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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 666 Din data de 24.02.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 101/111/2021; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Radu Cătălin 
Hulea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Bioframe SRL, cod de identificare fiscală: 19168596; Sediul social: Oradea, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 89, bl. R18, sc. A, ap. 43, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2263/2006. 
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 Bioframe SRL, conform 
Încheierii nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de Consiliu din data de 
20.01.2021 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Încheierea nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 101/111/2021 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Bioframe SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență  

a debitorului SC Bioframe SRL 

Număr dosar 101/111/2021; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Radu Cătălin Hulea 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Bioframe SRL 
I. Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Bioframe 
SRL a fost întocmit în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență. 
Prin Încheierea nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de Consiliu din data 
de 20.01.2021 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Încheierea nr. 5/F/2021 din data 18.01.2021 pronunțate în 
dosarul nr. 101/111/2021 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 38 alin. (2) lit. e), art. 71 alin. (1) 
și art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului Bioframe SRL, cu sediul social în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 89, bl. R18, sc. A, ap. 43, jud. Bihor, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2263/2006, CUI 19168596, 
respectiv s-a dispus desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL 
prin reprezentat legal ec. Popescu George. 
În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat documentele financiar-contabile puse la dispoziție de 
către administratorul societății debitoare Bioframe SRL, informațiile publicate în Monitorul Oficial al României partea 
a IV-a și datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro.  
În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL nu a făcut verificări sau investigaţii 
independente şi a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor analizate. 
Administratorul societății SC Bioframe SRL a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că a furnizat 
informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
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 debitorului.  
În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de SC Bioframe SRL anterior datei de 18.01.2021 – data deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă. 
Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
SC Bioframe SRL, a fost înfiinţată în anul 2006, atribuindu-se codul unic de înregistrare 19168596 şi înregistrată în 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2263/06.11.2006. Sediul social al debitorului: 
Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 89, bl. R18, sc. A, ap. 43, jud. Bihor. 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Capitalul social al societății debitoare Bioframe SRL este în valoare totală de 6.000 lei, integral vărsat, de tip autohton. 
Structura capitalului social al SC Bioframe SRL este prezentată astfel: 
• Lucaci C., -, asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 3.000 lei, respectiv cota de participare la 
beneficii și pierderi: 50%/50%; 
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• Lucaci C. R., -, asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 3.000 lei, respectiv cota de participare la 
beneficii și pierderi: 50%/50%. 
Conform informațiilor furnizare de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, administratorul 
societății Bioframe SRL este dl. Lucaci C., -, cu puteri depline, cu o durată a mandatului nelimitată.  
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract”, cod 
CAEN 6832. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare SC Bioframe SRL 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3903/07.XII.2006 – Extrasul Încheierii nr. 
2247 din 06.11.2006 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, în baza cererii nr. 43181 
din data de 3.11.2006 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bihor a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:  
- fondator: Lucaci C., asociat unic, -, aport la capital 3.000,00 RON, data vărsării aportului 30.10.2006, echivalând cu 
100 părți sociale, reprezentând 100% capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100%, -;  
- administrator, persoană fizică: Lucaci C., -, data numirii 30.10.2006 până la data de 30.10.2031, având puteri depline;  
- denumirea: Bioframe - S.R.L.;  
- sediul social: Oradea, Str. Salc‚milor nr. 16b, bl. PB166, et. 1, ap. 6, județul Bihor;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 - lucrări de finisare;  
- activitatea principală: cod CAEN 4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;  
- capital social subscris: 3.000,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 30,00 RON 
fiecare;  
- durata de func˛ionare: nelimitată; - cod unic de înregistrare: 19168596;  
- număr de ordine în registrul comerțului: J 05/2263/6.11.2006. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3577/29.XI.2007-Act adițional la Actul 
constitutiv al societății comerciale S.C. Bioframe S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Salcâmilor, nr. 16/b, bl.PB 166, etj.1, 
ap.6, jud. Bihor, înmatriculată la O.R.C. Bihor sub nr. J 05/2263/2006 având C.U. I. RO 19168596; dl.  Lucaci C., în 
calitate de asociat unic, în temeiul art. 13 din Lg. 31/1990 a hotărât următoarele modificări:  
- Art.1. - Se va completa obiectul secundar de activitate al societății cu următoarele coduri: 5248 - Comerț cu 
amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.  
- Art.2. - Se va declara, înregistra deschiderea unui punct de lucru în loc. Oradea, C. Aradului (fosta M.I. Antonescu), 
nr.50, bl.D2, ap.2, jud. Bihor. 
I.6. Diagnostic juridic 
I.6.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Societatea debitoare Bioframe SRL nu are calitatea de pârâtă în litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. 
I.6.2. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant/contestator 
Societatea debitoare Bioframe SRL are calitatea de contestator în următoarele dosare: 
• dosarul nr. 1706/271/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, contestator – Bioframe SRL; intimat – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bihor, având ca obiect contestația la executare 36852828/5/30/1/2021/60984. Până la 
data întocmirii prezentului raport de activitate nu a fost stabilit primul termen de judecată. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a comunicării notificării de deschidere a procedurii simplificate de 
insolvență la sediul social al debitorului, cât și la adresa de domiciliu a administratorului Lucaci C., acesta a răspuns 
solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că a predat documentele financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea SC Bioframe SRL, respectiv: balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020; situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; 
Registrul imobilizărilor încheiat la data de 31.12.2020. 
II.1. Analiza situației patrimoniale 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza datelor extrase 
din documentele financiar-contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar de către administratorul societății 
debitoare, respectiv datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitorului Bioframe SRL a fost anulată în data de 22.05.2012, anularea fiind efectuată potrivit dispozitiilor art. 153 
alin.(9) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. (conform 
informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, codul fiscal al debitorului a fost reactivat din data 
06.10.2016 conform deciziei de reactivare nr 20215/22.09.2016. 
Conform documentelor financiar-contabile respectiv datelor furnizate de site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 
societatea debitoare Bioframe SRL prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Total active imobilizate 41,745 lei 30,833 lei 9,131 lei 
Total active circulante, din care: 38,203 lei 69,480 lei 64,870 lei 

- stocuri 6,912 lei 6,912 lei 0 lei 
- creanţe 15,916 lei 8,283 lei 19,313 lei 
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- casa şi conturi la bănci 15,375 lei 54,285 lei 45,557 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 321 lei 622 lei 
Total Activ 79,948 lei 100,634 lei 74,623 lei 
Total capitaluri proprii -37,447 lei 1,298 lei -6,692 lei 
Total datorii 117,395 lei 99,336 lei 81,315 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 79,948 lei 100,634 lei 74,623 lei 

Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 debitorul Bioframe SRL 
înregistrează următoarele active: alte imobilizări corporale – 2.239,20 lei; creanțe-clienți – 1.796,24 lei; numerar în 
casierie în valută - 3.26 lei. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3308/02.10.2020, nu există bunuri în averea debitorului Bioframe SRL.  
Conform adresei nr. 31205/09.02.2021 emisă de Municipiul Oradea prin Direcția Economică, debitorul Bioframe SRL 
nu figurează cu bunuri impozabile în baza de date a instituției.  
Conform adresei nr. 65377/10.02.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, debitorul nu figurează în prezent cu autovehicule înmatriculate.  
II.2. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 
Evoluţia activului debitorului în perioada 31.12.2017 – 31.12.2019 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Total active imobilizate 41,745 lei 30,833 lei 9,131 lei 
Total active circulante, din care: 38,203 lei 69,480 lei 64,870 lei 
- stocuri 6,912 lei 6,912 lei 0 lei 
- creanţe 15,916 lei 8,283 lei 19,313 lei 
- casa şi conturi la bănci 15,375 lei 54,285 lei 45,557 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 321 lei 622 lei 
Total Activ 79,948 lei 100,634 lei 74,623 lei 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al societăţii debitoare se observă: 
- În perioada 2017-2019, activele imobilizate înregistrează o evoluție descendentă, valoarea acestora scăzând de la 
41,745 lei (31.12.2017)  la 9,131 lei. 
La data de 31.12.2020 debitorul Bioframe SRL înregistrează alte imobilizări corporale în valoare de 2.239,20 lei 
reprezentând licențe programe: Saga; aplicație tipărire chitanțe; microsoft office 365. 
- Activele circulante au crescut în perioada 2017 - 2019, de la 38,203 lei până la 64,870 lei, ca urmare a majorării 
valorii disponibilităților bănești.  
- Societatea înregistrează cheltuieli în avans în perioada 2018-2019, la nivelul 2019 acestea fiind în valoare de 622 lei.  
Evoluţia pasivului debitorului în perioada 31.12.2017 – 31.12.2019 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Total capitaluri proprii -37,447 lei 1,298 lei -6,692 lei 
Total datorii 117,395 lei 99,336 lei 81,315 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 79,948 lei 100,634 lei 74,623 lei 

Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii au o evoluţie descendentă pe parcursul întregii perioade analizate (capitalurile proprii scad în 
perioada 2018 - 2019 de la 1,298 lei la -6,692 lei, reducere determinată de înregistrarea pierderii rezultate din exerciţiul 
financiar aferent anului 2019). 
- Datoriile totale ale societăţii au o evoluţie descendentă în perioada 2018 - 2019, scăzând de la 117,395 lei până la 
81,315 lei. 

  
Perioada 2017 2018 2019 
Total activ 79,948 100,634 74,623 
% datorii totale / total activ 146.84% 98.71% 108.97% 

Conform Cerererii de admitere a creanței formulate de creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bihor, debitorul înregistrează obligații fiscale neachitate în valoare de 120.781 lei, reprezentând TVA, impozitul pe 
venituri de natura salariilor, dobânzi și penalități; CAS angajat; CASS angajat; penalități de nedeclarare. 
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Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, debitorul înregistrează următoarele datorii: datorii la 
furnizori – 6.952,11 lei; drepturi de personal neridicate - 22,25 lei; alte datorii față de bugetul statului - 97.941,00 lei; 
sume datorate asociaților – 2.380,11 lei.  
II.3. Analiza contului de profit și pierdere în istoric 
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare a 
societăţii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, 
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză 
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei societăţi. Cu ajutorul lui se 
explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de 
nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar. 
Contul de profit şi pierdere exprimă situaţia veniturilor totale, cheltuielilor totale precum şi rezultatele obţinute: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Cifra de afaceri netă 113,895 lei 229,044 lei 166,656 lei 
Venituri totale 119,002 lei 231,236 lei 183,894 lei 
Cheltuieli totale 108,082 lei 190,188 lei 183,292 lei 
Profitul sau pierderea brută 10,920 lei 41,048 lei 602 lei 
Rezultatul net al 
exerciţiului 9,737 lei 38,745 lei 1,078 lei 

  
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 debitorul Bioframe înregistrează 
următoarele pierderi financiare: 
- pierdere financiară aferentă anului 2020 - 145 144.94 lei; 
- pierdere financiară din corectarea erorilor contabile - 10 591.36 lei; 
- pierdere financiară neacoperită reportată din perioadele anterioare - 2 100.92. 
II.4. Indicatori financiari și evoluția acestora 
Astfel, din punct de 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 ratelor de structură active de mai jos: 

Denumire indicatori (%) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Rata activelor imobilizate 52.22 30.64 12.24 
(active imobilizate/total activ)       
Rata stocurilor 18.09 9.95 0.00 
(stocuri/total active circulante)       
Rata creanţelor 41.66 11.92 29.77 
(creanţe/total active circulante)       
Rata disponibilităţilor băneşti 40.25 78.13 70.23 
(disponibilităţi/total active circulante)       
Rata activelor circulante 47.78 69.04 86.93 
(active circulante/total activ)       

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza datelor aferente perioadei 2017 – 2019 
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 reflectă situaţia actuală din 
societate.  
Rata activelor 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-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. 
La data de 31.12.2019, valoarea ratei activelor imobilizate este de 12,24% din totalul activelor deţinute de societate. 
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Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul 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 acelor entităţi aparţinând industriei. 
Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare de 86,93% din totalul activ. 
Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul activelor circulante. La data de 31.12.2019, 
valoarea ratei stocurilor este de 0.00%. 
Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 31.12.2019, valoarea ratei 
creanţelor este de 29,77% din totalul activelor circulante deţinute de societate.  
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 2019, valoarea ratei disponibilităţilor 
băneşti este de 70.23%. 
Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate reflecta şi prin intermediul 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. 

Denumire indicatori (%) 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Rata autonomiei financiare globale -46.84 1.29 -8.97 
(capital propriu/total pasiv)       

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 sunt nefavorabile pe toată perioada analizată, fiind 
în intervalul de -46.84% - -8.97% (în perioada 31.12.2017 – 31.12.2019). 
III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
• menţinerea în ultimii trei ani de activitate a unui flux inferior de disponibilități bănești şi păstrarea unui grad de 
îndatorare ridicat; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor; 
• lipsa unor obiective clare în dezvoltarea viitoare a activităţii sau neînţelegerea acestora de către administratori sau 
proprietari (se dovedeşte prin faptul că, spre sfârşitul perioadei analizate, activitatea debitorului s-a desfăşurat cu 
pierdere fără să se fi luat vreo decizie strategică cu toate că se observă o preocupare desebit de serioasă în ceea ce 
priveşte reducerea costurilor, nu s-au luat decizii importante cum ar fi fost majorarea capitalului social la un nivel 
corespunzător, etc.); 
• slabă viteză de reacţie a conducerii la schimbările conjuncturale (aceasta a fost limitată şi de lipsa fondurilor necesare 
unei reacţii eficiente). 
• neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 
care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a 
pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune 
credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică. 
Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor concluzii în măsura în care vom identifica 
informaţii noi pe parcusul desfăşurării procedurii de insolvență. 
IV. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de către 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 6 
luni anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că până la data prezentei, urmare analizei documentelor financiar-
contabile puse la dispoziție de către administratorul societății debitoare, lichidatorul judiciar nu a identificat 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. 
V. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei este 
reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane: Activitatea de 
folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte persoane, fizice sau 
juridice, presupune savârşirea acelor fapte ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi fondurilor băneşti ale 
societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv în interes propriu sau în interesul unei terţe 
persoane. Spre exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite, următoarele: încheierea unui contract de închiriere 
referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest fapt 
motive justificative; încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei; plata unor 
dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul 
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pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase; utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal; 
existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile; nerespectarea destinaţiei creditelor bancare 
contractate de către societate; modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a cheltuielilor 
privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de protocol, etc.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat, urmare analizei 
documentelor financiar-contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar. 
-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice: Prin efectuarea unor acte în interes 
personal sub acoperirea persoanei juridice se înţelege efectuarea acelor fapte ilicite prin care patrimoniul societăţii este 
folosit în scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. Intră în această categorie de fapte 
următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către unul dintre membrii organelor de conducere şi/sau de către alte 
persoane, în folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau efectuarea unor acte de comerț în interes 
propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  
Lichidatorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, urmare analizei documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția lichidatorului judiciar. 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi: Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la 
starea de insolvenţă, se înţelege acel ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere 
financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere, cu 
scopul de a obţine câştiguri personale. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre 
membrii organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste 
persoane, în care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana 
responsabilă este membru al organelor de conducere.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat, urmare analizei 
documentelor financiar-contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar. 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea: Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea 
contabilităţii în conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă 
reglementările imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple 
delicte civile. Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii 
contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare 
de plăţi. De regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 
situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele verbale de control ale 
organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege menționat. 
- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia: Prin faptele 
de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice vom înțelege acele fapte ilicite de natură contabilă 
prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația lor normală ori 
sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin care se realizează dispariția unor acte contabile 
justificative, falsificarea unor acte contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului intrat în 
patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice fapte ilicite de natură contabilă prin 
care se mărește în mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte ilicite: 
falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau păstrarea unor datorii deja plătite. Cu 
ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, de regulă se verifică: inventarul realizat la preluarea administrării 
societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, stocurilor etc., vânzările/casările de 
mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege, urmare analizei documentelor 
financiar-contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar. 
- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi: Prin 
faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării 
de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau amânării 
declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod vădit 
disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite orice 
împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda mult mai ridicată 
decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență verifică: ratele 
dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare de 
creditare/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, din analiza documentelor 
financiar-contabile puse la dispoziția lichidatorului judiciar. 
- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna 
celorlalţi creditori: Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de 
conducere, în luna precedentă ajungerii debitoarei în stare de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui 
creditor, au creat în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, 
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practicianul în insolvență verifică: dacă plățile din luna anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție 
esențială pentru menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul 
scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident din analiza documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția lichidatorului judiciar. 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom 
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


