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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 4348 din data de 27.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2777/115/2021; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Zitzmann Cosmetics SRL, cod de identificare fiscală: 35386894; Sediul social: Caransebeș, Calea 
Severinului, nr.110, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/8/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Zitzmann Cosmetics 
SRL, conform Sentinței civile nr. 161/JS  din data de 07.10.2021 pronunțată în dosarul nr. 2777/115/2021 de Tribunalul 
Caraș-Severin, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport întocmit în condiţiile 
art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind debitorul Zitzmann Cosmetics SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul Zitzmann Cosmetics SRL 
Număr dosar 2777/115/2021; Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă. 
Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: Zitzmann Cosmetics SRL. 
1. Date generale 
Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Timiș, obţinând 
informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura acţionariatului, administatorii statutari şi obiectul 
principal de activitate. Astfel, ZITZMANN COSMETICS SRL, a fost înfiinţată în anul 2016, atribuindu-se codul unic 
de înregistrare 35386894 şi numărul de ordine în registrul comerţului J11/8/2016. Sediul social al debitoarei: 
Municipiul Caransebeș, Calea Severinului, Nr. 110, Județ Caraş-Severin. Conform certificatului constatator nr. 
743849/12.10.2021 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea prezintă următoarele date: 
SEDIU SOCIAL - Act sediu: Contract de comodat, din data 27.09.2017 Data de început a valabilității pentru dovada 
de sediu: 27.09.2017. Data expirării dovezii de sediu: 26.09.2022. Durata sediului: 4 ani 11 luni 30 zile. 
CAPITAL SOCIAL Capital social subscris: 200 LEI , integral vărsat Echivalent EUR capital social: 44.9 Valoare 
participare străină totala în LEI: 200.0 Echivalent EUR participare străină totala: 44.9 Participare străină în LEI: 200.0 
Număr părți sociale: 20 Valoarea unei părți sociale: 10 LEI 
NATURĂ CAPITAL privat străin 100% 
ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE Nu există înregistrări. 
ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE JANKO M. K. J. Calitate: asociat Aport la capital: 100 LEI Echivalent EUR capital 
social: 22.45 Aport vărsat total: 100 LEI Aport vărsat în LEI : 100 LEI Număr parți sociale: 10 Cota de participare la 
beneficii și pierderi: 50% / 50% si ZITZMANN O. Calitate: asociat Aport la capital: 100 LEI Echivalent EUR capital 
social: 22.45 Aport vărsat total: 100 LEI Aport vărsat în LEI : 100 LEI Număr parți sociale: 10 Cota de participare la 
beneficii și pierderi: 50% / 50% 
REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ) Nu există înregistrări. 
ASOCIAT, reprezentant al deținatorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ) Nu există înregistrări. 
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE) ZITZMANN O. Calitate: administrator Puteri: CONFORM ACT 
CONSTITUTIV Atribuții de reprezentare: CONFORM ACT CONSTITUTIV Data numirii: 07.09.2016 Durată mandat: 
nelimitată Dată depunere specimen semnătură: 07.09.2016 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 323/21.I.2016, In baza cererii nr. 210 din data 
de 07.01.2016 si a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
CarasSeverin a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii: - denumire si forma juridica: 
ZITZMANN COSMETICS - S.R.L.; - cod unic de inregistrare: 35386894; - numar de ordine in registrul comertului: 
J11/8/2016; - sediul social: municipiul Caransebes, Calea Severinului nr. 184, judetul Caras-Severin; - domeniul 
principal de activitate: grupa CAEN 222 - Fabricarea articolelor din material plastic; - activitate principala: 2222 - 
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; - capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 
07.01.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare; - fondator: POPOVICI S-A; - administrator: POPOVICI S-A, 
puteri conferite: conform statut; - durata de functionare: nedeterminata 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 3385/20.IX.2016, în conformitate cu prevederile 
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se ia act de depunerea 
textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale ZITZMANN COSMETICS - S.R.L., cu sediul in 
municipiul Caransebes, Strada Spitalului nr. 10A, judetul Caras Severin, inregistrata sub nr. J11/8/2016, cod unic de 
inregistrare 35386894, care a fost inregistrat sub nr. 12511 din 07.09.2016. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 1865/30.V.2017, conform Hotărârii NR. 
1/21.04.2017, Adunarea generala a asociatilor in prezenta: dlui ZITZMANN O.,  detinator a 50% din capitalul social 
al societatii in nume propriu si in reprezentarea dlui JANKO M.K.J.,  detinator a 50% din capitalul social al societatii, 
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conform Procurii speciale autentificata sub nr. 1364/12.04.2017; legal si statutar convocata, intrunita la sediul social, 
conform Procesului-verbal din data de 21.04.2017, hotaraste: Art. 1. Mutarea sediului social din municipiul Caransebes, 
str. Spitalului nr. 10A, judetul Caras-Severin in municipiul Caransebes, Calea Severinului nr.110, judetul Caras-
Severin. Art. 2. Datele de identificare ale asociatului/ administrator ZITZMANN O. ca urmare a inregistrarii adresei de 
resedinta. Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv raman neschimbate. 
 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 
Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, prin 
Sentința civilă nr. 161/JS din data de 07.10.2021, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II - a, în dosarul nr. 
2777/115/2021, s-au întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 
din Legea nr. 85/2014.  
Astfel, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 
comunicarea notificării de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului ZITZMANN 
COSMETICS SRL către debitor, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile 
şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi a valorii acestora, precum şi a datelor de 
identificare a cocontractanţilor astfel cum prevede art. 84 alin. (3) din Legea 85/2014. 
         De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, i s-a solicitat debitorului să pună la dispoziția  
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 
- toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, în 
vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de 
Legea 85/2014; 
- lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute 
în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite 
de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie, pe langă ridicarea dreptului de administrare, aplicarea 
amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 85/2014 de către judecătorul sindic. 
- faptul că inventarierea bunurilor debitorului ZITZMANN COSMETICS SRL prevăzută de art. 101 din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 03.12.2021, la ora 14:00. 
Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a fost comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire creditorilor,  administratorului statutar, precum si debitoarei la sediul social: 

Nr.crt. Destinatar Adresa 

1 
Primăria municipiului Resita 

Piața 1 Decembrie 1918 1A, Reșița 
320084 

2 
Primăria Caransebes Piața Revoluției nr. 1, Caransebeș 325400 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  

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

4 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin 

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

5 

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului 
– Județul Caraș-Severin 

Reșița, Bd. Al.I.Cuza nr. 39, Cămin 3, Et. 
2, jud. Caraș-Severin 

6 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caras Severin Strada Traian Lalescu 11, Reșița 320050 

7 
Direcția Regională Vamală Timișoara 

Timișoara, B-dul. Mareșal C.Prezan nr 
89, bl.45 D, jud. Timiş     

8 Biroul Vamal de interior Caraș-Severin 320026, Strada Paul Iorgovici 29, Reșița 

9 
Oficiul Registrului Comerţului De Pe Lângă Tribunalul 
Caraş Severin 

Resita, str. Libertatii nr. 71, cod 320051 

10 
Zitzman Cosmetics SRL -  debitor 

Caransebes Calea Severinului nr. 110  
Caras Severin 

11 Zitzman O – administrator statutar - 
Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului ZITZMANN COSMETICS SRL a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17748 din 21.10.2021 precum şi în cotidianul Național din 
data de 21.10.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Caransebeș, informații privind situația bunurilor mobile și 
imobile din patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării si/sau aflate în patrimoniul debitoarei în ultimii 2 
ani, prin intermediul adresei nr. 4203 din 19.10.2021, comunicată prin poștă cu confirmare de primire. (Anexa 4) 
Primăria Municipiului Caransebeș nu a comunicat răspuns subscrisei pană la data prezentului raport. 
 
3. Situaţia financiară a debitorului ZITZMANN COSMETICS SRL 
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 Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a transmiterii notificării de deschidere a procedurii 
generale de insolvență la sediul social al debitoarei, reprezentantul debitoarei nu a înțeles să formuleze un răspuns 
solicitării administratorului judiciar, sau să procedeze la predarea documentelor financiar-contabile aferente 
activității economice desfășurate de către debitoarea ZITZMANN COSMETICS SRL. 
 În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe 
baza datelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 
data înregistrării ultimei declarații – 30 Octombrie 2020. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice, la data de 31.12.2019 debitorul ZITZMANN COSMETICS SRL înregistra 29 salariați, respectiv prezintă 
următoarea situație financiară:  
DENUMIRE INDICATORI 

 
Indicatori din BILANT lei 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 654191 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 301193 
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse 
finite, marfuri etc.) 

1735 

Creante 379322 
Casa si conturi la banci -79864 
CHELTUIELI IN AVANS 271 
DATORII 370759 
VENITURI IN AVANS - 
PROVIZIOANE - 
CAPITALURI - TOTAL, din care: 584896 
Capital subscris varsat 200 
Patrimoniul regiei - 
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
Cifra de afaceri neta 1320223 
VENITURI TOTALE 1369663 
CHELTUIELI TOTALE 1396394 
Profitul sau pierderea brut(a) 

 
-Profit 0 
-Pierdere 26731 
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar 

 
-Profit 0 
-Pierdere 40114 
Indicatori din DATE INFORMATIVE 
Numar mediu de salariati 29 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN 
Fabricarea articolelor 
de ambalaj din material 
plastic 

 De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2020 debitoarea 
ZITZMANN COSMETICS SRL nu a efectuat activități economice, respectiv nu a depus situațiile financiare pentru 
acest an. Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, înregistrarea în scopuri de TVA a debitorului 
ZITZMANN COSMETICS SRL a fost anulată.(conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  

Nr 
crt 

Data înregistrării 
în scopuri de TVA 
anterioară 

Data anulării 
înregistrării în 
scopuri de TVA 

Anularea înregistrării 
în scopuri de TVA a 
fost operată în data de 

Temeiul legal al anulării înregistrării în scopuri de 
TVA 

1 15.03.2016 01.11.2020 06.11.2020 

Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost 
efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 
alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

De asemenea, administratorul judiciar va proceda la solicitarea datelor referitoare la situația financiară a debitoarei către 
AJFP Caraș-Severin. 
 
4. Concluzii finale 
Având în vedere următoarele considerente: 
− debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea 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 privind procedura 
insolvenţei; 
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− din analiza preliminară a activității debitorului aferentă datelor obținute pană la data prezentului raport, rezultă că 
debitorul ZITZMANN COSMETICS nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea 
activității. 

− debitorul ZITZMANN COSMETICS se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar 
• administratorul social nu poate fi găsit; 

cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, APROBAREA concluziilor prezentului raport şi 
INTRAREA ÎN FALIMENT PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a debitorului ZITZMANN COSMETICS 
SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. a, b) din Legea nr. 85/2014. 
 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


