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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3479 Data emiterii: 14.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Iron-Made International SRL, cod de identificare fiscală: 30611081; Sediul social: Comuna Văleni-
Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/588/2012. 
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 Iron-Made International 
SRL, numit prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către 
Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 97 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Iron-Made International SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

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

a debitorului Iron-Made International SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Iron-Made International 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 Iron-Made 
Internațional 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 de ședință din Camera de consiliu din data de 23.11.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6416/120/2020, în temeiul art. 38 alin. (2) lit. c) și e) și 
art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului Iron-
Made Internațional SRL, cu sediul social în Comuna Văleni-Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. 
Dâmbovița, având CUI 30611081, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub 
nr. J15/588/2012. 
În temeiul art. 85 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a constatat încetarea de drept a dreptului 
de administrare a debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
dispune de acestea, inclusiv a bunurilor pe care le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii insolvenței. 
În temeiul art. 73 și art. 45 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Bălan C. I. 
Prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) şi art. 57 alin. 
(3) din Legea 85/2014, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar DGRFP Ploieşti - AJFP Dâmboviţa 
cu privire la desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Iron-Made International SRL, pe practicianul în 
insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, pentru un onorariu de 300 lei/lună exclusiv TVA şi onorariu de succes de 2% 
din sumele distribuite creditorilor, pe care îl confirmă în această calitate, în locul lichidatorului judiciar provizoriu. 
Dispune încetarea atribuţiilor prevăzute de art. 64 din Legea 85/2014 pentru administrarea procedurii insolvenţei 
simplificate privind debitoarea Iron-Made Inetrnational SRL în ceea ce priveşte lichidatorului judiciar provizoriu CII 
Bălan C. I., urmând ca aceste atribuţii să fie îndeplinite de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
Menționăm, subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 de către lichidatorul judiciar provizoriu CII Bălan C. I.. 
Conform Încheierii de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,  termenul limită pentru întocmirea raportului 
privind cauzele apariției stării de insolvență a fost la data de 02.01.2021. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Bălan C. I., 
Adresa nr. 1109/05.04.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
documente cu privire la debitorul Iron-Made International SRL: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
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• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Iron-Made International 
SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC Iron-Made International SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către dvs. în calitate lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Conform adresei comunicată de fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Bălan Cristina 
Iuliana, aceasta nu se află în posesia documentelor anterior menționate, debitoarea nepredând nici un astfel de document 
(dovezi anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la dosarul cauzei). 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat Somația nr. 1380/22.04.2021 către administratorul 
Posedaru V. (transmisă prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39865650708 la adresa de domiciliu), 
prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și 
toate bunurile aflate în averea debitorului SC Iron-Made International SRL. Sancțiunea nerespectării obligațiilor 
imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor 
documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC Iron-Made 
International SRL de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale.” 
(dovezi anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la dosarul cauzei). 
În data de 19.05.2021, reprezentantul lichidatorului judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului Iron-Made 
Internațional SRL din Comuna Văleni-Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița. Lichidatorul judiciar 
s-a aflat în imposibilitate de a efectua procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului și identificării 
evidențelor contabile, întrucât administratorul dna Posedaru V. nu a fost prezentă (dovezi anexate raportului de 
activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la dosarul cauzei). 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar a transmis somația nr. 1710/18.05.2021 prin e-mail către administratorul 
Posedaru V. prin care a solicitat următoarele (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la 
dosarul cauzei): „având în vedere disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la 
dispoziția administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a 
creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la 
activitatea și averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și 
transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de 
administrare.Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, următoarele: 
1. Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
2. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017; 
3. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; 
4. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; 
5. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019; 
6. Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
7. Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
8. Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
9. Registrul de bancă aferent perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
10. Registrul de bancă aferent perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2020; 
11. Fișa contului 4111 Creanțe clienți aferentă perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
12. Fișa contului 455 Sume datorate asociaților aferentă perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020; 
13. Fișa contului 461 Debitori diverși aferentă perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2020”. 
Lichidatorul judiciar a revenit la solicitările anterior formulate și a comunicat administratorului statutar Posedaru V. 
următoarele:„vă recomunicăm atașat: 
- Somația nr. 1710/18.05.2021. 
- Vă rugăm respectuos să confirmați primirea somației atașate  
- va rugam sa comunicati numarul dumneavoastra de telefon pentru a va contacta in vederea stabilirii metodei de 
comunicare inscrisurilor solicitate, având în vedere că reprezentantul lichidatorului judiciar Consultant Insolventa SPRL 
s-a deplasat la sediul debitoarei si nu a identificat nicio persoana de contact. 
De asemenea facem precizarea ca documentele solicitate de lichidatorul judiciar pot fi transmise si in format electronic 
pe adresa noastra de email precum si posta/curier la adresa Timisoara str. Daliei 8 Timis. 
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Arhiva contabilă a debitoarei SC Iron-Made International SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite  urmeaza sa fie 
ridicata de o firma specializata in conformitate cu disp. Legii 16/1996 si a Normele metodologice privind aplicarea unor 
dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, din 27.09.2013, ulterior selectiei  acesteia de catre adunarea 
generala a creditorilor. 
Lichidatorul judiciar va solicita sa-i puneti la dispozitie documentele din notificarea atașată, in vederea analizei 
activitatii debitoarei si intocmirea raportului privind cauzele si imprejurarile care au dus la insolventa SC Iron-Made 
International SRL. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. 
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Iron-Made International SRL, de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”. (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus 
la dosarul cauzei). 
Urmare primirii somațiilor comunicate de către lichidatorul judiciar, administratorul statutar dna Posedaru V. a 
comunicat subscrisei (prin poștă) următoarele documente financiar-contabile ale debitorului: 
• Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
• Balanțele de verificare aferente perioadei 01.01.2020-30.11.2020; 
• Decont de TVA pentru luna ianuarie 2021; 
• Decont de TVA pentru luna februarie 2021; 
• Decizia asociatului unic din datat de 20.05.2020; 
• Extrase de cont CEC pentru perioada 01.01.2020-31.10.2020; 
• Declarație listă inventar; 
• Situație furnizori-plăți facturi achitate aferentă perioadei 01.01.2018-31.12.2020; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
• Dosar acte contabile aferent lunii mai 2019 (D112; Registrul Jurnal; Balanța de verificare; Rapoarte de gestiune; 
Jurnal pentru vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (D112; D100; Registrul Jurnal; Rapoarte de gestiune; Jurnal pentru 
vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (Registrul Jurnal; Balanța de verificare; Rapoarte de gestiune; Jurnal 
pentru vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (Rapoarte de gestiune; Jurnal de bancă; Note de recepție și constatare 
diferențe; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 2019 (Balanța de verificare pentru luna martie 2019 – 
semnată; Registru Jurnal pentru luna martie 2019; Balanța de verificare pentru luna februarie 2019 – semnată; Registru 
Jurnal pentru luna februarie 2019; Rapoarte de gestiune; Jurnal pentru vânzări aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 
2019; Jurnal pentru cumpărări aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 2019; Balanța de verificare pentru luna ianuarie 
2019 – semnată; Registru Jurnal pentru luna ianuarie 2019; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2017-decembrie 2017; 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2018-decembrie 2018; 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2019-aprilie 2019; 
• Dosare acte contabile aferente perioadei septembrie 2019-octombrie 2019. 
În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat documentele financiar-contabile puse la dispoziție de 
către administratorul societății debitoare Iron-Made International SRL dna Posedaru V., informațiile publicate în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a și datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro, respectiv înscrisurile 
depuse la dosarul cauzei nr. 6416/120/2020. 
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 lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de societatea Iron-Made International SRL anterior datei de 23.11.2020 – 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 
Societatea Iron-Made Internațional SRL, a fost înfiinţată în anul 2012, atribuindu-se codul unic de înregistrare 
30611081 şi înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/588/2012. 
Sediul social al debitorului: Sat Văleni-Dâmboviţa, Comuna Văleni-Dâmboviţa, Nr. 265, Judet Dâmboviţa. 
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I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Capitalul social al societății debitoare Iron-Made Internațional SRL este în valoare totală de 200 lei, integral vărsat, de 
tip autohton, divizat în 20 de părți sociale, deținut de către asociatul unic dna Posedaru V., cota de participare la 
beneficii şi pierderi: 100% / 100% 
Conform informațiilor furnizare de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița – Adresa-
Furnizare informații nr. 389/11.11.2020 depusă la dosarul cauzei, administratorul societății Iron-Made Internațional 
SRL este dna Posedaru V., numită în funcție în data de 04.12.2015, cu puteri depline, cu atribuții de reprezentare 
depline, cu o durată a mandatului nelimitată. 
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului”, cod 
CAEN 7820. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 684/04.02.2013 – Extrasul al Rezoluției nr. 
506557/30.08.2012, în baza cererii nr. 519371 din data de 23.08.2.012 si a actelor doveditoare depuse, directorul la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si 
inregistrarea societatii comerciale cu urmatoarele date:  
- denumire: Iron-Made International - S.R.L.;  
- cod unic de inregistrare: 30611081; - 
- numar de ordine in registrul comertului: J15/588/2012;  
- sediul social: satul Valeni-Dambovita, comuna Valeni-Dambovita nr. 265, judetul Dambovita;  
- domeniul principal de activitate. grupa CAEN: 702 - Activitati de consultanta in management;  
- activitate principala: 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;  
- capital social: tip capital: privat autohton 100%, capital social total: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 
22.08.2012, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;  
- fondatori: 1. Baleanu V., asociat, capital social total: 100 RON, integral varsat, data varsarii: 22.08.2012, total parti 
sociale: 10 a cate 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 50%, cota de participare la pierderi: 50%; 2. Banu I. 
D., asociat, capital social total: 100 RON, integral varsat, data varsarii: 22.08.2012, total parti sociale: 10 a cate 10 RON 
fiecare, cota de participare la beneficii: 50%, cota de participare la pierderi: 50%;  
- administrator: 1. Banu I. D., puteri conferite: depline; data numirii: 20.08.2012, tip durata: nelimitat;  
- durata de functionare: nelimitata. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 309/20.01.2016 – Hotărârea din 04.12.2015, 
Adunarea generala a asociatilor societatii Iron-Made International - S.R.L. avand in vedere: 1. prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, 2. prevederile Actului constitutiv al societatii Iron Made 
International - S.R.L., a hotărât: 
 Art. 1. Incepand cu data de 04.12.2015 dl Banu I. D., asociat al societatii Iron-Made International - S.R.L. transfera 
doamnei Posedaru V. asociat al aceleiasi societati, un nr. de 10 parti sociale cu o valoare totala de 100 lei, reprezentand 
50% din capitalul social, aceasta devenind asociat unic si administrator, cota la pierderi si beneficii revenindu-i in 
procent de 100%.  
Art. 2. Cesiunea partilor sociale se face la valoarea nominala de 10 lei/parte sociala, domnul Banu I. D. incasand suma 
de 100 lei, contravaloarea a 10 parti sociale.  
Art. 3. Incepand cu data de 04.12.2015 domnul Banu I. D. se revoca din functia de administrator si se numeste doamna 
Posedaru V. cu mandat nelimitat si puteri depline de reprezentare. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1321/21.IV.2017 – Decizia din 20.03.2017, 
Posedaru V., asociat unic al Societatii Iron-Made International - S.R.L., nr. RC: J15/599/2012, CUI: RO 30611081, 
avand in vedere: 1. prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. 2. prevederile actului 
constitutiv al Societatii Iron-Made International - S.R.L., a decis:  
Art. 1. Incepand cu data de 20.03.2017 se modifica obiectul principal de activitate al Societatii Iron-Made International 
- S.R.L., nr. RC: J15/599/2012, CUI: RO 30611081, astfel: subgrupa SConsultanta in afaceri si management - cod 
CAEN 7022Z devine obiect secundar activ, iar subgrupa SActivitatile agentiilor de plasare a fortei de munca - cod 
CAEN 7810Z devine obiect principal de activitate.  
Art. 2. Se activeaza decizii si alte activitati secundare prevazute in actul constitutiv.  
Art. 3. Prezenta decizie va fi inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Dambovita in termen de maxim 15 zile de la 
adoptarea ei. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1919/6.VI.2017 – Decizia din 04.05.2017, 
Posedaru V., asociat unic al societatii Iron-Made International - S.R.L., inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul 
Dambovita sub nr. J15/588/2012, CUI RO30611081, avand in vedere: - prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor 
comerciale; - prevederile Actului constitutiv; - necesitatea desfasurarii unei activitati corespunzatoare, a decis:  
Art. 1. Incepand cu data de 04.05.2017 se modifica obiectul principal de activitate al societatii Iron-Made International - 
S.R.L., cu datele de identificare din antet, din subgrupa: Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca cod CAEN 
7810, care devine obiect secundar de activitate, iar subgrupa S Activitati de contractare pe baze temporare a 
personalului cod CAEN 7820, devine obiect principal de activitate.  
Art. 2. Se solicita inlocuirea certificatului de inregistrare la Registrul Comertului.  
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Art. 3. Se actualizeaza actul constitutiv potrivit prezentei decizii. Art. 4. Se autorizeaza desfasurarea si a altor obiecte de 
activitate prevazute in actul constitutiv. Art. 5. Prezenta decizie se va inregistra la ORC, in termen de 15 zile de la 
adoptarea ei. 
I.6. Diagnostic juridic 
I.6.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Societatea debitoare Iron-Made Internațional 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 Iron-Made Internațional SRL nu are calitatea de reclamant/contestator în litigii aflate pe rolul 
instanțelor de judecată. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza detaliată a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, documentele financiar-
contabile comunicate de către administratorul dna Posedaru V. și a indicatorilor financiari publicați pe site-ul 
Ministerului Finanțelor Publice, identificând următoarele aspecte: 
Conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva debitorului Iron-Made International SRL nr. 
1163/08.04.2021 publicat în BPI nr. 6374/09.04.2021, masa credală a debitorului este în valoare totală de 725.993,51 
lei, din care creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Dâmbovița în valoare de 641.164,00 lei și creanța creditorului CEC Bank SA în valoare de 
84.829,51 lei. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de CEC Bank SA, societatea Iron-Made Internațional SRL prin 
administratorul dna Posedaru V. a încheiat cu CEC Bank SA Contractul nr. 701 din 14.06.2017 privind acordarea de 
facilități de tip descoperit de cont pe card Business pentru clienți persoane juridice, în valoare totală de 80.000,00 lei. 
Debitorul Iron-Made International SRL datorează către CEC Bank SA suma totală de 84.829,51 lei, din care: 72.500 lei 
– credit restant; 11.954,74 lei – dobândă restantă și 374,77 lei comisioane administrare cont bancar. 
Din Fișa sintetică totală emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița la data de 20.01.2021, se 
reține faptul că, debitorul Iron-Made Internațional SRL datorează la bugetul statului sume constatate de către Direcția 
Generală Antifraudă Fiscală de 341.577 lei.  
Conform Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 
1/19.01.2021, debitorul Iron-Made International SRL datorează dobânzi aferente obligațiilor fiscale principale în 
valoare de 33.667 lei. 
Conform Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1/19.01.2021, 
debitorul Iron-Made International SRL datorează penalități de nedeclarare pentru obligațiile fiscale principale 
nedeclarate sau declarate incorect, stabilite de organul fiscal de inspecție fiscală în valoare de 134.604 lei. 
Din cuprinsul Raportului de inspecție fiscală nr. F-DB_1/14.01.2021 întocmit de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Dâmbovița prin Activitatea de inspecție fiscală, se rețin următoarele: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Pentru perioada verificata 01.02.2017-31.12.2019, organele de inspecție au stabilit venituri impozabile in suma de 
1.297.024 lei, pentru care au calculat impozit pe veniturile microintreprinderilor in valoare totala de 13.050 lei. 
Diferența suplimentara de impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma de 3.659 lei, a fost stabilită astfel: 1.332 
lei, impozit aferent veniturilor din prestările de servicii intracomunitare (SMART TEAM BVBA- BE0808191429), 
declarate in D 390 in anul 2017 si nepreluate in evidenta contabila (133.162 lei * 1%); 3.332 lei, impozit aferent 
veniturilor neinregistrate in evidenta contabila in perioada 10.12.2018-05.08.2019 (333.249 lei*l%). Pentru perioada 
verificata, societatea a declarat impozit pe veniturile microintreprinderilor in valoare totala de 8.933 lei, echipa de 
inspecție stabilind astfel, diferente suplimentare reprezentând impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma totala 
de 4.117 lei 
- Societatea a fost verificată de organele de control ale Direcției Generale Antifraudă 3 Alexandria, fiind întocmit 
procesul-verbal nr. 5119/17.10.2019, conform căruia societatea Iron-Made International SRL a comercializat în 
perioada 10.12.2018-05.08.2019 mărfuri de natura îmbrăcămintei și încălțămintei în valoare de 341.577 lei, fără a 
deține documente justificative de proveniență conform legii (facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, etc.), neregăsite 
înregistrate în evidența contabilă a societății, desfășurând astfel comerț ilicit, în conformitate cu disp. art. 1 lit. e) din 
Legea nr. 12/1990. S-a întocmit PVCSC seria DGAF nr. 0171293/17.10.2019 prin care Iron-Made Internațional SRL a 
fost sancționată cu amenda în sumă de 20.000 lei. 
- La verificarea prin sondaj a salariatilor declarați prin Revisal, din analiza documentelor prezentate si informațiilor 
existente in Declarațiile privind obligațiile de plata la bugetul de asigurărilor sociale, organele de inspecție au constatat 
ca, societatea nu a calculat si nu a declarat contribuția de asigurări sociale reținuta de la asigurați conform datelor 
înregistrate in REVISAL (ex. salariu, contract cu norma întreaga). Echipa de inspecție a procedat la calcularea 
contribuției in baza datelor existente in Revisal, stabilind contribuția de asigurări sociale reținuta de la asigurați in 
valoare totala de 56.901 lei. Pentru perioada verificata, societatea a declarat contribuția de asigurări sociale reținuta de 
la asigurați in suma totala de 30.349 lei, echipa de inspecție stabilind astfel, diferente suplimentare reprezentând 
contribuția de asigurări sociale datorata de asigurați în suma totala de 26.552 lei.  
- Pentru perioada verificata 01.01.2016 - 31.12.2017, societatea a declarat contribuția de asigurări sociale de sanatate 
datorata de angajator in suma de 12.694 lei, echipa de inspecție stabilind astfel, diferente suplimentare reprezentând 
contribuția angajatorului la fondul de sanatate in suma totala de 11.835 Iei. 
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- Pentru perioada verificata 01.01.2016 - 30.09.2020, societatea a declarat contribuția de asigurări sociale de sanatate 
reținuta de la asigurați în suma de 15.112 lei, echipa de inspecție stabilind astfel, diferente suplimentare reprezentând 
contribuția de asigurări socialede sanatate datorata de asigurați in suma totala de 13.728 lei, ș.a.m.d. 
- Societatea a fost înregistrata in scopuri de tva pana la data de 30.01.2019, in conformitate cu prevederile art 316 alin. 
11 lit. g) din Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (societatea a solicitat 
scoaterea din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA). In urma verificărilor efectuate asupra documentelor 
de evidenta contabila, organele de inspecție fiscal au emis decizie de impunere pentru TVA suplimentara in suma de 
21.740 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii noiembrie 2020, la data de 30.11.2020 debitorul Iron-Made International 
SRL înregistrează disponibilități bănești în conturi bancare în valoare de 6.759,69 lei (conturi bancare în lei) și 183,75 
lei (în conturi bancare în valută).  
Conform Listei conturilor bancare anexată de către administratorul cererii de deschidere a procedurii insolvenței, 
debitorul Iron-Made International SRL deține doar următoarele conturi bancare: 
- RO28CECEDB0130RON691429 deschis la CEC Bank SA; 
- RO76CECEDB01C1EUR0691430 deschis la CEC Bank SA. 
Conform extraselor de cont emise de CEC Bank SA, la data de 31.05.2021 debitorul nu deține disponibilități bănești în 
conturi bancare, respectiv la data de 31.10.2020 debitorul nu înregistrează disponibilități în conturi bancare în valoare 
de 6.759,69 lei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului nr. 71996/22.06.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, debitorul 
Iron-Made International SRL nu a fost și nu este înregistrată cu bunuri imobile în evidențele de carte funciară ale 
județului Dâmbovița. 
Conform Adresei nr. 37290/06.07.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, debitorul Iron-Made International 
SRL nu figurează în baza automată de date cu vehicule în proprietate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform adresei nr. 2640/25.06.2021 emisă de Primăria Comunei Văleni-Dâmbovița, debitorul Iron-Made International 
SRL nu figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport nr. 4329/28.09.2017, debitorul Iron-Made 
International SRL a vândut către persoana fizică Baleanu M. E. mijlocul de transport marca Ford tip Focus, serie șasiu 
WF0WXXGCDW5D14740, capacitate cilindrică 1.560 cm³, nr. înmatriculare DB 10 JXM, an fabricație 2005, pentru 
suma de 13.800 lei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform balanțelor de verificare aferente perioadei iunie 2020 – noiembrie 2020, în perioada 01.06.2020-30.11.2020, 
debitorul Iron-Made Internațional nu a efectuat nicio plată, respectiv nu a înregistrat niciu încasare. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2020, la data de 01.05.2020 debitorul înregistrează Iron-Made 
Internațional SRL următoarele active în patrimoniu:  
- disponibilități bănești în conturi bancare în lei – 6.759,69 lei; 
- disponibilități bănești în conturi bancare în valută – 183,75 lei; 
- numerar în casierie – 33.919,36 lei. 
În cursul lunii mai 2020, administratorul Posedaru V. a retras întregul numerar din casierie în valoare de 33.919,36 lei 
prin acordarea de avansuri de trezorerie, care sunt decontate ulterior și înregistrate alte cheltuieli din exploatare în 
valoare totală de 48.326,52 lei (valoare ce include și TVA de recuperat înregistrată pe cheltuieli). 
Astfel, la data de 31.05.2020, debitorul Iron-Made Internațional SRL nu înregistrează numerar în casierie. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2018, în cursul lunii decembrie 2018, administratorul dna 
Posedaru V. (având calitatea de asociat unic) a retras din averea debitorului suma de 41.000,00 lei, sub formă de 
restituire de creditare, în condițiile în care debitorul înregistrează (conform balanței de verificare) datorii la CEC Bank 
SA de 80.000,00 lei (credit bancar).  
Total sume retrase în cursul anului 2018 sub formă de restituiri de creditări – 44.000,00 lei. 
La data de 31.12.2018, debitorul înregistrează sume datorate asociatului unic Posedaru V. de 22.406,30 lei.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii februarie 2019, la data de 01.02.2019 debitorul înregistrează sume datorate 
asociatului unic în valoare de 22.406,30 lei.  
În cursul lunii februarie 2019, administratorul dna Posedaru V. (având calitatea de asociat unic) a retras din averea 
debitorului suma de 22.868,06 lei, sub formă de restituire de creditare, în condițiile în care debitorul înregistrează 
(conform balanței de verificare) datorii la CEC Bank SA de 80.000,00 lei (credit bancar).  
La data de 28.02.2019, debitorul înregistrează sume datorate asociatului unic Posedaru V. de 38,24 lei. 
Menționăm faptul că, administratorul dna Posedaru V. a depus la organul fiscal în data de 24.03.2021 Situațiile 
financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 ale debitorului Iron-Made Internațional SRL, fără avizul lichidatorului 
judiciar. 
Conform disp. art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „În afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de 
judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept”. 
Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 
Evoluţia activului și pasivului debitorului în perioada 31.12.2018 – 31.12.2020 este prezentată mai jos pe principalele 
elemente componente: 
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Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total active imobilizate 14,881 lei 0 lei 0 lei 
Total active circulante, din care: 119,324 lei 55,270 lei 6,943 lei 
- stocuri 49,818 lei 0 lei 0 lei 
- creanţe 19,407 lei 14,407 lei 0 lei 
- casa şi conturi la bănci 50,099 lei 40,863 lei 6,943 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Activ 134,205 lei 55,270 lei 6,943 lei 
Total capitaluri proprii 14,864 lei -363,335 lei -411,662 lei 
Total datorii 119,341 lei 418,605 lei 418,605 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 134,205 lei 55,270 lei 6,943 lei 

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 36,092 lei 71,830 lei 0 lei 
Venituri totale 77,092 lei 79,620 lei 0 lei 
Cheltuieli totale 76,019 lei 456,001 lei 48,326 lei 
Profitul sau pierderea brută 1,073 lei -376,381 lei -48,326 lei 
Rezultatul net al exerciţiului 302 lei -378,199 lei -48,326 lei 

Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2019, în cursul anului 2019 debitorul înregistrează următoarele 
cheltuieli:  
- cheltuieli privind combustibilul – 1.513,95 lei; 
- cheltuieli cu alte materiale consumabile – 282,00 lei; 
- cheltuieli privind mărfurile – 56.723,17 lei; 
- cheltuieli cu redevențe și chirii – 394,41 lei; 
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate – 1.402,65 lei; 
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate – 1.086,05 lei; 
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – 11.110,95 lei; 
- cheltuieli cu alte impozite și taxe – 753,00 lei; 
- cheltuieli cu salariile personalului – 1.231,00 lei; 
- pierderi din creanțe și debitori-diverși – 3.326,00 lei; 
- despăgubiri, amenzi și alte penalități – 341.877,00 lei; 
- cheltuieli cu activele cedate – 14.880,80 lei; 
- alte cheltuieli de exploatare – 13.075,00 lei; 
- cheltuieli privind dobânzile – 7.800,57 lei; 
- cheltuieli privind sconturile acordate – 543,88 lei; 
- cheltuieli cu impozitul pe venit și alte impozite – 1.818,00 lei. 
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 11.09 0.00 0.00 
(active imobilizate/total activ)       
Rata stocurilor 41.75 0.00 0.00 
(stocuri/total active circulante)       
Rata creanţelor 16.26 26.07 0.00 
(creanţe/total active circulante)       
Rata disponibilităţilor băneşti 41.99 73.93 100.00 
(disponibilităţi/total active circulante)       
Rata activelor circulante 88.91 100.00 100.00 
(active circulante/total activ)       

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, 
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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 0,00% din totalul activelor deţinute de societate, 
debitorul Iron-Made Internațional SRL nedeținând active imobilizate în patrimoniu. 
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 100,00% 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 0.00%. 
Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 31.12.2020, valoarea ratei 
creanţelor este de 00,00% 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 100,00%. 
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 11.08 -657.38 -5929.17 
(capital propriu/total pasiv)       
Rata de îndatorare globală 88.92 757.38 6029.2 
(total datorii /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 societății debitoare Iron-Made Internațional SRL, valorile acestei rate sunt 
nefavorabile pe toată perioada analizată. 
În perioada 2018-2020 debitorul Iron-Made Internațional SRL prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total active 134,205 lei 55,270 lei 6,943 lei 
Total capitaluri proprii 14,864 lei -363,335 lei -411,662 lei 
Total datorii 119,341 lei 418,605 lei 418,605 lei 
Profitul sau pierderea brută 1,073 lei -376,381 lei -48,326 lei 

Astfel, la data de 31.12.2019 debitorul Iron-Made Internațional SRL se afla deja în stare de insolvență iminentă, având 
în vedere următoarele: 
- Capitaluri proprii negative în valoare de -363,335 lei; 
- Pierderea financiară curentă de -376,381 lei; 
- Datorii totale în valoare de 418,605 lei (valoarea datoriilor înregistrate în evidențele contabile necorespunzând cu 
valoarea reală a datoriilor înregistrate de Iron-Made Internațional SRL); 
- Disponibilități bănești în valoare de 6.943 lei. 
Deși înregistra pierdere financiară continuă și majorarea datoriilor societății, administratorul dna Posedaru V. a dispus 
în interesul personal continuarea activității economice a debitorului Iron-Made Internațional SRL, care ducea în mod 
vădit la starea de încetare de plăți. 
III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
- retragerea de către administratorul dna Posedaru V. a numerarului din casieria societății debitoare Iron-Made 
Internațional SRL în valoare de 33.919,36 lei sub formă de avansuri de trezorerie, în cursul lunii mai 2020, debitorul 
fiind în stare de încetare de plăți; 
- retragerea de către administratorul dna Posedaru V. a disponibilităților bănești din patrimoniul societății debitoare 
Iron-Made Internațional SRL în valoare de 66.868,06 lei sub formă de restituiri de creditări; 
- desfășurarea în numele societății Iron-Made Internațional SRL a comerțului ilicit, prin vânzarea de stocuri de marfă în 
valoare de 341.577 lei, fără a deține documente justificative de proveniență conform legii; 
- continuarea activității economice a debitorului Iron-Made Internațional SRL care ducea în mod vădit la starea de 
încetare de plăți, de către administratorul dna Posedaru V., într-un scop contrar interesului social al persoanei juridice 
Iron-Made Internațional SRL, respectiv în interesul personal al acesteia;  
- neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul dna Posedaru V. și desfășurarea comerțului 
ilicit, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
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- manifestrarea pasivității în achitarea datoriilor societății debitoare Iron-Made Internațional SRL de către 
administratorul dna Posedaru V.; 
- omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, este mai 
mult decât evidentă raportată la valorile extrem de mari ale creanțelor creditorilor societății Iron-Made Internațional 
SRL prejudiciați prin faptele săvârșite de către administratorul dna Posedaru V.. 
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, având în vedere documentele contabile puse 
la dispoziţie de către administratorul debitoarei, lichidatorul judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să 
fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
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.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului dna Posedaru V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
-  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.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului dna Posedaru V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
- 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.  
Conform art. 11 alin. 1 din Legea 82/1991 privind organizarea contabilităţii „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. 
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Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că răspunderea, pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a 
societății Iron-Made International SRL, revine administratorului dna Posedaru V..  
Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 
statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 
în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând 
posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-
credinţă. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului dna Posedaru V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
- 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.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului dna Posedaru V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
- 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, 
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.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului dna Posedaru V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom 
ezita în informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea demersurilor legale la care avem dreptul. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


