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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 2288 Din data de 29.06.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC A.G.N. Group SRL, cod de identificare fiscală: RO 9925949; Sediul social: Timişoara, str. Medicinei 
nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1171/1997. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC A.G.N. Group SRL, 
conform Sentinței civile nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 97 alin. (1) - (3) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului A.G.N. Group SRL, întocmit conform disp. art. 97 alin. (1) 
– (3) din Legea nr. 85/2014, în anexă, în număr de 12 (doisprezece) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului A.G.N. Group SRL, 

întocmit conform disp. art. 97 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) - (3) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.G.N. Group SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prin Sentința civilă nr. 574/2021 din data de 20.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 70 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitorului SC A.G.N. GROUP SRL, cu sediul social în Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1171/1997, având CUI RO 9925949. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul procesual ales în 
Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul Fornelor de Organizare RFO 
II sub nr. 0649, având CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G., care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a comunicat 
următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului A.G.N. Group SRL notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 
1889/02.06.2021, prin e-mail la adresele office@agngroup.ro și lianapopa@agngroup.ro -  cu confirmare de primire 
(dovezi anexate raportului de activitate nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei); 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC A.G.N. Group SRL nr. 
1890/02.06.2021 către administratorul și asociatul unic Atudoroaie N., prin e-mail la adresa office@agngroup.ro -  cu 
confirmare de primire (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1979/08.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
În elaborarea prezentului raport, administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a analizat informațiile publicate în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a, datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro, precum și documentele 
financiar-contabile ale debitorului A.G.N. Group SRL comunicate subscrisei de către administratorul special dl. 
Atudoroaie N.. 
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.  
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 administratorul 
judiciar sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte 
activitatea desfășurată de SC A.G.N. Group SRL anterior datei de 20.05.2021 – data deschiderii procedurii generale de 
insolvenţă. 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
SC A.G.N. Group SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective (denumirea inițială a societății fiind 
Interdeco Electronics SRL), cu sediul social în Municipiul Timişoara, Str. Medicinei, Nr. 1, Scara B, Ap. 4, CAM.2, 
Judet Timiş, conform Actului adițional nr. 1 din data 26.06.2019 la contractul de comodat nr. 1 din data 01.07.2009 
(durata sediului nelimitată), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul 
J35/1171/1997, având cod unic de înregistrare RO 9925949. 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 



2 
 

Conform Adresei-Furnizare informații nr. 483200/29.06.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
capitalul social al A.G.N. Group SRL este în valoare de 210 lei, integral vărsat, divizat în 21 de părți sociale, fiecare 
având valoarea de 10 lei, de tip privat autohton 100%.  
Structura capitalului social al societății A.G.N. Group SRL este prezentată astfel: 
• Atudoroaie N., -, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 210 lei, reprezentând 21 părți sociale, respectiv 
cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%; 
Până la data deschiderii procedurii generale de insolvență, mandatul de administrator al societății A.G.N. Group SRL a 
fost exercitat de către dl. Atudoroaie N., -, data numirii în funcţie: 01.06.2005, cu o durată a mandatului nelimitată.  
Conform Deciziei asociatului unic al societății A.G.N. Group SRL nr. 1936/07.06.2021, asociatul unic al societății 
A.G.N. Group SRL a decis desemnarea sa - Atudoroaie N., -, în funcția de administrator special al societății debitoare 
A.G.N. Group SRL, fără remunerație.  
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine 
specializate”, cod CAEN 4730. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare SC A.G.N. Group SRL 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1871/8.VI.2005 - Act Adițional, asociatul 
Atudoroaie N., în calitate de asociat unic al societății Comerciale Interdeco Electronics - S.R.L., a hotărât:  
Art. Schimbarea denumirii societății în A.G.N. Group - S.R.L.  
Art. 2. Deschiderea a două puncte de lucru în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, standul B26-27 și standul Z29, 
conform contractului de închiriere nr. 188/20.01.2005, contractului de Închiriere nr. 1634/12.11.2005 și extrasului CF 
nr. 99210 Timișoara.  
Art. 3. Completarea obiectului de activitate cu: 5132 - comerț cu ridicata cu carne și produse din carne; 5222 - comerț 
cu amănuntul cu carne și produse din carne; 5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; 5040 - comerț cu 
motociclete, piese și accesorii aferente, și reparații; 6312 - depozitări; 7140 - Închirierea bunurilor personale și 
gospodărești neclasificate în altă parte * casete video, DVD-uri, discuri și CD-uri etc. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3662/16.XI.2005 - Act Adițional, asociatul 
unic Atudoroaie N., în calitate de asociat unic al societății Comerciale A.G.N. Group - S.R.L., a hotărât:  
Art. 1. Se închide punctul de lucru din Timișoara, str. Ialomița nr. 66, județul Timiș, cu destinația de autowash.  
Art. 2. Se deschide un punct de lucru în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, stand Z27, județul Timiș, conform 
contractului de Închiriere nr. 1829/2004 și extrasului de C.F. nr. 99210 Timișoara.  
Art. 3. Se completează obiectul de activitate cu următoarele activități: 5232 - comerț cu am„nuntul cu articole medicale 
și ortopedice; 7134 - Închirierea altor mașini și echipamente neclasificate în altă parte (aparatură medicală 
stomatologică); ș.a.m.d. 
Art. 4. Durata mandatului administratorului Atudoroaie N. este nelimitată. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 2264/29.VIII.2007 - Hotărârea nr. 1 din data 
de 2 aprilie 2007 a asociatului unic, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art. 1. Deschiderea a trei puncte de lucru:  
- în Sânnicolau Mare, str. Dr. Saravale nr. 2, conform extrasului CF nr. 13104 Sânnicolau Mare și contractului de 
închiriere nr. 29 din data de 23 februarie 2006;  
- în Deta, Calea Voitegului nr. 2, conform extrasului cf nr. 1870 Deta și contractului de închiriere din data de 17 
ianuarie 2007;  
- în Timișoara, str. Liviu Rebreanu (fostă str. Plavat) nr. 117, conform extrasului CF nr. 5551 Timișoara și contractului 
de închiriere nr. 12 din data de 17 februarie 2006. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 5672/10.X.2008 - Act Adițional al actelor 
constitutive ale societății, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art.1. Se schimbă sediul social al societății în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Spațiul S0, conform 
contractului de închiriere nr. 1950/27.07.2006. 
Art. 2. Se închid următoarele puncte de lucru situate în Timișoara, Calea Circumvalatiunii, 2-4; Timișoara, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr. 117; Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66 Stand Z29 și Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 66, 
STAND B 26-27. 
Art. 3 Se modifică activitatea principală din 6420 Telecomunicații în 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru 
autovehicule, în magazine specializate. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 6808/28.XI.2008 - Act Adițional al actelor 
constitutive ale societății asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art.1. Schimbarea sediului social al societății în Deta, str. Târgu Mare, bloc Z4, ap. 6, sc. A, jud. Timiș, conform 
contractului de comodat nr. 001/16.06.2008. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 4868/14.IX.2009, Hotărârea asociatului unic 
al S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 3/16.07.2009, Atudoroaie N., în calitate de asociat unic al societății, am hotărât 
următoarele:  
Art. 1. Societatea va avea sediul în Timișoara, str. Medicinei, nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, jud. Timiș. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 5511/23.X.2009 - Hotărârea asociatului unic 
al S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 5/07.09.2009, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât următoarele:  
Art. 1. Societatea va avea activitate principală: 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.  
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Art. 2. Completarea obiectului de activitate, activități secundare, cu 6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate.  
Art. 3. Deschiderea unui punct de lucru în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud. Timiș cu activitatea principală -6820 -
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și 4120 -lucrări de construcții a clădirilor 
rezidențiale și nerezidențiale. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1955/5.V.2010 - Hotărârea asociatului unic al 
S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 6/20.03.2010, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât următoarele:  
Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Buzias, Str. Principală (în vecinătatea stației PECO), jud. Timiș, cu 
activitatea principală - 4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate și - 
4671 - comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 2447/04.VI.2010 - Hotărârea asociatului unic 
al S.C. A.G.N. Group S.R.L. nr. 8/11.05.2010, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât următoarele:  
Art. 1 Închiderea punctului de lucru din Timișoara, str. Demetriade nr. 1, jud. Timiș. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 1767/18.V.2011 – Hotărârea A.G.A. nr. 
2/27.04.2011, asociatul unic Atudoroaie N. a hotărât:  
Art. 1. Majorarea capitalului social al societății de la 200 lei, la 210 lei.  
Art. 2. Majorarea capitalului social cu 10 lei se realizează prin asocierea cu dl Atudoroaie Gh., care participă la 
majorarea de capital social cu suma de 10 lei, aport exclusiv în numerar, depus la bancă, conform foii de vărsământ, 
creându-se astfel încă o parte socială în valoare de 10 lei.  
Art. 3. În urma majorării de capital social al societății, asociații societății sunt dl Atudoroaie N. și Atudoroaie Gh..  
Art. 4. Capitalul social total majorat este în sumă de 210 lei, fiind împărțit în 21 părți sociale a câte 10 lei fiecare, iar 
aportul asociaților la constituirea lui este următorul:  
a) dl Atudoroaie N. deține 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei;  
b) dl Atudoroaie Gh. deține o parte socială în valoare de 10 lei, aport exclusiv în numerar, depus la bancă. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 3330/2.IX.2011 - Proiectul de divizare NR. 
1/1.08.2011 al societății A.G.N. Group - S.R.L. prin înființarea unei noi societăți rezultate numite S.C. AGN Business 
Center - S.R.L., Având în vedere: Hotărârea adunării generale înregistrate sub numărul 1/5.07.2011 pentru S.C. A.G.N. 
Group - S.R.L., [...], asociații au hotărât și aprobat divizarea Societății Comerciale A.G.N. Group - S.R.L. prin 
desprinderea activității privind închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii în cadrul proiectului finalizat 
„Real Estate Bussines Center” și transferul către o societate nou constituită cu denumirea rezervată la Registrul 
Comerțului Timiș - S.C. AGN Business Center - S.R.L. Asociații au hotărât ca activitatea comercială privind comerțul 
cu combustibili să aparțină societății existente S.C. A.G.N. Group - S.R.L. După avizarea de la Oficiul Registrului 
Comerțului Timiș și publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, proiectul de divizare va fi prezentat adunărilor 
generale extraordinare ale societăților implicate în divizare spre aprobare.  
Societatea comercială propusă pentru divizare - S.C. A.G.N. Group - S.R.L.  
Forma juridică: societate cu răspundere limitata.  
Sediul social: România, Timișoara, județul Timiș, Str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2.  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J35/1171/1997.  
Cod unic de înregistrare: RO 9925949.  
Durata de funcționare: nelimitată.  
Obiectele de activitate ale societății cu impact semnificativ asupra cifrei de afaceri: Comerț cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate, cod CAEN 4671 și Comerț cu amănuntul al 
carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, cod CAEN 4730. Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate, cod CAEN 6820. 
Structura acționariatului, deținerea parților sociale la data 30.06.2011. Capital social 210 lei, împărțit în 21 părți sociale 
fiecare având o valoare nominală de 10 lei împărțit astfel:  
- dl Atudoroaie N.: 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei;  
-dl Atudoroaie Gh.: 1 parte socială în valoare totală de 10 lei.  
Societatea comercială rezultata în urma procesului de divizare care se va înființa la Registrul Comerțului Timiș pentru 
preluarea activității privind închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii în cadrul proiectului finalizat „Real 
Estate - Bussines Center” - S.C. AGN Business Center - S.R.L.  
Sediul social: România, Timișoara, județul Timiș, Calea Aradului nr. 8, ap. 3, Recepție - în curs de stabilire.  
Durata de funcționare: nelimitată.  
Obiectul de activitate principal al societății: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod 
CAEN 6820.  
Structura acționariatului, deținerea părților sociale la societatea nou constituită: Capital social propus conform 
proiectului de divizare: 10.000 lei, împărțit în 1.000 părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, împărțit 
astfel: 
 - dl Atudoroaie N.: 950 părți sociale în valoare totală de 9.500 lei;  
- dl Atudoroaie Gh.: 50 parte socială în valoare totală de 500 lei. 2.2.10.  
Divizarea se realizează prin transmiterea parțială a patrimoniului cu toate drepturile și obligațiile pe care le are în starea 
în care se află la data divizării 30.06.2011, care are legătură cu proiectul intitulat „Real Estate - Bussines Center” către 
societatea nou înființată S.C. AGN Business Center - S.R.L. în cadrul procesului de divizare. Ca efect al procesului de 



4 
 

divizare, ambele societăți vor funcționa independent și autonom consolidându-și segmentul de piață specific fiecărei 
activități în parte, respectiv domeniul comerțului cu combustibili și domeniul activității de închiriere tip „Business 
Center” Clasa Birouri A. Ambele societăți nu își încetează existența juridică și nu pierd personalitatea juridică. De 
asemenea, autorizațiile, avizele, licențele, brevetele și certificatele deținute de societatea S.C. A.G.N. Group - S.R.L. 
care au legătură cu activitatea de închiriere și proiectul intitulat „Real Estate - Bussines Center” se transmit societății 
nou înființate S.C. AGN Business Center - S.R.L. 
Conform Sentinței civile nr. 48/PICC din data de 29.11.2011 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, 
judecătorul a admins cererea petentei S.C. AGN Group - S.R.L. (J35/1171/1997, CUI 9925949) cu sediul in Timisoara, 
Str. Medicinei nr. 1, sc. B, et. cam.2, ap. 4, judetul 40/41 Timis, respectiv a constatat legalitatea hotararii de divizare si a 
dispus inregistrarea in registrul comertului a divizarii societatii S.C. AGN Group - S.R.L. prin transmiterea unei parti 
din patrimoniul sau catre o societate nou infiintata - SC AGN Business Center - S.R.L., cu sediul social in Timisoara, 
Calea Aradului nr. 8, ap. 3, judetul Timis, avand ca asociati pe Atudoroaie N. si Atudoroaie Gh.. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, nr. 988/9.III.2018 - Hotararea NR. 1/19.02.2018 
a asociatului unic al S.C. A.G.N. Group - S.R.L., Atudoroaie N., in calitate de asociat unic al societatii, a hotarat 
urmatoarele:  
Art. 1 Societatea va avea: Domeniul principal: 473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in 
magazine specializate.  
Activitate principala: 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate.  
Art. 2. Completarea obiectului de activitate, activitati secundare, cu: 702 Activitati de consultanta in management 7021 
Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 731 Publicitate 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 2358940/30.12.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
asociatul unic al societății A.G.N. Group SRL este Atudoroaie N., cu un aport la capitalul social în valoare totală de 210 
lei, divizat în 21 părți sociale (fiecare parte socială având valoarea de 10 lei), cota de participare la beneficii şi pierderi: 
100%/100%.  
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
este - 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 2358940/30.12.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul societății A.G.N. Group SRL este Atudoroaie N., data numirii în funcţie: 01.06.2005, cu o durată a 
mandatului nelimitată. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza datelor extrase 
din documentele financiar-contabile puse la dispoziția subscrisei de către administratorul special Atudoroaie N., 
respectiv: Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2019; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; balanța de verificare aferentă lunii decembrie 
2020; balanța de verificare aferentă lunii aprilie 2021; balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2021; balanța de 
verificare aferentă lunii februarie 2021; balanța de verificare aferentă lunii martie 2021; balanța de verificare aferentă 
lunii noiembrie 2020; Fișa mijloacelor fixe; Situația plăților efectuate în perioada 01.11.2020-20.05.2021 (în format 
excel); Fișa contului 5121 pentru perioada 01.11.2020-20.05.2021; Lista conturilor bancare (în format excel); Situația 
stocurilor la data de 30.04.2021 (în format excel); Fișa contului 212 (în format excel); Lista bunurilor deținute de 
A.G.N. Group în perioada 01.11.2019-20.05.2021 (în format excel); Lista creditorilor existenți la data de 30.04.2021 (în 
format excel); Lista debitorilor existenți la data de 30.04.2021 (în format excel). 
II.1. Analiza situației patrimoniale 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2021, la data de 30.04.2021, debitorul A.G.N. Group SRL 
înregistreză următoarele active în patrimoniu: Construcții apartament - 205,500.00; Constructii garaj - 14,117.00 lei; 
Constructii cabina modulara - 4,355.81 lei; Cabina paznic - 4,745.72 lei; Constructii Cabina CM01 1,6x1,6 m Sk7 - 
4,076.10 lei; Coltar Damien - 3,352.94 lei; Mobilier diverse - 15,500.00 lei; Imob.in curs de executie *panou publicitar 
- 9,589.43 lei; Marfă service - 9,849.39 lei. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1949/07.06.2021, debitorul A.G.N. Group SRL înregistrează următoarele 
bunuri: Birou Gina 3 corpuri; Fotoliu cu colțar; Hol Panda; Instalație gaz ap.; Sistem climatizare; Bucătărie 292*60; 
Pat; Dressing; Colțar Demian; Apartament 3 camere; garaj; remorcă Subaru Outback (accidentată). 
Administratorul judiciar a transmis adresa nr. 2013/09.06.2021 către Primăria Municipiului Timișoara, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea A.G.N. Group SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 
2021 în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. IF2021-026098/15.06.2021 emisă de Municipiul Timișoara prin Direcția Fiscală, debitorul A.G.N. 
Group SRL figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri:  
- remorcă REMA, serie șasiu R0TM77K3360002; 
- remorcă SUBARU, serie șasiu JF1BH9LRA1G036389; 
- Cabină paznic; 
- Garaj nr. 5, situată în Timișoara, Calea Torontatului, str. Libelulei, nr. 1-2, jud. Timiș; 
- Apartament nr. 17, înscris în CF nr. 400233-C1-U5, situat în Timișoara, str. Burebista, nr. 8-14, sc. A. 
 
II.2. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 
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Evoluţia activului debitorului în perioada 31.12.2018 – 31.12.2020 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total active imobilizate, din care: 289,149 lei 236,968 lei 236,968 lei 
- imobilizări necorporale 0 lei 0 lei 0 lei 
- imobilizări corporale 245,952 lei 193,771 lei 193,771 lei 
- imobilizări financiare 43,197 lei 43,197 lei 43,197 lei 
Total active circulante, din care: 623,153 lei 624,463 lei 93,874 lei 
- stocuri 22,851 lei 9,849 lei 9,849 lei 
- creanţe 565,169 lei 611,941 lei 60,995 lei 
- casa şi conturi la bănci 35,133 lei 2,673 lei 23,030 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 1,011 lei 679 lei 7,163 lei 
Total Activ 913,313 lei 862,110 lei 338,005 lei 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al societăţii debitoare se observă: 
- În perioada 2018-2019, activele imobilizate înregistrează o evoluție descendentă, valoarea acestora reducându-se la 
236,968 lei (2020). Activele imobilizate sunt constituite din imobilizări corporale și imobilizări financiare. 
La data de 31.12.2020, debitorul înregistrează următoarele imobilizări corporale: Construcții apartament - 205,500.00; 
Constructii garaj - 14,117.00 lei; Constructii cabina modulara - 4,355.81 lei; Cabina paznic - 4,745.72 lei; Constructii 
Cabina CM01 1,6x1,6 m Sk7 - 4,076.10 lei; Coltar Damien - 3,352.94 lei; Mobilier diverse - 15,500.00 lei; Imob.in curs 
de executie *panou publicitar - 9,589.43 lei; 
La data de 31.12.2020, debitorul înregistrează următoarele imobilizări financiare: Garantii de buna executie AGN 
Service (radiată) - 40,225.94 lei; Garantii Altex - gar extinsa 02/2018, aferentă masina spalat vase Bosch - 137.49 lei; 
Garantii Altex - gar extinsa 04/2018, aferentă masina spalat vase frontală - 233.33 lei; Garantii Bega Tm - 1,271.75 lei; 
Garantii Enel - 1,328.00 lei. 
- Activele circulante au scăzut în perioada 20182-2020, de la 623,153 lei până la 93,874 lei, ca urmare a diminuării 
valorii creanțelor la 60,995 lei.  
La data de 31.12.2020, debitorul înregistrează următoarele active circulante: marfă service – 9.849,39 lei; avansuri 
acordate pentru imobilizări corporale către Min Montaj SRL pentru panou publicitar – 35.706,94 lei; creanța la AB 
Tehnic Profesional SRL – 100,00 lei; creanța la AGN Business Center SRL – 8.866,09 lei; creanța la Campeador SRL – 
3.781,71 lei; creanța la Hyperion Trans SRL – 8,00 lei; creanțe la AGN Service SRL (radiată) – 378.466,61 lei; Sume 
concedii medicale FNUASS 2018 – 4.344,00 lei; TVA de recuperat – 596,84 lei; TVA deductibilă neexigibilă – 
1.084,18 lei; TVA la încasare – 2.226,41 lei; creanțe la debitori incerți AGN Service SRL (radiată) – 140.688,80 lei; 
creanțe la Atudoroaie Gh. – 11.705,00 lei; sume în curs de clarificare ref. asigurări sociale – 5.814,00 lei; sume în curs 
de clarificare – 10.047,84 lei; disponibilități bănești în conturi bancare – 23.029,76 lei. 
- Societatea înregistrează cheltuieli în avans pe parcursul întregii perioade analizate, la data de 31.12.2020 acestea fiind 
în valoare de 7,163 lei. Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020, debitorul 
A.G.N. Group SRL înregistrează în avans următoarele cheltuieli: impozit pe clădire – 4.134,00 lei; impozit auto – 
771,00 lei; cheltuieli ref. furnizor Ciel România SRL – 2.258,37 lei. 
Evoluţia pasivului debitorului în perioada 31.12.2018 – 31.12.2020 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total capitaluri proprii -373,999 lei -498,204 lei -1,057,152 lei 
Total datorii, din care: 1,287,049 lei 1,360,314 lei 1,395,157 lei 
- datorii pe termen scurt 950,174 lei 933,786 lei 1,395,157 lei 
- datorii pe termen lung 336,875 lei 426,528 lei 0 lei 
Venituri înregistrate în avans 263 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 913,313 lei 862,110 lei 338,005 lei 

Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii au o evoluţie descendentă pe parcursul întregii perioade analizate (capitalurile proprii sunt 
negative și scad în perioada 2018 – 2020 de la -373,999 lei la -1,057,152 lei, ca urmare a înregistrării pierderii 
financiare aferentă anului 2020 de -558.948,38 lei și a pierderii neacoperite reportată din perioadele anterioare de – 
560.197,43 lei). 
- Datoriile totale ale societăţii înregistrează o evoluție ascendentă, fiind în valoare de 1,395,157 lei la nivelul anului 
2020. 
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Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2021, la data de 30.04.2021 debitorul A.G.N. Group SRL 
înregistrează datorii în valoare totală 1.916.748,45 lei. 
Conform Cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență formulată de creditorul Vista Bank (România) SA, 
debitorul A.G.N. Group SRL înregistrează datorii în valoare totală de 5.338.846,34 EUR, respectiv 26.000.181,68 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 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Cifra de afaceri netă 3,477,171 lei 238,666 lei 0 lei 
Producţia vândută 28,577 lei 342 lei 0 lei 
Venituri din vânzarea mărfurilor 3,448,594 lei 238,324 lei 0 lei 
Reduceri comerciale acordate 0 lei 0 lei 0 lei 
Venituri aferente costului producției în curs de execuție  0 lei 0 lei 0 lei 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 lei 0 lei 0 lei 
Alte venituri din exploatare 1,625 lei 8,675 lei 0 lei 
Total venituri din exploatare 3,478,796 lei 247,341 lei 0 lei 
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 25,894 lei 2,671 lei 2,646 lei 
Alte cheltuieli materiale 2,261 lei 1,567 lei 47 lei 
Alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 25,661 lei 4,863 lei 747 lei 
Cheltuieli privind mărfurile 2,948,969 lei 198,821 lei 0 lei 
Reduceri comerciale primite 215,110 lei 13,278 lei 0 lei 
Cheltuieli cu personalul 717,425 lei 109,194 lei 2,188 lei 
Cheltuieli cu ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
necorporale 

3,495 lei 14,762 lei 519,155 lei 

Cheltuieli cu ajustări de valoare privind activele circulante  0 lei 0 lei 0 lei 
Alte cheltuieli de exploatare: 173,836 lei 42,842 lei 30,278 lei 
Cheltuieli cu prestaţiile externe 171,916 lei 41,107 lei 25,195 lei 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 1,920 lei 1,735 lei 5,083 lei 
Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 0 lei 0 lei 0 lei 
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 0 lei 0 lei 0 lei 
Alte cheltuieli 10,231 lei 10,367 lei 3,893 lei 
Total cheltuieli din exploatare 3,692,662 lei 371,809 lei 558,954 lei 
Rezultatul din exploatare -213,866 lei -124,468 lei -558,954 lei 
Venituri din interese de participare obținute de la entitățile afiliate 0 lei 0 lei 0 lei 
Venituri din dobânzi 1 lei 0 lei 6 lei 
Alte venituri financiare 260 lei 0 lei 0 lei 
Total venituri financiare 261 lei 0 lei 6 lei 
Cheltuieli privind dobânzile 9,872 lei 0 lei 0 lei 
Alte cheltuieli financiare 46 lei 0 lei 0 lei 
Total cheltuieli financiare 9,918 lei 0 lei 0 lei 
Rezultatul financiar -9,657 lei 0 lei 6 lei 
Rezultatul curent al exerciţiului -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 
Venituri totale 3,479,057 lei 247,341 lei 6 lei 
Cheltuieli totale 3,702,580 lei 371,809 lei 558,954 lei 
Profitul sau pierderea brută -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 
Impozitul pe profit 0 lei 0 lei 0 lei 
Alte impozite neinregistrate  mai sus 0 lei 0 lei 0 lei 
Rezultatul net al exerciţiului -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 

A. Activitatea de exploatare 
Prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de profit şi pierdere, indiferent de specificul 
activităţii entităţii economice analizate.     
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În analiză se iau în considerare veniturile din exploatarea activităţii şi în contrapartidă, cheltuielile de exploatare: 
cheltuielile materiale şi cele privind utilităţile, cheltuielile privind personalul (inclusiv taxele aferente), cheltuielile 
privind prestaţiile externe, cheltuielile privind taxele şi impozitele datorate, alte cheltuieli de exploatare. 
Structura veniturilor din exploatare pentru perioada analizată se prezintă dupa cum urmează: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Cifra de afaceri netă 3,477,171 lei 238,666 lei 0 lei 
Producţia vândută 28,577 lei 342 lei 0 lei 
Venituri din vânzarea mărfurilor 3,448,594 lei 238,324 lei 0 lei 
Reduceri comerciale acordate 0 lei 0 lei 0 lei 
Venituri aferente costului producției în curs de execuție  0 lei 0 lei 0 lei 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 lei 0 lei 0 lei 
Alte venituri din exploatare 1,625 lei 8,675 lei 0 lei 
Total venituri din exploatare 3,478,796 lei 247,341 lei 0 lei 

Cifra de afaceri (CA) este compusă, ca regulă, din: venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din producţia vândută, 
venituri din serviciile prestate,  venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al cărui obiect de activitate îl constituie 
leasingul, alte venituri din exploatare, precum şi reducerile comerciale primite. Cifra de afaceri, fiind un indicator de 
volum, evidenţiază dimensiunea volumului de afaceri realizate de o societate comercială în relaţiile sale cu diferiţi 
parteneri de afaceri. Aceasta reflectă atât mărimea laturii comerciale a unei firme (prin mărimea şi numărul partenerilor 
către care efectuează vânzări), cât şi volumul activităţii desfăşurate (prin mărimea vânzărilor efectuate către partenerii 
săi). 

 
Veniturile societăţii sunt constituile în mare parte din venituri din mărfurile vândutre. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, în perioada 01.01.2020- 31.12.2020 debitorul A.G.N. 
Group SRL nu înregistrează venituri. 
Pasul următor îl constituie analiza pe tipuri de cheltuieli ţinând cont şi de sectorul în care activează societatea în cauză. 
Din documentele furnizate de către debitor, administratorul judiciar a reușit să evidențieze situația acestor cheltuieli: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 25,894 lei 2,671 lei 2,646 lei 
Alte cheltuieli materiale 2,261 lei 1,567 lei 47 lei 
Alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 25,661 lei 4,863 lei 747 lei 
Cheltuieli privind mărfurile 2,948,969 lei 198,821 lei 0 lei 
Reduceri comerciale primite 215,110 lei 13,278 lei 0 lei 
Cheltuieli cu personalul 717,425 lei 109,194 lei 2,188 lei 
Cheltuieli cu ajustări de valoare privind imobilizările 
corporale şi necorporale 

3,495 lei 14,762 lei 519,155 lei 

Cheltuieli cu ajustări de valoare privind activele circulante  0 lei 0 lei 0 lei 
Alte cheltuieli de exploatare: 173,836 lei 42,842 lei 30,278 lei 
Cheltuieli cu prestaţiile externe 171,916 lei 41,107 lei 25,195 lei 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 1,920 lei 1,735 lei 5,083 lei 
Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 0 lei 0 lei 0 lei 
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate 0 lei 0 lei 0 lei 
Alte cheltuieli 10,231 lei 10,367 lei 3,893 lei 
Total cheltuieli din exploatare 3,692,662 lei 371,809 lei 558,954 lei 
Rezultatul din exploatare -213,866 lei -124,468 lei -558,954 lei 
Venituri din interese de participare obținute de la entitățile 
afiliate 

0 lei 0 lei 0 lei 

Venituri din dobânzi 1 lei 0 lei 6 lei 
Alte venituri financiare 260 lei 0 lei 0 lei 
Total venituri financiare 261 lei 0 lei 6 lei 
Cheltuieli privind dobânzile 9,872 lei 0 lei 0 lei 
Alte cheltuieli financiare 46 lei 0 lei 0 lei 
Total cheltuieli financiare 9,918 lei 0 lei 0 lei 
Rezultatul financiar -9,657 lei 0 lei 6 lei 
Rezultatul curent al exerciţiului -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 
Venituri totale 3,479,057 lei 247,341 lei 6 lei 
Cheltuieli totale 3,702,580 lei 371,809 lei 558,954 lei 
Profitul sau pierderea brută -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 
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Impozitul pe profit 0 lei 0 lei 0 lei 
Alte impozite neinregistrate  mai sus 0 lei 0 lei 0 lei 
Rezultatul net al exerciţiului -223,523 lei -124,468 lei -558,948 lei 

Cheltuielile societății debitoare sunt constituite doar din cheltuieli de exploatare (cele mai mari ponderi: 92,88% - 
cheltuieli cu amortizarea; 4,51% - cheltuieli cu prestațiile externe; 0,70% - alte cheltuieli). 

 

 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 debitorul A.G.N. 
Group SRL înregistrează cheltuieli totale de 558,954.52 lei. 
În urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli, am extras următoarele concluzii: 
- Debitorul nu a desfășurat activitate economică generatoare de venituri în perioada 01.01.2020 – 30.04.2021; 
- Debitorul înregistrează pierderea financiară aferentă anului 2020 de -558.948,38 lei și pierderea neacoperită reportată 
din perioadele anterioare de – 560.197,43 lei;. 
Analizând evoluția cheltuielilor și veniturilor înregistrate în perioada 01.01.2019 – 30.04.2019, se constată că debitorul 
înregistrează pierdere financiară continuă. 
Urmare analizei financiare, se poate concluziona faptul că societatea nu dispune de surse de finanțare proprii, gradul de 
îndatorare globală fiind peste limite – de 412,76%, în condițiile în care desfășurarea obiectului principal de activitate 
cod CAEN 4730 „Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, generează doar 
pierderi. 
Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este întocmit prezentul raport, administratorul 
judiciar opinează faptul că starea de încetare de plăţi a fost cauzată de lipsa unor obiective clare în dezvoltarea 
activităţii, precum și de incapacitatea asigurării nivelului constant al veniturilor, în condițiile evoluției prețurilor 
carburanților. 
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 (%) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Rata activelor imobilizate 31.66 27.49 70.11 
(active imobilizate/total activ)       
Rata stocurilor 3.67 1.58 10.49 
(stocuri/total active circulante)       
Rata creanţelor 90.70 97.99 64.98 
(creanţe/total active circulante)       
Rata disponibilităţilor băneşti 5.64 0.43 24.53 
(disponibilităţi/total active circulante)       
Rata activelor circulante 68.23 72.43 27.77 
(active circulante/total activ)       

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza datelor aferente perioadei 2018– 2020, extrase din situațiile financiare anuale 



9 
 

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 31.12.2020, valoarea ratei activelor imobilizate este de 70,11% 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 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 27,77% din totalul activ. 
Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul activelor circulante. La data de 31.12.2020, 
valoarea ratei stocurilor este de 10,49%. 
Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 31.12.2020, valoarea ratei 
creanţelor este de 64,98% 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 2020, valoarea ratei disponibilităţilor 
băneşti este de 24,53%. 
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 (%) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Rata autonomiei financiare globale -40.95 

  
-57.79 

  
-312.76 

  (capital propriu/total pasiv) 
Rata de îndatorare globală 140.92 

  
157.79 

  
412.76 

  (total datorii /total pasiv) 
Rata stabilitatii financiare  -77.83 

  
-107.26 

  
-312.76 

  (capital permanent/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 negativ de -40.95% - -312.76% (în perioada 31.12.2018 – 31.12.2020). 
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 analizate. Din calculele anterioare se poate 
observa faptul că, datoriile pe termen lung deţin o pondere extrem de mare în totalul pasivelor agentului economic 
analizat. O asemenea situaţie poate fi considerată ca fiind extrem de nefavorabilă societăţii, aceasta fiind supusă riscului 
de apariţie a unor dificultăţi ulterioare ca urmare a concentrării scadenţelor pentru diversele datorii într-un termen foarte 
scurt (mai mic de un an). 
Rata stabilităţii financiare reflectă legătura dintre capitalul de care dispune societatea în mod permanent şi totalul 
patrimoniului. Valoarea optimă este cât mai apropiată de 100%. În perioadă 2018 - 2020 indicatorul a înregistrat valori 
negative, fapt ce reflectă o situație critică a stabilității financiare.  
II.5. Analiza obligațiilor, a nivelului de îndatorare, a surselor de finanțare: finanțare proprie sau finanțare din credite 
Rata de îndatorare globală 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. 

Denumire indicatori (%) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Rata de îndatorare globală 140.92 157.79 412.76 
(total datorii /total pasiv)       

În cazul debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii perioade analizate. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2021, la data de 30.04.2021 debitorul A.G.N. Group SRL 
înregistrează datorii în valoare totală de 1,916,748.45 lei. 
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: 
• creșterea prețurilor de livrare a carburanților GPL și diminuarea adaosului comercial practicat de societate; 
• menţinerea în ultimii trei ani de activitate a cheltuielilor firmei la un nivel superior veniturilor totale obținute din 
desfășurarea activității economice; 
• păstrarea unui grad de îndatorare ridicat; 
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• incapacitatea de încasare a creanţelor faţă de clienţii societăţii; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor; 
• structura organizatorică nu a fost adaptată la reducerea treptată a volumului de activitate; 
• lipsa unor obiective clare în dezvoltarea viitoare a activităţii sau neînţelegerea acestora de către administratori sau 
proprietari (se dovedeşte prin faptul că, spre sfârşitul perioadei analizate, activitatea debitorului s-a desfăşurat 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; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
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 generale a insolvenței 
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, administratorul 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. 
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 
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, având în vedere 
documentele financiar-contabile predate subscrise până la data întocmirii prezentului raport. 
-  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.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat, având în vedere 
documentele financiar-contabile predate subscrise până la data întocmirii prezentului raport. 
- 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, având în vedere 
documentele financiar-contabile predate subscrise până la data întocmirii prezentului raport. 
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- 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 analizat, având în vedere 
documentele financiar-contabile predate subscrise până la data întocmirii prezentului raport. 
- 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 analizat, având în vedere 
documentele financiar-contabile predate subscrise până la data întocmirii prezentului raport. 
- 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.  
Administratorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol. 
- 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, 
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, având în vedere documentele financiar-contabile 
predate subscrise până la data întocmirii prezentului raport. 
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. 
VI.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului A.G.N. Group SRL 
Analizând evoluția cheltuielilor și veniturilor înregistrate în perioada 01.01.2019 – 30.04.2019, se constată că debitorul 
înregistrează pierdere financiară continuă. 
Astfel, în perioada 2018-2020, debitorul a înregistrat doar piedere din activitatea economică desfășurată, la data de 
31.12.2020, fiind înregistrată pierderea de -558.948 lei. 
În anul 2020, debitorul A.G.N. Group SRL nu a desfășurat activitate economică, respectiv nu a înregistrat venituri. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, debitorul înregisrează următoarea situație financiară:  
- capitaluri proprii negative în valoare de -1.057.152,61 lei, ca urmare a înregistrării pierderii financiare aferentă anului 
2020 de -558.948,38 lei și a pierderii neacoperite reportată din perioadele anterioare de – 560.197,43 lei; 
- datorii în valoare totală de 1.914.313,21 lei, din care: datorii la furnizori de 556.894,86 lei; sume datorate asociatului 
unic de 257.155,88 lei, datorii la creditori diverși de 427.943,63 lei; 
- disponibilități în conturi bancare în valoare de 23.029,76 lei. 
Conform Cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență formulată de creditorul Vista Bank (România) SA, 
debitorul A.G.N. Group SRL înregistrează datorii în valoare totală de 5.338.846,34 EUR, respectiv 26.000.181,68 lei. 
Urmare analizei financiare, se poate concluziona faptul că societatea nu dispune de surse de finanțare proprii, gradul de 
îndatorare globală fiind peste limite – de 412,76%, în condițiile în care desfășurarea obiectului principal de activitate 
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cod CAEN 4730 „Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, generează doar 
pierderi. 
Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este întocmit prezentul raport, administratorul 
judiciar opinează faptul că starea de încetare de plăţi a fost cauzată de lipsa unor obiective clare în dezvoltarea 
activităţii, precum și de incapacitatea asigurării nivelului constant al veniturilor, în condițiile evoluției prețurilor 
carburanților. 
Menționăm faptul că, debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi de a propune un plan de reorganizare în 
vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere considerentele anterior prezentate, respectiv imposibilitatea societății debitoare A.G.N. Group SRL de 
a asigura îndestularea creanțelor înscrise la masa credală prin implementarea unui plan de reorganizare viabil, solicităm 
respectuos Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL să aprobe intrarea în faliment în procedura 
generală a societății debitoare A.G.N. Group SRL. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


