
1 
 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 549 Data emiterii: 14.02.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL, cod de identificare fiscală: 17677305; Sediul social: Moldova Nouă, 
Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/570/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, 
conform Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Adivasdo Prod Impex SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

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

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

Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Adivasdo Prod Impex SRL nr. 294/27.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 1827/29.01.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-
activitate-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-termen-lunar-28.01.2020.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării 
procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL la sediul social din Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. 
Caraș-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 2072/11.12.2019, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39874907051;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Adivasdo Prod Impex 
SRL nr. 2076/11.12.2019 către asociatul Gheorghițanu A. la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39874907071, respectiv a comunicat notificarea nr. 2075/11.12.2019 către asociatul 
Gheorghițanu M., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39874907061;  
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin mail, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 
Primăria Moldova Nouă 

Moldova Nouă, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 26, CP 325500, jud. 
Caraș-Severin 

AR39874965585 

2 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

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

AR39874965595 

3 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Caraș-Severin 

Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin 
AR39874965605 
 

4 Direcția Regională Vamală Timișoara Timișoara, B-dul. Mareșal C.Prezan nr 89, bl.45 D, jud. Timiş     AR39874965625 

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Adivasdo 
Prod Impex SRL prin mail, către: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 
1 Biroul Vamal de interior Caraş-Severin     Reșița, Str.Paul Iorgovici nr.29, cod 320026, jud.Caras-Severin     
2 Primăria Municipiului Reșița Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, C.P. 320084, jud. Caraș-Severin 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23520/10.12.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei 
din data de 10.12.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.   
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței nr. 2047/09.12.2019 
prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
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De asemenea, conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 2046/09.12.2019 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank 
SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, 
Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP 
Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING 
Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria 
Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Adivasdo Prod Impex SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Patria Bank SA; Alpha Bank Romania; 
Banca Comercială Română; Eximbank SA; Libra Internet Bank SA; Idea Bank; Banca Leumi Romania; Intesa 
Sanpaolo Bank; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; OTP Bank România SA; Banca Românească SA; 
Banca Transilvania.  
Conform adresei nr. 67841/2019-12-09 emisă de Centrul Operațional, Colectiv Operațiuni Popriri din cadrul Raiffeisen 
Bank, societatea Adivasdo Prod Impex a fost identificată că deține următorul cont de garanții: cod IBAn RO86 RZBR 
0000 0600 1398 1783, sold 0,00 lei. Persoanele care dețin drept de semnătură sunt: Gheorghițanu A. și Gheorghițanu 
M.  
Conform adresei nr. 1993110e/11.12.2019, asupra conturilor societății Adivasdo Prod Impex SRL, deținute la 
Raiffeisen Bank SA au fost instituite următoarele poriri suspendate conform prevederilor Legii nr. 85/2014: 
• Executorie la data de 24.10.2017 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 2.395,00 lei; 
• Executorie la data de 25.05.2016 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 953,00 lei; 
• Executorie la data de 26.05.2017 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 2.642,00 lei; 
• Executorie la data de 27.06.2019 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 7.544,00 lei; 
• Executorie la data de 09.10.2017 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 1.522,00 lei; 
• Executorie la data de 14.11.2016 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 2.879,00 lei; 
• Executorie la data de 12.07.2016 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 145.774,00 lei; 
• Executorie la data de 09.02.2017 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 2.506,00 lei; 
• Executorie la data de 26.09.2018 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 5.012,00 lei; 
• Executorie la data de 08.11.2017 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 2.560,00 lei; 
• Executorie la data de 27.02.2018 de către AFP-Servicul Fiscal Orășănesc Molodva Nouă, str. Dunării, nr. 224, 
Moldova Nouă, Caraș-Severin, 325500, în sumă curentă de 2.506,00 lei. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul, asociații Gheorghițanu M. 
și Gheorghițanu A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 18.12.2019, la ora 14:30.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2176/18.12.2019, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei. 
În perioada 22.12.2015-30.03.2016, a fost efectuată inspecția fiscală de către organele de inspecție fiscală din cadrul 
Activității de inspecție fiscală – A.J.F.P. Caraș-Severin, fiind întocmit Raportul de inspecție fiscală nr. F-CS 
51/30.03.2016.  
Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin în cererea de 
deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului, Adivasdo Prod Impex SRL înregistrează datorii 
față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 182.378 lei (valoarea titlurilor executori pentru 
care s-a instituit sechestru fiind în sumă de 146.727 lei, valoarea debitelor înscrise în Arhiva Electronică de Garanții 
conform avizelor emise fiind de 97.001 lei). 
Conform extrasului din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prin Procesul-verbal de sechestru pentru 
bunurile mobile nr. 7232/17.06.2016, ca urmare a neplății sumelor datorate conform titlurilor executorii emise de SFO 
Moldova Nouă în cuantum de 146.727 lei, au fost puse sechestre de către D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-
Severin asupra următoarelor bunuri mobile: 
1. Centrală termică marca Viadrus, putere 32 kw, an fabricație 2006;  
2. Betonieră profesională marca Limex, tip 16S LS; putere 700w, an fabricație 2011; 
3. Grup electrogen 10 kva marca Honda, tip H 10000; 
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4. Aparat aer condiționat monosplit marca ACSON, model ASLC25CR ACPOA; 
5. Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP; 
6. Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP; 
7. Motofoarfecă de tuns gard viu, HS 81 T 75 cm; model M24; 
8. Motocositoare MS 260 marca Still; MS 181; an fabricație 2011; 
9. Mașina de fabricat boltari, an fabricație 2006; 
10. Ciocan Rotopercutor marca HILTI, model TE 905 AVR; an fabricație 2012; 
11. Ciocan Rotopercutor marca Schwarzbalch, model SAH 1500 HK; an fabricație 2012; 
12. Freză lemn cu motor și tablou de siguranță, an fabricație 2014; 
13. Mașină de rindeluit cu motor monofazic, an fabricație 2014; 
14. Masa circular cu panza monofazat, an fabricație 2014; 
15. Generator sudură trifazic, an fabricație 2006.  
Prin Raportul de evaluare a bunurilor sechestrate de A.J.F.P. Caraș-Severin – SFO Moldova Nouă prin PVS 
7232/17.06.2016 SC Adivasdo Prod Impex SRL, au fost stabilite următoarele valori de piață: 

Nr. 
crt. Denumire activ 

Valoare de 
piață (lei) 

Valoare de 
piață (euro) 

1 Centrală termică marca Viadrus, putere 32 kw, an fabricație 2006 15,200 3,500 
2 Betonieră profesională marca Limex, tip 16S LS; putere 700w, an fabricație 2011 1,800 400 
3 Grup electrogen 10 kva marca Honda, tip H 10000 9,900 2,200 
4 Aparat aer condiționat monosplit marca ACSON, model ASLC25CR ACPOA 3,100 700 
5 Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP 1,100 200 
6 Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP 1,100 200 
7 Motofoarfecă de tuns gard viu, HS 81 T 75 cm; model M24 1,500 300 
8 Motocositoare MS 260 marca Still; MS 181; an fabricație 2011 900 200 
9 Mașina de fabricat boltari, an fabricație 2006 13,600 3,000 

10 Ciocan Rotopercutor marca HILTI, model TE 905 AVR; an fabricație 2012 2,200 500 
11 Ciocan Rotopercutor marca Schwarzbalch, model SAH 1500 HK; an fabricație 2012 1,200 300 
12 Freză lemn cu motor și tablou de siguranță, an fabricație 2014 3,400 800 
13 Mașină de rindeluit cu motor monofazic, an fabricație 2014 3,000 700 
14 Masa circular cu panza monofazat, an fabricație 2014 2,200 500 
15 Generator sudură trifazic, an fabricație 2006 1,900 400 

 Total 62,100 13,900 

Conform Procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentr valorificarea bunurilor mobile nr. 
5060/20.04.2017, dosar executare nr. 736, nu s-au prezentat ofertanți pentru adjudecarea bunurilor anterior menționate.  
În data de 11.02.2020, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din 
Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin, în vederea inventarierii bunurilor din averea debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 458/11.02.2020, au fost identificate în averea debitorului următoarele 
bunuri mobile:  

Nr. 
crt. 

Denumire activ 
Cantitate 
(scriptic) 

Cantitate 
(faptic) 

1 Centrală termică marca Viadrus, putere 32 kw, an fabricație 2006 1 1 
2 Betonieră profesională marca Limex, tip 16S LS; putere 700w, an fabricație 2011 1 1 
3 Grup electrogen 10 kvamarca Honda, tip H 10000 1 1 
4 Aparat aer condiționat monosplit marca ACSON, model ASLC25CR ACPOA 1 1 
5 Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP 1 1 
6 Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP 1 1 
7 Motofoarfecă de tuns gardviu, HS 81 T 75 cm; model M24 1 1 
8 Motocositoare MS 260 marca Still; MS 181; an fabricație 2011 1 1 

9 Mașina de fabricat boltari, an fabricație 2006 1 1 

10 Ciocan Rotopercutor marca HILTI, model TE 905 AVR; an fabricație 2012 1 1 
11 Ciocan Rotopercutor marca Schwarzbalch, model SAH 1500 HK; an fabricație 2012 1 1 
12 Freză lemn cu motor și tablou de siguranță, an fabricație 2014 1 1 
13 Mașină de rindeluit cu motor monofazic, an fabricație 2014 1 1 
14 Masa circular cu panza monofazat, an fabricație 2014 1 1 
15 Generator sudură trifazic, an fabricație 2006 1 1 

Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 459/11.02.2020, dl. Gheorghițanu A. în calitate de administrator 
social al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL a predat lichidatorului judiciar bunurile identificate în averea 
debitorului, anterior menționate.  
Menționăm că, în vederea asigurării securității, bunurile mobile din averea debitorului au fost transportate de către 
lichidatorul judiciar la depozitul subscrisei situat în Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți. 
Lichidatorul judiciar va proceda la organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru 
ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor și expunerii pe piață. 
4. Referitor la situația financiară a debitoarei 
Reprezentanţii SC Adivasdo Prod Impex SRL nu au răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că nu au 
furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
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Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 08.09.2015.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Adivasdo Prod Impex SRL este inactivă 
conform deciziei nr. 244/25.01.2016 începând cu data de 01.03.2016. 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, alunarea 
înregistrării în scopuri de TVA a debitorului a fost efectuată din oficiu, fiind operată în data de 08.09.2015.  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2014 societatea debitoare prezintă 
următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2014 
Total active imobilizate 168.651 lei 
Total active circulante, din care: 150.278 lei 
- stocuri 0 lei 
- creanţe 49.590 lei 
- casa şi conturi la bănci 100.688 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 318.929 lei 
Total capitaluri proprii 92.279 lei 
Total datorii 90.530 lei 
Venituri înregistrate în avans 136.120 lei 
Total Pasiv 13.893 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2014 debitoarea a 
înregistrat doar cheltuieli în cuantum total de 18.924 lei. 
Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin în cererea de 
deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului, Adivasdo Prod Impex SRL înregistrează datorii 
față de bugetul statului, în sumă totală de 182.378 lei, neachitate în termenele legale începând cu anul 2014. 
Lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail și prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39874965585 adresa nr. 
2077/11.12.2019 prin care a solicitat Primăriei Moldova Nouă, să comunice subscrisei dacă societatea Adivasdo Prod 
Impex SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Moldova Nouă cu bunuri impozabile.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis prin mail adresa nr. 2078/11.12.2019 prin care a solicitat Primăriei 
Municipiului Reșița, să comunice subscrisei dacă societatea Adivasdo Prod Impex SRL figurează în evidențele fiscale 
ale Primăriei Municipiului Reșița cu bunuri impozabile.  
Conform adresei nr. 8631/17.12.2019 emisă de Primăria Orașului Moldova Nouă, societatea Adivasdo Prod Impex SRL 
nu figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuril mobile și/sau imobile.  
Subscrisa a transmis adresa nr. 2070/11.12.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin, prin 
mail și prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39874965615, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea 
figurează în evidețele OCPI Caraș-Severin cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă 
dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 62798/13.12.2019 emis de O.C.P.I Caraș-Severin, debitorul nu figurează cu bunuri în evidențele 
Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reșița. 
De asemenea lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39874907041, adresa nr. 
2071/11.12.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din 
cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, prin care a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în 
evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule.  
Conform adresei nr. 33674/30.12.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, debitorul SC Adivasdo Prod Impex 
SRL nu a fost identificată în Registrul Național de Evidența Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate ca 
deținătoare de vehicule înmatriculate. 
5. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului 
SC Adivasdo Prod Impex SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Caraș-Severin și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/12/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Adivasdo-
Prod-Impex-SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat BPI nr. 330/08.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Anunt-privind-depunerea-raportului-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Adivasdo Prod Impex 
SRL, se rețin următoarele: 
• Conform Certificatului Constator nr. 1889969/24.10.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorii societății Adivasdo Prod Impex SRL sunt: Gheorghițanu A., în calitate de administrator, având cetățenie 
-, născut la data de -, în -, domiciliat în -, identificat prin C.I. seria - nr. - emis de SPCLEP - la data de -, având CNP -, 
data numirii în funcție: 20.07.2009, cu o durată a mandatului nelimitată; Gheorghițanu M., în calitate de administrator, 
născută la data de -, în -, domiciliată în -, identificată prin C.I. seria KS nr. 435842, emis de SPCLEP - la data de -, 
având CNP -, data numirii în funcție: 20.07.2009, cu o durată a mandatului nelimitată.  
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• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 08.09.2015. 
• Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Adivasdo Prod Impex SRL este inactivă 
conform deciziei nr. 244/25.01.2016 începând cu data de 01.03.2016. 
• Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, 
alunarea înregistrării în scopuri de TVA a debitorului a fost efectuată din oficiu, fiind operată în data de 08.09.2015. 
• Conform extrasului din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prin Procesul-verbal de sechestru pentru 
bunurile mobile nr. 7232/17.06.2016, ca urmare a neplății sumelor datorate conform titlurilor executorii emise de SFO 
Moldova Nouă în cuantum de 146.727 lei, au fost puse sechestre de către D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-
Severin asupra bunurilor mobile din averea debitorului. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: utilizarea 
întregului profit în sumă de 197.971 lei, obţinut din activitatea financiară aferentă perioadei 2011-2015 în vederea 
distribuirii de dividende către asociații Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M.; diminuarea disponibilităţilor băneşti din 
contul bancar și din casieria în lei în cuantum de 166,295.00 lei ca urmare a distribuirii de dividende către asociații 
Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M.. Lipsa lichidităţilor a determinat apariţia dezechilibrului financiar, respectiv starea 
de incapacitate de plată a datoriilor bugetare. manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale, debitorul 
înregistrând datorii față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 182.378 lei; neținerea 
evidenței contabile și a registrelor contabile obligatorii în conformitate cu normele legale – ultimele situații financiare 
depuse de către administratorii Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. sunt cele aferente anului 2014; 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 
administratorilor 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. 
• Lichidatorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
• Administratorii Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. au utilizat disponibilităţile băneşti din contul bancar și din 
casieria în lei în cuantum de 166,295.00 lei în interesul personal, în vederea distribuirii de dividende către asociații 
Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M.. 
• În cazul societăţii debitoare SC Adivasdo Prod Impex SRL, administratorii Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. au 
manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale a persoanei juridice, lucru demonstrat prin cererea de deschidere a 
procedurii simplificată a insolvenţei formulată de D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin prin care este 
menţionată valoarea considerabilă a datoriilor față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 
182.378 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorilor Gheorghițanu A. 
și Gheorghițanu M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Caraș-Severin. 
6. Referitor la disp. art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
notificării privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Adivasdo Prod Impex 
SRL, a fost înregistrată la dosarul de insolvenţă cererea de admitere a creanței creditorului Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Timişoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin.  
Urmare analizei creanței, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Timişoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-Severin cu o creanţă în sumă de 185.159 lei, 
din care creanţa în cuantum de 146.727,00 lei, înscrisă provizoriu la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă 
prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată, până la efectuarea evaluării bunurilor care 
fac obiectul cauzei de preferință, conform disp. art. 103 din Legea nr. 85/2014 și creanța în cuantum de 38.432,00 lei, 
înscrisă conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor formulate împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 259/22.01.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 1523/23.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-analiza-a-creantelor-formulate-impotriva-averii-debitorului-SC-
Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf.  
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 
a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1530/23.01.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf 
7. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 312/JS din 
data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, 
publicând o dublă convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 03.02.2020, ora 11:00 având ca ordine de zi: 
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„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
(2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2038/115/2019. 
(3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 03.02.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 10.02.2020, la ora 11:00 la sediul lichidatorului judiciar, 
cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență împotriva averii debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 2031/09.12.2019, publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23520/10.12.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-a-
insolventei-impotriva-debitorului-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf 
Conform Procesului–verbal nr. 372/03.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Adivasdo Prod Impex 
SRL din data de 03.02.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 publicat în BPI nr. 1530/23.01.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația financiară a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 publicat în BPI nr. 1530/23.01.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2038/115/2019. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 publicat în BPI nr. 1530/23.01.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei pentru întreaga 
procedură simplificată de insolvență a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, în cazul onorariului fix și un onorariu 
de succes în cuantum de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA și vânzarea bunurilor, conform 
prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 03.02.2020, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 publicat în BPI nr. 
1530/23.01.2020, lichidatorul judiciar anulează reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 10.02.2020, 
ora 11:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 372/03.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 2291/04.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-din-data-
de-03.02.2020.pdf  
8. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 375,24 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15613 10.12.2019 57.64 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 10.12.2019 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00014392 12.12.2019 37.00 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva debitorului către creditori 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00012993 12.12.2019 29.20 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva debitorului către debitor și 
asociați 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00014916 23.12.2019 12.00 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Caraș-Severin 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00000229 08.01.2020 10.70 lei transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

6 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
35 11.02.2020 200.03 lei  alimentare combustibil 

7 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
36 11.02.2020 28.67 lei  alimentare combustibil 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
375.24 lei 

 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Adivasdo Prod Impex SRL, evaluarea și valorificarea bunurilor 
din averea debitorului și formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorilor Gheorghițanu A. și 
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Gheorghițanu M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


