,00 lei (program Ecoges)

445.218,17 lei (reprezentând teren extravilan în suprafa
de 160,00 hectare de viță de vie situate în comuna Punghina, jud. 

Echipamente tehnice – 40.647,95 lei, amortizare cumulată 31.845,17 
lei (constituite din:  

� Freză 180 MM 112992 
amortizată complet;  

� Mașină de împrăștiat – 3.615,83 lei, amortizată 
complet; 

� Cisternă motorină – 8.571,15 lei, amortizată 
complet; 

� Container 20 – 4.285,00 lei, amortizare 
cumulată 3.320,97 lei; 

� Container Birou 4000*2000 
amortizare cumulată 6.475,86

� Utilaj împrăștiat sulf – 5.958,61 lei, amortizat 
complet.) 

Mijloace de transport – 433.130,68 lei, amortizare cumula
332.822,35 lei (constituite din:  

� Tractor Fiat 250 – 8.640,00 lei, 
complet;  

� Tractor Fiat 215 – 8.640,00 lei, 
complet;  

� Excavator – 34.560,00 lei, amortizat complet; 
� Motostivuitor uzat – 9.504,00 lei, 

complet;  
� Tractor 215 – 15.009,00 lei, 

țul Mehedinți 
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1,058,211 1,408,950 

1,105,960 1,140,784 

 -268,166 

 -268,166 

, debitoarea prezintă 

, debitoarea înregistrează capitaluri proprii 
, constituite din: 

0,00 lei; 
din perioadele precedente (cont 

Pierderea reportată din adoptarea pentru prima dată a IAS (cont 

iul financiar curent, perioada 
243.691,69 lei (în cursul 

sunt înregistrate cheltuieli în sumă de 122.177,22 lei 
, respectiv pierderea financiară 

active imobilizate în valoare 
5.845.313,95 lei: 

(program Ecoges); 
teren extravilan în suprafață 

ă de vie situate în comuna Punghina, jud. 

, amortizare cumulată 31.845,17 

Freză 180 MM 112992 – 9.861,36 lei, 

3.615,83 lei, amortizată 

8.571,15 lei, amortizată 

4.285,00 lei, amortizare 

Container Birou 4000*2000 – 8.356,00, 
amortizare cumulată 6.475,86; 

5.958,61 lei, amortizat 

, amortizare cumulată de 

8.640,00 lei, amortizat 

8.640,00 lei, amortizat 

amortizat complet;  
9.504,00 lei, amortizat 

15.009,00 lei, amortizat complet;  
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 Fax/
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• Plantații– 13.356.206,27 lei (constituite din: 

− La data de 31.05.2019
11.997.682,16 lei, fiind

• Alte împrumuturi 
• Datorii la furnizori 

2019 fiind înregistrate
datori la furnizori în sumă de 8.171,63 lei
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� Tractor Deutz – 8.470,00 lei, 
� Tractor Fiat 215 – 8.428,00 lei, 

complet; 
� Tractor Deutz – 8.428,00 lei, 
� Tractor Lamborghini – 23.292,50 lei, 

complet; 
� Tractor uzat marca Fiat 350

amortizat complet; 
� Tractor Landini – 18.079,16 lei, 

complet; 
� Mașină de întins sârma – 7.215,14lei, 

complet; 
� Remorcă uzată – 1.657,56 

complet; 
� Mitubishi – 31.450,81 lei, amortizat 
� Jeep Grand Cherokee – 18.900,00 lei, 

complet; 
� Renault Master – 12.000,00lei, 

complet; 
� Tractor Staier – 46.585,00 lei, amortizare 

cumulată 38.173,81 lei; 
� Tractor Same Saturno 

amortizare cumulată 24.405,18 lei;
� Tractor Renault – 6.580,48 lei, amortizare 

cumulată 3.381,66 lei; 
� Tractor Ford 3000 – 10.282,00 lei, amortizare 

cumulată 5.283,83 lei; 
� Tractor Fiat 880 2RM 

amortizare cumulată 7.879,41 lei;
� Tractor Fiat 1880DT – 42.500,00 lei, amortizare 

cumulată 19.479,24 lei; 
� Tractor Centurion – 37.218,10 lei, amortizare 

cumulată 4.342,10 lei; 
� Tractor uzat Same 70 sasiu

amortizare cumulată 2.043,58 lei
13.356.206,27 lei (constituite din:  

� Plantație 29.5 ha – 1.235.096,36 lei, 
cumulată de 720.472,76 lei;

� Plantație 103 ha – 5.266.225,00 lei, amortizare 
cumulată 2.441.114,74 lei; 

� Plantație 105.63 ha – 
amortizare cumulată 2.320.664,24 lei).

31.05.2019 sunt înregistrate datorii în cuantum tota
, fiind constituite din: 

Alte împrumuturi și datorii asimilate (cont 167) – 5.003,72 lei
Datorii la furnizori (cont 401) – 3.493.598,25 lei 

înregistrate datorii în sumă de 21.630,48
datori la furnizori în sumă de 8.171,63 lei); 

țul Mehedinți 
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8.470,00 lei, amortizat complet; 
8.428,00 lei, amortizat 

8.428,00 lei, amortizat complet; 
23.292,50 lei, amortizat 

zat marca Fiat 350 – 13.559,37 lei, 

18.079,16 lei, amortizat 

7.215,14lei, amortizat 

1.657,56 lei, amortizat 

amortizat complet; 
18.900,00 lei, amortizat 

12.000,00lei, amortizat 

46.585,00 lei, amortizare 

 – 33.154,20 lei, 
amortizare cumulată 24.405,18 lei; 

6.580,48 lei, amortizare 

10.282,00 lei, amortizare 

 – 11.460,96 lei, 
amortizare cumulată 7.879,41 lei; 

42.500,00 lei, amortizare 

37.218,10 lei, amortizare 

Tractor uzat Same 70 sasiu – 17.516,40 lei, 
amortizare cumulată 2.043,58 lei). 

1.235.096,36 lei, amortizare 
cumulată de 720.472,76 lei; 

5.266.225,00 lei, amortizare 
 
 6.854.884,91 lei, 

amortizare cumulată 2.320.664,24 lei). 
sunt înregistrate datorii în cuantum total de 

5.003,72 lei; 
 (în cursul lunii mai 

21.630,48 leiși achitate 



 

 

  

 

Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Z
CUI
 Fax/
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• Datorii la furnizori de imobilizări 
datorii la Bruno Valentino 
5.000,00 lei); 

• Datorii salariale 
fiind înregistrate

• Ajutoare materiale datorate personalului (cont 423) 
cursul lunii mai 2019 sunt înregistrate ajutoare materiale datorate în 
sumă de 1.271,00 lei 

• Contribuții de
lunii mai 2019
în sumă de 1.503,00

• Contribuții de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) 
(în cursul lunii mai 2019 debitoarea 
asigurări sociale  de sănătate în sumă de 413,00 lei);

• Contribuția asiguratorie de muncă (cont 436) 
lunii mai 2019 debitoarea 
muncă în sumă de 88,00 lei);

• Impozitul pe veniturile de natura salariilor (cont 444) 
(în cursul lunii mai 2019 debitoarea înregistrează impozitul pe salarii 
în sumă de 1.375,00 lei);

• Impozitul eșalonat

• Impozit zilieri (cont 4486) 
debitoarea înregistrează impozitul datora

• Sume datorate asocia
• Datorii la creditori
• Alte sume primite cu caracter de subven

4758) - 7.388.415,76 lei
pe venituri cota

− La data de 31.05.2019
1.084.784,36 lei, fiind

• Avansuri plătite furnizorilor 
(cont 4091) – 134.636,33

• Alte creanțe la bugetul statului 
• TVA de recuperat 
• TVA neexigibilă 
• Creanțe la debitori diver

neîncasate de la Dueggi Services 
neîncasate de la asociatul Miron Mihaela 

• Decontări din opera
lei. 

− La data de 31.05.2019
conturibancare în lei 
mai 2019 fiind efectuate plă
conturi bancare în valută (cont 5124) în sumă de 203,71 lei 
casierie (cont 5311)
efectuate plăți cu numerarul din casierie 
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Datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – 35.748,75
datorii la Bruno Valentino – 30.748,75 lei și datorii la UEF Motru SA 

 
Datorii salariale (cont 421) – 20.535,87 lei (în cursul 

înregistrate datorii salariale în sumă de 3.912,00
Ajutoare materiale datorate personalului (cont 423) 
cursul lunii mai 2019 sunt înregistrate ajutoare materiale datorate în 
sumă de 1.271,00 lei și sunt plătite ajutoare în sumă de 406,87 lei)

de asigurări sociale (cont 4315) – 6.096,00
lunii mai 2019 debitoarea înregistrează contribuții 

1.503,00 lei); 
ii de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) 

(în cursul lunii mai 2019 debitoarea înregistrează
asigurări sociale  de sănătate în sumă de 413,00 lei);

ia asiguratorie de muncă (cont 436) – 189,00 lei
ii mai 2019 debitoarea înregistrează contribu

muncă în sumă de 88,00 lei); 
Impozitul pe veniturile de natura salariilor (cont 444) 
(în cursul lunii mai 2019 debitoarea înregistrează impozitul pe salarii 
în sumă de 1.375,00 lei); 

alonat(cont 4485) – 25.490,00 lei; 
Impozit zilieri (cont 4486) – 5.600,00 lei (în cursul lunii mai 2019 
debitoarea înregistrează impozitul datorat în sumă de 2.640,00 lei);
Sume datorate asociaților (4551) – 834.817,68 lei;
Datorii la creditori-diverși – 176.307,00 lei; 

lte sume primite cu caracter de subvenții pentru investi
7.388.415,76 lei (în cursul lunii mai 2019 sunt este trecută 

pe venituri cota-parte de 69.563,57 lei). 
31.05.2019 sunt înregistrate creanțe în cuantum total de 

, fiind constituite din: 
Avansuri plătite furnizorilor – debitori pentru cumpărări de bunuri 

134.636,33 lei; 
e la bugetul statului – 1.830,05 lei; 

TVA de recuperat – 6.637,48 lei; 
TVA neexigibilă – 36.781,73 lei; 

e la debitori diverși – 798.642,93 lei 
neîncasate de la Dueggi Services – 80.986,93 lei 
neîncasate de la asociatul Miron Mihaela – 717.656,00 lei

econtări din operațiuni în curs de clarificare (cont 473) 

31.05.2019 sunt înregistrate disponibilită
bancare în lei (cont 5121)în sumă de 5.836,97

fiind efectuate plăți în sumă de 33,00 lei), disponibilită
conturi bancare în valută (cont 5124) în sumă de 203,71 lei 

5311)în sumă de 58,32 lei (în cursul 
i cu numerarul din casierie în sumă de 130.549,57
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35.748,75 lei (din care, 
i datorii la UEF Motru SA – 

(în cursul lunii mai 2019 
3.912,00 lei); 

Ajutoare materiale datorate personalului (cont 423) – 1.306,13 lei (în 
cursul lunii mai 2019 sunt înregistrate ajutoare materiale datorate în 

sunt plătite ajutoare în sumă de 406,87 lei); 
6.096,00 lei (în cursul 

ii de asigurări sociale 

ii de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 2.308,00 lei 
înregistrează contribuții de 

asigurări sociale  de sănătate în sumă de 413,00 lei); 
189,00 lei (în cursul 

contribuția asiguratorie de 

Impozitul pe veniturile de natura salariilor (cont 444) – 2.266,00 lei 
(în cursul lunii mai 2019 debitoarea înregistrează impozitul pe salarii 

(în cursul lunii mai 2019 
t în sumă de 2.640,00 lei); 

lei;  

ii pentru investiții (cont 
(în cursul lunii mai 2019 sunt este trecută 

e în cuantum total de 

debitori pentru cumpărări de bunuri 

 (din care, creanțe 
80.986,93 lei și creanțe 

717.656,00 lei); 
(cont 473) -106.255,84 

sponibilități bănești în 
5.836,97 lei (în cursul lunii 

, disponibilități bănești în 
conturi bancare în valută (cont 5124) în sumă de 203,71 lei și numerar în 

lunii mai 2019sunt 
130.549,57 lei). 
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− În perioada 01.01.2019
trezorerie în sumă de 
decontate în luna mai 2019 în sumă de 10.489,57 lei

− În perioada 01.01.2019
de 69.563,57 lei, constituite din:

• Venituri din subven
• Alte venituri din exploatare 

− În perioada 01.01.2019
de 122.177,22 lei, constituite din:

• Cheltuieli cu materiale auxiliare (cont 6021) 
• Cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) 
• Cheltuieli cu alte materiale consumabile (cont 6028) 
• Cheltuieli cu energia 
• Cheltuieli cu între
• Cheltuieli cu redeven

62.150,00 lei;
• Cheltuieli cu prime de asigurare (cont 613) 
• Cheltuieli cu colaboratorii (cont 621) 
• Cheltuieli cu transportul de bunuri 

lei; 
• Cheltuieli cu deplasări, deta
• Cheltuieli poștale 
• Cheltuieli cu serviciile executate de ter
• Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter

lei; 
• Cheltuieli cu alte impozite, taxe 

786,00 lei; 
• Cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) 
• Alte cheltuieli privind asigurările 

1.450,00 lei; 
• Cheltuieli cu contribu

lei; 
• Despăgubiri, amenzi 
• Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobilizărilor (cont 6811) 

363.759,51 lei.
 
Astfel, din punctde vedere al structurii, activul patrimonial
reprezentat de active imobilizate formate doar din imobilizări corporale, şi 
respectiv din active circulante formate din stocuri, crean
băneşti. Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile
ratelor de structură active de mai jos:

Denumireindicatori (%)

Rata activelorimobilizate 

(active imobilizate/total activ)

Rata stocurilor 

(stocuri/total active circulante)

Rata creanţelor 

(creanţe/total active circulante)
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perioada 01.01.2019-31.05.2019 sunt acordate și decontate 
trezorerie în sumă de 64.970,49 lei, din care avansuri de
decontate în luna mai 2019 în sumă de 10.489,57 lei. 

perioada 01.01.2019-31.05.2019 sunt înregistrate venituri în cuantum 
lei, constituite din: 

subvenții de exploatare – 127,72 lei; 
Alte venituri din exploatare – 69.563,57 lei. 

perioada 01.01.2019-31.05.2019 sunt înregistrate cheltuieli în cuantum 
lei, constituite din: 

Cheltuieli cu materiale auxiliare (cont 6021) – 12.968,25 lei;
Cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 15.535,36 lei;
Cheltuieli cu alte materiale consumabile (cont 6028) 
Cheltuieli cu energia și apa (cont 605) – 1.040,00 lei;
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611) – 
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (cont 
62.150,00 lei; 
Cheltuieli cu prime de asigurare (cont 613) – 72,88 lei;
Cheltuieli cu colaboratorii (cont 621) – 10.700,00 lei;
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal (cont 624) 

Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări (cont 625) 
tale și taxe de telecomunicații (cont 626) 

Cheltuieli cu serviciile executate de terți (cont 627) 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (cotn 628) 

eli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (cont 635) 

Cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 81.324,00 lei;
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția social

 
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă (cont 646) 

Despăgubiri, amenzi și penalități (cont 6581) – 1.809,64 lei;
Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobilizărilor (cont 6811) 
363.759,51 lei. 

in punctde vedere al structurii, activul patrimonial
reprezentat de active imobilizate formate doar din imobilizări corporale, şi 
respectiv din active circulante formate din stocuri, crean
băneşti. Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile
ratelor de structură active de mai jos: 

Denumireindicatori (%) 31.12.2016 31.12.2017

 90.91 89.21 

(active imobilizate/total activ)     

0.00 0.00 

(stocuri/total active circulante)     

94.72 88.05 

(creanţe/total active circulante)     

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

i decontate avansuri de 
, din care avansuri de trezorerie 

sunt înregistrate venituri în cuantum 

sunt înregistrate cheltuieli în cuantum 

12.968,25 lei; 
15.535,36 lei; 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile (cont 6028) – 19,99 lei; 
1.040,00 lei; 

 845,00 lei; 
i chiriile (cont 612) – 

72,88 lei; 
10.700,00 lei; 

i personal (cont 624) – 9.795,24 

ri (cont 625) – 763,38 lei; 
ii (cont 626) – 1.326,90 lei; 

i (cont 627) – 1.961,30 lei; 
i (cotn 628) – 24.761,85 

minte asimilate (cont 635) – 

81.324,00 lei; 
ia socială (cont 6458) – 

(cont 646) – 568,00 

1.809,64 lei; 
Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobilizărilor (cont 6811) – 

in punctde vedere al structurii, activul patrimonial al Debitoarei este 
reprezentat de active imobilizate formate doar din imobilizări corporale, şi 
respectiv din active circulante formate din stocuri, creanțe şi disponibilităţi 
băneşti. Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile 

31.12.2017 31.12.2018 

 86.40 

  

0.00 

  

 78.15 
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 Fax/
 E-mail: 

Rata disponibilităţilorbăneşti

(disponibilităţi/total active circulante)

Rata activelorcirculante 

(active circulante/total activ)

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza informa

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale 
bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, 
activele imobilizate şi activele circulante

− Rata activelor imobilizate: 
caracteristicile tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de la o 
ramură la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care 
folosesc o infrastructu
industrie). Se apreciază că pentru întreprinderi comparabile, această rată 
semnifică posibilitatea firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu
o imobilizare ridicată a capitalului atrage după sine 
netransformării acestora în lichidităţi. În cazul societăţilor aparţinând 
sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea activelor 
circulante datorită activelor intangibile, imposibil de cuantificat
La data de 31.12.201
din totalul activelor deţinute de societate.

− Rata activelor circulante: 
firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a 
acelor firme cu specific de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute 
în cazul societăţilor prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele 
circulante prezintă valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul 
serviciilor şi scăzute în cadrul acel
Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare 
de 13,60% din totalul activelor la nivelul anului 201

− Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul 
activelor circulante. La data de 31.12.201
stocuri în gestiune. 

− Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul 
activului. La data de 31.

− Rata disponibilităţilor băneşti
în cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între 
disponibilităţile băneşti şi totalul activului circulant. În anul 201
ratei disponibilităţilor băneşti este de 

Din punct de vedere al elementelor de pasiv, 
prin intermediul ratelor de structură pasiv

Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei 
surse de finanţare importante: capitalul acţionarilor 
atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung şi 
achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt.

Denumireindicatori (%)
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Rata disponibilităţilorbăneşti 5.28 11.95 

(disponibilităţi/total active circulante)     

9.09 10.79 

(active circulante/total activ)     

a făcut pe baza informațiilor conform bilanțurilor financiare întocmite pentru 
perioada 2016-2018 

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale 
bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, 

activele circulante reflectă situaţia actuală din societate. 

tivelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de 
caracteristicile tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de la o 
ramură la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care 
folosesc o infrastructură importantă sau echipamente costisitoare (în 
industrie). Se apreciază că pentru întreprinderi comparabile, această rată 
semnifică posibilitatea firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu
o imobilizare ridicată a capitalului atrage după sine 
netransformării acestora în lichidităţi. În cazul societăţilor aparţinând 
sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea activelor 
circulante datorită activelor intangibile, imposibil de cuantificat

2018, valoarea ratei activelor imobilizate este de 
din totalul activelor deţinute de societate. 

Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul 
firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a 

or firme cu specific de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute 
în cazul societăţilor prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele 
circulante prezintă valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul 
serviciilor şi scăzute în cadrul acelor entităţi aparţinând industriei.
Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare 

din totalul activelor la nivelul anului 2018. 

se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul 
activelor circulante. La data de 31.12.2018, debitoarea nu înregistrează 

 

se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul 
La data de 31.12.2018, valoarea ratei creanţelor este de 

Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti 
în cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între 
disponibilităţile băneşti şi totalul activului circulant. În anul 201
ratei disponibilităţilor băneşti este de 21,30%. 

vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate reflecta şi 
ratelor de structură pasiv. 

Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei 
surse de finanţare importante: capitalul acţionarilor (capitalul propriu), capitalul 
atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung şi 
achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt.

Denumireindicatori (%) 31.12.2016 31.12.2017

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

 21.30 

  

 13.60 

  

urilor financiare întocmite pentru 

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale 
bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, 

reflectă situaţia actuală din societate.  

valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de 
caracteristicile tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de la o 
ramură la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care 

ră importantă sau echipamente costisitoare (în 
industrie). Se apreciază că pentru întreprinderi comparabile, această rată 
semnifică posibilitatea firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu-se că 
o imobilizare ridicată a capitalului atrage după sine un risc mare al 
netransformării acestora în lichidităţi. În cazul societăţilor aparţinând 
sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea activelor 
circulante datorită activelor intangibile, imposibil de cuantificat. 

, valoarea ratei activelor imobilizate este de 86,40% 

înregistrează valori semnificative în cazul 
firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a 

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

or entităţi aparţinând industriei. 
Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare 

se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul 
debitoarea nu înregistrează 

se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul 
, valoarea ratei creanţelor este de 78,15%. 

reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti 
în cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între 
disponibilităţile băneşti şi totalul activului circulant. În anul 2018, valoarea 

societăţii se poate reflecta şi 

Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei 
(capitalul propriu), capitalul 

atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung şi 
achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt. 

31.12.2017 31.12.2018 
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 Fax/
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Rata autonomieifinanciareglobale

(capital propriu/total pasiv)

Rata de îndatorareglobală 

(total datorii /total pasiv) 

Rata autonomiei financiare globale
de a susţine din resurse proprii activitatea; sugerează o situaţie favorabilă pentru 
o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să 
reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul nostru, val
negative (-21,95% la nivelul anului 2018)

Rata de îndatorare globală
este finanţat din alte resurse decât fondurile proprii. Cu cât valoarea acestei rate 
este mai mică, cu atât ne suger

În cazul debitorului 
analizate45,89% la nivelul anului 201

 

III. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea 
procedurii 

În ceea ce priveşte
procedurii, administratorul
au fostidentificate bunuri
Agricolture EnterpriseSRL

Concluzii cu privire la incidenţa art. 
„Art. 117. (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate  introduce  la  
judecătorul-sindic  acțiuni  pentru  anularea actelor sau opera
ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii 
procedurii...” 

Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art.
până la această dată, administratorul
care să poată face aplicarea acestor prevederi.

Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de societatea debitoare în 
cadrul termenului de 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum 
şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 1
zile anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că
raport, administratorul judiciar nu a identificat acte juridice pentru care să fie 
incidente art.117 şi 118 din Legea 

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 
împrejurare sau situaţie care ne
adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale 
la care avem dreptul. 
 

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

Cauzele financiare, de ordin organizatoric 
apariţia stării de insolvenţă sunt

• păstrarea unui grad de îndatorare ridicat
înregistrate datorii în cuantum total de 
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autonomieifinanciareglobale -20.94 -22.84

(capital propriu/total pasiv)     

 40.64 44.56

    

Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea agentului economic 
de a susţine din resurse proprii activitatea; sugerează o situaţie favorabilă pentru 
o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să 
reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul nostru, valorile acestei rate 

21,95% la nivelul anului 2018). 

Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul economic 
este finanţat din alte resurse decât fondurile proprii. Cu cât valoarea acestei rate 
este mai mică, cu atât ne sugerează o situaţie mai favorabilă pentru firmă. 

În cazul debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii perioade 
% la nivelul anului 2018. 

Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea 

În ceea ce priveşte transferurile patrimoniale înainte de deschid
administratorul judiciar precizează că,din documentele analizate, 

bunuri transferate din patrimoniul debito
SRL. 

Concluzii cu privire la incidenţa art. 117 – art. 118 din Legea 
Art. 117. (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate  introduce  la  

iuni  pentru  anularea actelor sau opera
n dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii 

Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art.117 din Legea 
administratorul judiciar nu a identificat nicio situaţie în 

care să poată face aplicarea acestor prevederi. 

Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de societatea debitoare în 
ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum 

sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 1
zile anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că, până la data prezentului 

judiciar nu a identificat acte juridice pentru care să fie 
din Legea nr. 85/2014. 

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 
împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom ezita în informarea 

comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale 

Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la 

financiare, de ordin organizatoric și strategiccare au determinat 
apariţia stării de insolvenţă sunt: 

păstrarea unui grad de îndatorare ridicat – la data de 31.12.2017 sunt 
înregistrate datorii în cuantum total de 4.878.284

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

22.84 -21.95 

  

44.56 45.89 

  

arată capacitatea agentului economic 
de a susţine din resurse proprii activitatea; sugerează o situaţie favorabilă pentru 
o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să 

orile acestei rate sunt 

ne arată limita până la care agentul economic 
este finanţat din alte resurse decât fondurile proprii. Cu cât valoarea acestei rate 

ează o situaţie mai favorabilă pentru firmă.  
a lungul întregii perioade 

Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea 

transferurile patrimoniale înainte de deschiderea 
din documentele analizate, nu 

debitoruluiSC D&G 

din Legea nr. 85/2014 
Art. 117. (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate  introduce  la  

iuni  pentru  anularea actelor sau operațiunilor frauduloase 
n dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii 

din Legea nr. 85/2014, 
judiciar nu a identificat nicio situaţie în 

Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de societatea debitoare în 
ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum 

sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor efectuate în cele 180 de 
până la data prezentului 

judiciar nu a identificat acte juridice pentru care să fie 

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 
a fost ascunsă, nu vom ezita în informarea 

comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale 

Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la 

care au determinat 

la data de 31.12.2017 sunt 
4.878.284 lei; la data de 
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31.12.2018 debitoarea înregistrează un 
45,89%,respectiv datorii 

• 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
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.

• Sume ridicate din societate nejustificate cont 461 
suma de 798.642,93 lei
asociatul Miron Mihaela si fosta administrator societar si suma de 
80986,93 lei de catre societatea comerciala Dueggi Services SRL
cont 473 – Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 
106255,84 lei din care suma de 68698 lei ridicata de asociatulsi fostul 
amdinistratorul societar doamna Miron Mihaela , suma de 5000 lei 
dosar executare SCA SCHOENH si suma de 32557,84 lei reprezentant 
cautiune la data de 26.04.2017 pentru care nu sau prezentat 
documente justificative

 
Menționăm faptul c

concluzii în măsura în care vom identificainform
desfăşurării procedurii de insolven

 

V.Răspunderea organelor de conducere ale debito

Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este 
imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debito
169 din Legea nr. 85/20
dispune ca o parte a pasivului 
să fie suportată de membrii organelor de conducere
societăţii, precum şi de orice alt
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 bun
propriu sau în cel al unei alte persoane, fizic
acelor faptele ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor ş
băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc, într
în interes propriu sau în interesul unei terţe persoane. 
fapteilicite, de exemplu:  
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debitoarea înregistrează un grad de îndatorare de 
respectiv datorii neachitate în sumă de 4.668.115

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 

omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care 
conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv de faliment.

Sume ridicate din societate nejustificate cont 461 - 
suma de 798.642,93 lei din care suma de 717656 lei ridicata de 
asociatul Miron Mihaela si fosta administrator societar si suma de 
80986,93 lei de catre societatea comerciala Dueggi Services SRL

Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 
din care suma de 68698 lei ridicata de asociatulsi fostul 

amdinistratorul societar doamna Miron Mihaela , suma de 5000 lei 
dosar executare SCA SCHOENH si suma de 32557,84 lei reprezentant 
cautiune la data de 26.04.2017 pentru care nu sau prezentat 

ente justificative. 

m faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor
în care vom identificainformaţii noi pe parcusul 

rii procedurii de insolvență.  

organelor de conducere ale debitorului

Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este 
imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoruluieste reglementată de art. 

85/2014. Potrivit acestui text legal,judecătorul sindic poate 
dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, 

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 
n cel al unei alte persoane, fizice sau juridice, presupune savârş

ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor ş
băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv 
în interes propriu sau în interesul unei terţe persoane. Intrăînaceastă

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

grad de îndatorare de 
4.668.115 lei; 

neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate 
care exprimă acel volum al activităţii pentru care cheltuielile efectuate 

uarea 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 

omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care 
conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv de faliment. 

 Debitori diversi in 
din care suma de 717656 lei ridicata de 

asociatul Miron Mihaela si fosta administrator societar si suma de 
80986,93 lei de catre societatea comerciala Dueggi Services SRL si 

Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 
din care suma de 68698 lei ridicata de asociatulsi fostul 

amdinistratorul societar doamna Miron Mihaela , suma de 5000 lei 
dosar executare SCA SCHOENH si suma de 32557,84 lei reprezentant 
cautiune la data de 26.04.2017 pentru care nu sau prezentat 

reveni asupra acestor 
ii noi pe parcusul 

rului 

Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este 
este reglementată de art. 

judecătorul sindic poate 
, ajuns în stare de insolvenţă, 

i/sau supraveghere din cadrul 
care a cauzat starea de insolvenţă a 

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

i debitoare în interesul 
e sau juridice, presupune savârşirea 

ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor 
o utilizare frauduloasă, respectiv 

Intrăînaceastăcategorie de 
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Mîncheiereaunuicontract de î
persoaneijuridicecuplatauneichiriiredusesubpreţulpieţei, fărăsă
pentruacestfapt motive justificative, 
Mîncheierea de contracte de vânzare
cumpărarecătrepersoaneafiliatesubpreţulpieţ
Mplataunor dividende fictive, 
dobândirearepetatăaacţiunilor
peste preţulpieţei, fără ca pentruaceastasă
M utilizareasumelor de numerar din caserieî
Mexistenţa de avansuri de trezoreriecu o vechime mai mare de 120 zile, 
Mnerespectareadestinaţieicred
Mmodul de justificare, î
cheltuielilorprivindmijloacele de transport, telefoa
deplasărileînstrăinătate, cheltuielile de protocol etc. 
 
 
Administratorul judiciar va proceda la analiza detaliată a 
documentelor financiar-
de către debitoare în perioada 201
Conform balantei de verificare 
judiciar a identificat in ev
suma de 798642,93 lei precum si in contul 473 
curs de clarificare in suma de 106255,84 lei
Administratorul judiciar a solicitat lamuriri suplimentare cu privire la 
conturile 461 Debitori diversi in suma de 798642,93 lei precum si in contul 
473 – Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 106255,84 
lei. 
Conform situatiei analitice cont 461 
asociatul si fostul administrator societar doamna Miron Mihaela a ridicat din 
fondurile financiare ale debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL
de 717.656,00 lei fara sa existe documente justificate, respectiv
efectuata o plata catre SC Dueggi Services SRL in cuantum de 80986,93 lei, 
fara sa existe documente judtificative avand in vedere inregistrarea in contul 
461. 
 
Conform situatiei analitice cont 473 
rezultat faptul ca asociatul si fostul administrator societar Miron Mihaela a 
ridicat din fondurile financiare ale debitoarei SC C&G Agricolture Enterprise 
SRL suma de 68698 lei fara sa existe documente justificate.
 
Administratorul societar aprecieaza faptul ca asociat
administrator societar Miron Mihaela sa face vinovata de starea de 
insolventa a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL raportat la 
dispozitiile art. 169 alin.1 lit. a) din Legea 85/2014.
 
-au făcut acte de comerţ în interes personal, sub

Prin efectuarea unor acte î
înţelege efectuarea acelor fapte ilicit
scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, 
această categorie de fapte următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de că
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încheiereaunuicontract de închirierereferitor la un bun 
latauneichiriiredusesubpreţulpieţei, fărăsă

pentruacestfapt motive justificative,  
ea de contracte de vânzare

cumpărarecătrepersoaneafiliatesubpreţulpieţei,  
plataunor dividende fictive, 

iuniloraparţinânduneialtesocietăţisaubunurialeacesteia 
ulpieţei, fără ca pentruaceastasă existe motive serioase, 

sumelor de numerar din caserieîninteres personal, 
a de avansuri de trezoreriecu o vechime mai mare de 120 zile, 

nerespectareadestinaţieicreditelorbancarecontractate de cătresocietate, 
modul de justificare, îninterespersonalşi nu al activităţ

cheltuielilorprivindmijloacele de transport, telefoa
tate, cheltuielile de protocol etc.  

judiciar va proceda la analiza detaliată a 
-contabile aferente activității economice desfă

de către debitoare în perioada 2015-2018.  
Conform balantei de verificare intocmita la luna mai 2019 administrator
judiciar a identificat in evidenta contabila in contul 461 Debitori diversi in 
suma de 798642,93 lei precum si in contul 473 – Decontari din operatiuni in 

in suma de 106255,84 lei. 
rul judiciar a solicitat lamuriri suplimentare cu privire la 

conturile 461 Debitori diversi in suma de 798642,93 lei precum si in contul 
Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 106255,84 

Conform situatiei analitice cont 461 – Debitori diversi a rezultat faptul ca 
asociatul si fostul administrator societar doamna Miron Mihaela a ridicat din 
fondurile financiare ale debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL

fara sa existe documente justificate, respectiv
efectuata o plata catre SC Dueggi Services SRL in cuantum de 80986,93 lei, 
fara sa existe documente judtificative avand in vedere inregistrarea in contul 

Conform situatiei analitice cont 473 – Decontari in curs de clarificare a 
l ca asociatul si fostul administrator societar Miron Mihaela a 

ridicat din fondurile financiare ale debitoarei SC C&G Agricolture Enterprise 
SRL suma de 68698 lei fara sa existe documente justificate.

Administratorul societar aprecieaza faptul ca asociat
administrator societar Miron Mihaela sa face vinovata de starea de 
insolventa a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL raportat la 
dispozitiile art. 169 alin.1 lit. a) din Legea 85/2014. 

cut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

Prin efectuarea unor acte în interes personal sub acoperirea persoanei juridice se 
elege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este folosit în 

scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul
această categorie de fapte următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de că

țul Mehedinți 

www.consultant-insolventa.ro 

nchirierereferitor la un bun al 
latauneichiriiredusesubpreţulpieţei, fărăsă existe 

ea de contracte de vânzare-

plataunor dividende fictive, 
isaubunurialeacesteia 

existe motive serioase,  
ninteres personal,  

a de avansuri de trezoreriecu o vechime mai mare de 120 zile,  
tresocietate,  

ninterespersonalşi nu al activităţiieconomice, a 
cheltuielilorprivindmijloacele de transport, telefoanele mobile, 

judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor 
ii economice desfășurate 

intocmita la luna mai 2019 administratorul 
identa contabila in contul 461 Debitori diversi in 

ntari din operatiuni in 

rul judiciar a solicitat lamuriri suplimentare cu privire la 
conturile 461 Debitori diversi in suma de 798642,93 lei precum si in contul 

Decontari din operatiuni in curs de clarificare in suma de 106255,84 

ebitori diversi a rezultat faptul ca 
asociatul si fostul administrator societar doamna Miron Mihaela a ridicat din 
fondurile financiare ale debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL suma 

fara sa existe documente justificate, respectiv a fost 
efectuata o plata catre SC Dueggi Services SRL in cuantum de 80986,93 lei, 
fara sa existe documente judtificative avand in vedere inregistrarea in contul 

Decontari in curs de clarificare a 
l ca asociatul si fostul administrator societar Miron Mihaela a 

ridicat din fondurile financiare ale debitoarei SC C&G Agricolture Enterprise 
SRL suma de 68698 lei fara sa existe documente justificate. 

Administratorul societar aprecieaza faptul ca asociatul si fostul 
administrator societar Miron Mihaela sa face vinovata de starea de 
insolventa a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL raportat la 

acoperirea persoanei juridice; 

operirea persoanei juridice se 
e prin care patrimoniul societăţii este folosit în 

n interesul societăţii. Intră în 
această categorie de fapte următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către 
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unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte persoane, î
folosul propriu, pentru care s
unor acte de comert în interes propriu, a că
bunurile societăţii.  

Administratorul judiciar urmează să analizeze
contabile aferente activităț

2018. 

-au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în 
mod vădit, persoana juridică

Prin dispunerea de a continua î
comerciale care duceau în mod vădit la starea de insolvenţă, se înţelege acel 
ansamblu de activităţi care, deşi sunt vă
financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient ş
de membrii organelor de conduce
Intră în această categorie fapte precum: î
membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată
societate controlată de una dintre aceste persoane în
urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţ
responsabilă este membru al organelor de conducere. 

Până în prezent, din analiza documentelor financiar
către reprezentanţii debitoarei, nu am identificat fapte care să se încadreze în 
prevederile textului de lege analizat.

-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 contabilităţ
sau neţinerea contabilităţii î
savârşirea acelor fapte ilicite prin care se 
Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţ
simple delicte civile. Astfel, 
contabile, conform art. 33 din lege, crează o prezumţ
contabilităţii în conformitate cu legea şi a legă
faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţ
regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea de
situaţiilor financiare anuale/semestria
auditorilor, procesele verbale de contro
de gestiune, evidenţa contabilă analitică

Până în prezent, din analiza documentelor financiar
către reprezentanţii debitoarei, nu am identificat fapte care să se încadreze în 
prevederile textului de lege analizat.

-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 părţ
vom înțelege acele fapte ilicite de natură contabilă
anumite bunuri individual determina
normală ori sunt ascunse ter
care se realizează dispariț
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membrii organelor de conducere şi/sau de către alte persoane, î
folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţ
unor acte de comert în interes propriu, a căror executare a fo

Administratorul judiciar urmează să analizeze toate documentel
ții economice desfășurată de debitoare

au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în 
rsoana juridică la încetarea de plăţi; 

Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi 
uceau în mod vădit la starea de insolvenţă, se înţelege acel 

ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere 
iar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient ş

de conducere, cu scopul de a obţine câştiguri personale. 
Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre 

nelor de conducere sau cu o rudă apropiată 
societate controlată de una dintre aceste persoane în care prestaţia acesteia din 
urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţ

este membru al organelor de conducere.  

Până în prezent, din analiza documentelor financiar-contabile puse la dispoziţie de 
rezentanţii debitoarei, nu am identificat fapte care să se încadreze în 

prevederile textului de lege analizat. 

au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;

pte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile 
sau neţinerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege 

irea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementă
ţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţ

simple delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor 
conform art. 33 din lege, crează o prezumţie relativă

conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această 
faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi. De regul

inerii registrelor contabile obligatorii, depunerea de
re anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor ş

auditorilor, procesele verbale de control al organelor fiscale, existenţa contabilităţii 
de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  

Până în prezent, din analiza documentelor financiar-contabile puse
către reprezentanţii debitoarei, nu am identificat fapte care să se încadreze în 
prevederile textului de lege analizat. 

au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit 
în mod fictiv pasivul acesteia; 

eturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice 
ge acele fapte ilicite de natură contabilă prin care o parte a activului sau 

anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destina
ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin 

ția unor acte contabile justificative, fa

țul Mehedinți 
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membrii organelor de conducere şi/sau de către alte persoane, în 
etăţii sau efectuarea 

ror executare a fost garantată cu 

documentele financiar-
debitoare în perioada 2015-

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

rsonal efectuarea unor activităţi 
uceau în mod vădit la starea de insolvenţă, se înţelege acel 

dit prejudiciabile, din punct de vedere 
iar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit 

re, cu scopul de a obţine câştiguri personale. 
ncheierea unui contract cu unul dintre 

a acesteia ori cu o 
care prestaţia acesteia din 

urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana 

contabile puse la dispoziţie de 
rezentanţii debitoarei, nu am identificat fapte care să se încadreze în 

au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 

unor documente contabile 
itate cu prevederile legale se înţelege 

reglementările imperative ale 
ţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau 

tre debitor a actelor 
e relativă a neţinerii 

ii de cauzalitate dintre această 
i. De regulă se au în vedere: 

inerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 
le etc., rapoartele cenzorilor şi/sau 

l al organelor fiscale, existenţa contabilităţii 

contabile puse la dispoziţie de 
către reprezentanţii debitoarei, nu am identificat fapte care să se încadreze în 

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

activul persoanei juridice 
prin care o parte a activului sau 

te sunt deturnate de la destinația lor 
categorie faptele ilicite, prin 

ia unor acte contabile justificative, falsificarea unor acte 
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contabile în sensul modificării destina
patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului în
fapte ilicite de natură contabilă prin care se măre
patrimonial al persoanei juridice. Intră în această
falsificarea registrelor conta
păstrarea unor datorii deja plă
de lege, de regulă se verifică
societății/la desemnare, comparativ
stocurilor etc., vânzările/casă
diferențelor dintre tabelul de crean
creditorilor/furnizorilor.  

Administratorul judiciar va proceda la 
financiar-contabile aferente activită
perioada 2015-2018. 
 

-au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în 
scopul întârzierii încetării 

Prin faptele de folosire a unor mijloace ruină
juridice fonduri, în scopul intârzierii încetării de plă
fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amână
declanșării procedurii insolven
conduse de aceștia este în mod vădit dispropor
schimb. Cu titlu de exemplu, intră
de sumecontractatîncondi
dobândămult mai ridicată
ocaziaanalizeiefectuateasupraaces
rateledobânzilor la crediteleangajate de socie
respectareanormelorbancare de creditare
veniturileconducătorilorînaceastăperioadă

Precizăm că, în prezent, nu am identificat opera
incident.  

- în luna precedentă încetării 
cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori.
Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care m
organelor de conducere, în luna precedentă ajungerii societă
de insolvență, plătind sau 
în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra 
acestui text de lege, practicianul în insolven
anterioară au fost făcute fa
menținerea în activitate a societă
comparativ cu graficul scaden

 Administratorul judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor documentelor 
financiar-contabile aferente activită
anterior deschiderii procedurii
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contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului intrat în 
ii etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului în

fapte ilicite de natură contabilă prin care se mărește în mod fictiv pasivul 
ial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite: 

falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obliga
or datorii deja plătite. Cu ocazia analizei efectuate asupra

de lege, de regulă se verifică: - inventarul realizat la preluarea administrării 
desemnare, comparativ cu evidența contabilă 

ile/casările de mijloace fixe din ultimii ani, motivele 
elor dintre tabelul de creanțe și eviden

 

Administratorul judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor documentelor 
contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoare în 

au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în 
scopul întârzierii încetării de plăţi; 

e folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura 
juridice fonduri, în scopul intârzierii încetării de plăți, se înțelege săvâr

embrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amână
rii procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care presta

tia este în mod vădit disproporționat de mare fa
Cu titlu de exemplu, intrăînaceastăcategorie de fapteiliciteoriceîmprumut 

sumecontractatîncondiții mai oneroasedecâtcondițiilepieței (de exempl
mult mai ridicatădecâtcea de pepia

ocaziaanalizeiefectuateasupraacestuitext de lege, practicianulîninsolven
rateledobânzilor la crediteleangajate de societate, comparativcudobândapie
respectareanormelorbancare de creditare
veniturileconducătorilorînaceastăperioadă.  

recizăm că, în prezent, nu am identificat operațiuni în care acest articol să fie 

în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească 
cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. 

categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care m
organelor de conducere, în luna precedentă ajungerii societăț

tind sau dispunând plata cu preferință a unui creditor, au creat 
i creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra 

tui text de lege, practicianul în insolvență verifică: dacă plă
anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condi

inerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plă
comparativ cu graficul scadențelor/clauzele contractuale/etc.  

l judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor documentelor 
contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoare în 

anterior deschiderii procedurii. 
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sau al naturii bunului intrat în 
ii etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice 

n mod fictiv pasivul 
categorie de fapte ilicite: 

e prin introducerea unor obligații inexistente sau 
tite. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text 

realizat la preluarea administrării 
 a mijloacelor fixe, 

n ultimii ani, motivele 
i evidența contabilă a 

analiza detaliată a tuturor documentelor 
urate de către debitoare în 

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

toare pentru a procura persoanei 
elege săvârșirea acelor 

embrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amânării 
ei, folosesc mijloace în care prestația societății 

ionat de mare față de cea oferită în 
tegorie de fapteiliciteoriceîmprumut 

ei (de exemplu la o 
decâtcea de pepiaţă). Cu 

tuitext de lege, practicianulîninsolvențăverifică: 
ate, comparativcudobândapieței; 

respectareanormelorbancare de creditare/prudențiale; 

iuni în care acest articol să fie 

plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească 

categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii 
ții debitoare în stare 

a unui creditor, au creat 
i creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra 

verifică: dacă plățile din luna 
i, condiție esențială pentru 

ii, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori 
 

l judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor documentelor 
urate de către debitoare în 



 

 

  

 

Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Z
CUI
 Fax/
 E-mail: 

Este necesar de men
26.06.2019, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
deschiderea procedurii generale de insolven
Agricolture Enterprise SRL.

Administartorul judiciar propune continuarea procedurii generakle de 
observatie, avand in vedere faptul ca prin cererea introductiva debitoarea si 
a manifestat intentia de a intocmitii si depune la dosarul cauzei un plan de 
reorganizare judiciara care sa pre
SC D&G Agricolture Enterpise SRL.

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 
împrejurare sau situaţie care ne
adunării/comitetului creditorilor, nici
la care avem dreptul. 
 
 

Administrator judiciar 
reprezentat prin asociat coordonator practician în insolven
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Este necesar de menționat că prin Încheierea de ședin
, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II 

Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei SC 

SRL. 
nistartorul judiciar propune continuarea procedurii generakle de 

observatie, avand in vedere faptul ca prin cererea introductiva debitoarea si 
a manifestat intentia de a intocmitii si depune la dosarul cauzei un plan de 
reorganizare judiciara care sa prevada plata integrala a datorilor debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterpise SRL. 

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 

judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timi
reprezentat prin asociat coordonator practician în insolvenț

 

VI. Anexe 

țul Mehedinți 
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edință din data de 
, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă, de 

1726/101/2019 s-a dispus 
ă împotriva debitoarei SC D&G 

nistartorul judiciar propune continuarea procedurii generakle de 
observatie, avand in vedere faptul ca prin cererea introductiva debitoarea si - 
a manifestat intentia de a intocmitii si depune la dosarul cauzei un plan de 

vada plata integrala a datorilor debitoarei 

Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 
a fost ascunsă, nu vom ezita în informarea 

în întreprinderea demersurilor legale 

Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timiș,  
țăȘerban Valeriu 
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Dosar nr.1726/101/2019
Termen09.10.2019 

Documente depuse la dosarul nr. 
judiciar al debitorului SC
Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedin
18704890, înregistrat în Registrul Comer
 
Anexa 1 –Actul constitutiv actualizat al societă
nr. 5 din 01.03.2019; Certificat de înregistrare a SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL la Oficiul Registrului Comer
3549083; Certificat constatator nr. 17025/19.07.2019 aferent societă
Agricolture Enterprise SRL; 
IV-a, nr. 1923/21.VI.2006;
a, nr. 3037/3.VI.2008; Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV
nr. 685/4.II.2014;Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV
3476/20.VI.2014; Extrasul din Monit
1686/29.IV.2016; Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV
4582/4.XII.2017; Extrasuldin Monitorul Oficial al României, partea a IV
615/12.II.2019;Extrasuldin Monitorul Oficial al Româ
2474/14.VI.2019; 
 
Anexa 2– Lista cuprizând plă
Agricolture Enterprise SRL în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014; 
Lista completă a tuturor bunurilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, în 
conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; Lista cu toate 
conturile și băncile SC D&G Agricolture Entreprise SRL, în confomitate cu art. 67 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; balan
Furnizori aferentă lunii mai
diverși aferentă lunii mai 2019; balan
diverși aferentă lunii mai 2019; balan
situațiile financare anuale aferente anului
Adolfo aferentă perioadei 01.01.2019
Mihaela aferentă perioadei 01.01.2019
421 și a contului 423 la data de 31.05.2019; Situa
decembrie 2018-mai 2019; Situa
28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul imobilizărilor 
la data de 31.05.2019; Situa
 
 

Administrator judiciar 
reprezentat prin asociat coordonator 
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1726/101/2019 

OPIS 
 

Documente depuse la dosarul nr. 1726/101/2019, de către 
SCD&G Agricolture EnterpriseSRL

Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedin
, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr.J25/272/2006

Actul constitutiv actualizat al societății D&G Agricolture Enterprise SRL 
nr. 5 din 01.03.2019; Certificat de înregistrare a SC D&G Agricolture Enterprise 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedin
3549083; Certificat constatator nr. 17025/19.07.2019 aferent societă
Agricolture Enterprise SRL; Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a 

06;Extrasuldin Monitorul Oficial al României, partea a IV
Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV

Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV
Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV
Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV
Extrasuldin Monitorul Oficial al României, partea a IV

Extrasuldin Monitorul Oficial al României, partea a IV

Lista cuprizând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de SC D&
Agricolture Enterprise SRL în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014; 
Lista completă a tuturor bunurilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, în 

sp. art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; Lista cu toate 
ncile SC D&G Agricolture Entreprise SRL, în confomitate cu art. 67 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; balanța de verificare a contului 404 
Furnizori aferentă lunii mai 2019; balanța de verificare a contului 461 Debitori 

i aferentă lunii mai 2019; balanța de verificare a contului 462 Creditori 
i aferentă lunii mai 2019; balanța de verificare aferent
iile financare anuale aferente anului 2018; Fișa contului 4551.1 Ariozzi 

Adolfo aferentă perioadei 01.01.2019-28.02.2019; Fișa contului 4551.2 Miron 
Mihaela aferentă perioadei 01.01.2019-28.02.2019; Situația analitic

i a contului 423 la data de 31.05.2019; Situația plăților p
mai 2019; Situația furnizorilor aferentă perioadei 01.01.2019

28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul imobilizărilor 
la data de 31.05.2019; Situație furnizori aferentă lunii mai 2019.

judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timi
reprezentat prin asociat coordonator practician în insolvență
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, de către administratorul 
SRL,cu sediul în Mun. 

Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedinți, având CUI 
J25/272/2006. 

ii D&G Agricolture Enterprise SRL 
nr. 5 din 01.03.2019; Certificat de înregistrare a SC D&G Agricolture Enterprise 

Tribunalul Mehedinți seria B nr. 
3549083; Certificat constatator nr. 17025/19.07.2019 aferent societății D&G 

Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a 
Extrasuldin Monitorul Oficial al României, partea a IV-

Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 
Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 

orul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
Extrasul din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
Extrasuldin Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 

niei, partea a IV-a, nr. 

i transferurile patrimoniale efectuate de SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014; 
Lista completă a tuturor bunurilor SC D&G Agricolture Enterprise SRL, în 

sp. art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; Lista cu toate 
ncile SC D&G Agricolture Entreprise SRL, în confomitate cu art. 67 

a de verificare a contului 404 
a de verificare a contului 461 Debitori 

a de verificare a contului 462 Creditori 
a de verificare aferentă lunii mai 2019; 

a contului 4551.1 Ariozzi 
a contului 4551.2 Miron 

ia analitică a contului 
ilor pe ultimele 6 luni: 

ia furnizorilor aferentă perioadei 01.01.2019-
28.02.2019; Registrul imobilizărilor la data de 28.02.2019; Registrul imobilizărilor 

ie furnizori aferentă lunii mai 2019. 

Filiala Timiș, 
ă Șerban Valeriu 


