
1 

 

Raport întocmit în condiţiile art. 97  din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

pentru debitorul SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINŢI SRL 

Nr. 115/23.03.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 59/101 anul 2022; Tribunal: Tribunalul Mehedinti, Secţia a II - a Civilă de 

Contencios Administrativ si Fiscal; 

2. Arhiva instanţei:Bvd. Carol nr. 14, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinti; Program arhiva instanţei: zilnic - 08
30

 – 12
30

; 

3. Debitor: SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINŢI SRL, CUI 21670127, număr de înregistrare în registru 

comerţului J25/270/200 cu sediul social in Drobeta Turnu Severin, Str. Decebal NR. 22, Bl. 1, Sc. A, Ap. 8, jud. Mehedinti; 

4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti, Cod identificare fiscală: 43503529; Sediul social in 

Bucuresti, Str. Barbu Delavrancea nr. 7, etaj 1, ap. 2BIS, sector 1; si sediul procesual ales in Mun. Dr. Tr. Severin, Str. 

Zabrautului nr. 7A, Jud. Mehedinti, Tel/fax: 0252/354.399 sau 0754.704.704, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, prin 

reprezentant Neagoe Roxana Violeta - practician in insolventa, conform Sentintei nr. 14/2022 din data de 10.02.2022, 

pronunţată de Tribunalul Mehedinti, Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 59/101/2022, 

în temeiul art. 73 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă nr. 85/2014. 

5. Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINŢI SRL, conform Sentintei nr. 14/2022 din data de 10.02.2022, pronunţată de Tribunalul 

Mehedinti, Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 59/101/2022, în temeiul art. 97 din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa comunică in anexă, în număr de 7 (sapte) 

file. 

6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezentul în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat 

în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport  

privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC MINTEGER 

DISTRIBUTION MEHEDINŢI SRL întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Număr dosar: : 59/101 anul 2022, Tribunal: Tribunalul Mehedinti;   

Temei juridic: art. 97 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa  

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL Filiala Bucuresti 

Debitor: SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINŢI SRL 

Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență 

a debitorului SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINŢI SRL 

Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 

MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL (“Raportul”) a fost elaborat de Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 

București în calitate de administrator judiciar al SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL, ca urmare a analizei 

documentelor financiar-contabile puse la dispoziţie de către debitoare, cât şi a examinării indicatorilor financiari publicaţi 

pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice pe care le-a considerat relevante sau utile. 

În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala București nu a făcut verificări 

sau investigaţii independente şi a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor furnizate. 

Reprezentantul SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL a răspuns solicitărilor administratorului 

judiciar în sensul că a furnizat documentele prevăzute de Legea nr. 85/2014 și solicitate de către subscrisa: 

- Actul constitutiv actualizat al societății SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL; 

- Certificat de înregistrare a SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL la Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Mehedinți seria B nr. 31286106; 

- Certificat constatator nr. 70830/26.01.2022 aferent societății SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL;  

- Lista cuprizând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

85/2014;  

- Lista completă a tuturor bunurilor SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL, în conformitate cu disp. art. 

67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; 

- Lista cu toate conturile și băncile SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL, în confomitate cu art. 67 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; 

- balanța de verificare la data de 31.12.2019; 

- balanța de verificare la data de 31.12.2020; 

- balanța de verificare la data de 31.12.2021; 

- situațiile financare anuale aferente anilor 2019, 2020; 

- Fișa contului 411 Clienti;  

- Fișa contului 462 Creditori diversi; 

- Registrul imobilizărilor la data de 31.12.2021. 

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 SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL. 

În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile analizatesunt corecte şi complete, 

respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea desfășurată de SC MINTEGER 
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DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL anterior datei de 10.02.2022 - data deschiderii procedurii generale a insolvenţei. Orice 

chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 

Structura prezentului raport este următoarea: 

I.Prezentarea societăţii debitoare 

I.1. Identificarea societăţii debitoare-date generale 

I.2.Structura asociativă. Capitalul social 

I.3.Obiectul principal de activitate 

I.4. Istoricul societății debitoare 

II.Analiza Economico-Financiară 

Analiza poziției și performanțelor financiare 

III.Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 

IV.Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 

V.Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei 

VI. Anexe 

 

I. PREZENTAREA SOCIETATII DEBITOARE 

1. Identificarea societăţii debitoare - date generale: 

SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL – in insolventa, in insolvency, en procedure collective,  

cu sediul in Loc. Drobeta Turnu Severin, Str. Decebal NR. 22, Bl. 1, Sc. A, Ap. 8, jud. Mehedinti avand CUI RO 21670127 

si nr. de ordine in Registrul Comertului J25/270/2007 a fost înființată în data de 03.05.2007. 

1.1. Structura asociativă. Capitalul social  

Debitoarea SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL are un unic asociat, respectiv: 

1. I. Petre Valentin domiciliat in X, avand CNP X, identificat cu CI seria X nr. X,, aport la capital: 81.550,00  lei, 

numar parti sociale: 10, Cota de participare la beneficii si pierderi: 100% 

Capitalul social al debitoarei este de  81.550,00 lei. 

Obiectul principal de activitate este „Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc” – cod CAEN 4649. 

1.2. Administrarea societății 

1.2.1. Administratorul societății debitoare este: 

1. I. Petre Valentin domiciliat in X, avand CNP X, identificat cu CI seria X nr. X, data numirii in functie: 

30.06.2014, durata mandat: nelimitat, puteri: depline, data depunere specimen semnatura: 30.06.2014. 

2. Istoricul societăţii debitoare SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2391/13.IX.2007, societatea Minteger 

Distribution Mehedinti SRL a fost fondată de către asociatii B. Marius, având aport la capitalul social de 100,00 RON, 

echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, 

domiciliat în localitatea X, calea X nr. X, județul X si I. Petre-Valentin, având aport la capitalul social de 100,00 RON, 

echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, 

domiciliat în localitatea X, str. X nr. X, județul X;. 

 Administratorul societății fiind persoana fizică I. Petre-Valentin, data numirii 03.05.2007, durata mandatului de 2 

ani, având puteri depline; 

Sediul social al Minteger Distribution Mehedinti SRL fiind în Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal nr. 22, bl. 1, sc. 

A, ap. 8, județul Mehedinț; societatea având CUI 21670127 și numărul de înregistrare în registrul comerțului J 

25/270/3.05.2007. 

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 514 - comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele 

alimentare; activitatea principală: cod CAEN 5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare, neclasificate 

în altă parte. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2775/15.X.2007, B. Marius și I. Petre 

Valentin în calitate de asociați ai Minteger Distribution Mehedinti SRL, au hotărât modificarea actului constitutiv al 

societății astfel:  

Art. 1 Se înființează un punct de lucru situat Dr.Tr.Severin, Calea Timișoarei, nr. 220 F1, județul Mehedinți. 

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 974/13.II.2009, B. Marius și I. Petre 

Valentin în calitate de asociați ai Minteger Distribution Mehedinti SRL, au incheiat un act aditional la actul constitutiv al 

societății, prin care au hotarat: 

ART. 1. Dl B. Marius se retrage din S.C. MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINȚI S.R.L. și cesionează 10 

parți sociale in valoare totală de 100 RON către dl C. Eduard Bogdan.  

ART. 2. Se cooptează dl C, Eduard Bogdan, domiciliat in X, str. X, Jud. X, posesor al CI seria X, nr. X, eliberat de 

pol. Craiova, la data de X în urma cesiunii de capital  

ART. 3. Se modifică datele de identitate ale D-lui I. Petre Valentin, conform C.I. seria X, nr.X, adresa X 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6260/18.XII.2009, prin Hotărârea din 

23.07.2009 a Adunării Generale a Asociaților SC Minteger Distribution Mehedinti SRL, s-a prelungit mandatul de 

administrator al dlui. I. Petre Valentin cu un an de zile. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 464/25.II.2010, C. Eduard Bogdan și I. 

Petre Valentin în calitate de asociați ai Minteger Distribution Mehedinti SRL, au hotărât modificarea actului constitutiv al 

societății astfel: 
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Art. 1. Dl C. Eduard Bogdan se retrage din SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINȚI SRL și cesionează 10 

părți sociale în valoare totală de 100 RON către dl I. Petre Valentin.  

Art. 2. Dl I. Petre-Valentin, cetatean roman, posesor al CI seria X nr. X, eliberata de Politia Dr.-Tr. Severin la data 

de X, CNP X, în urma cesiunii de capital, devine asociat unic.  

Art. 3. Se depune actul constitutiv actualizat 

 Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 502/13.02.2012, I. Petre Valentin în 

calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea actului constitutiv al societatii astfel:  

Art. 1 Se extinde obiectul de activitate cu urmatoarele coduri CAEN: 8121 - Activitati generale de curatenie a 

cladirilor; 8122 - Activitati speciale de curatenie; 8129 - Alte activitati de curatenie; 8130 - Activitati de intretinere 

peisagistica.  

Art. 2 Se radiaza obiectul de activitate cu urmatorul cod CAEN: 4646 - Comert cu ridicata al produselor 

farmaceutice.  

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3121/13.VI.2013, I. Petre Valentin în 

calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea actului constitutiv al societatii astfel: 

Art. 1 Se majoreaza capitalul social de la 200 lei la 81550 lei pentru SC Minteger Distribution MH - S.R.L. cu 

sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Decebal nr. 22, judetul Mehedinti.  

Art. 2 Se modifica partile sociale astfel capitalul social total subscris de catre asociat este de 81550 lei, constituit 

din 10 parti sociale, nominative si indivizibile, in valoare de 8155 lei fiecare. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4673/10.IX.2013, I. Petre Valentin în 

calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea actului constitutiv al societatii astfel: 

Art. 1. Se infiinteaza un punct de lucru in DrobetaTurnu Severin, str. Chisinau nr. 8, jud. Mehedinti. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6191/8.X.2014, I. Petre Valentin în 

calitate de asociat unic al Minteger Distribution Mehedinti SRL, a hotărât modificarea actului constitutiv al societatii astfel: 

Art. 1. Se realege in functia de administrator I. Petre-Valentin, cetatean roman, posesor al CI seria X nr. X, 

eliberata de Politia Dr.-Tr. Severin la data de X, CNP X, pe perioada nelimitata. 

 

II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

Analiza economico – financiară a societăţii Minteger Distribution Mehedinti SRL reprezintă un studiu metodologic 

al situaţiei şi evoluţiei societăţii comerciale, sub aspectul structurii financiare şi a rentabilităţii, plecând de la bilanţ, contul 

de rezultate și anexele la acestea. 

În elaborarea analizei economico-financiare, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti in calitate de 

administrator judiciar a examinat atât documentele financiar-contabile puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, 

respectiv: - Lista cuprizând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI 

SRL în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

85/2014; Lista completă a tuturor bunurilor SC MINTEGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL, în conformitate cu disp. 

art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; Lista cu toate conturile și băncile SC MINTEGER DISTRIBUTION 

MEHEDINTI SRL, în confomitate cu art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014; balanța de verificare la data de 

31.12.2019; balanța de verificare la data de 31.12.2020; balanța de verificare la data de 31.12.2021; situațiile financare 

anuale aferente anilor 2019, 2020; Fișa contului 411 Clienti; Fișa contului 462 Creditori diversi; Registrul imobilizărilor 

la data de 31.12.2021 cât şi situaţia indicatorilor financiari publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice pe care le-a 

considerat relevante sau utile.  

Analiza poziției financiare a debitoarei SC Minteger Distribution Mehedinti SRL 

Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel 

patrimonial, în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul activelor, datoriilor 

şi a capitalurilor proprii. 

Analiza poziției şi performanţelor financiare în perioada 2019-2021 

Evoluţia activului şi pasivului debitoarei în perioada 2019-2021 este prezentată mai jos pe principalele 

elemente componente: 

Denumireindicatori 
31.12.2

019 

31.12.

2020 

31.12.2

021 

Active imobilizate 325.385,00 509.944,00 449.656,00 

Total active circulante, din care: 2.231.655,00 3.112.913,00 3.497.915,00 

- stocuri 1.223.366,00 1.708.310,00 1.899.559,00 

- creanţe 981.841,00 1.344.416,00 1.505.855,00 

- casa şi conturi la bănci 26.448,00 46.483,00 84.115,00 

Cheltuieli înregistrate în avans -2.846,00 13.704,00 8.386,00 

TOTAL ACTIV 2.557.040,00 3.622.857,00 3.947.571,00 

Total capitaluri proprii 398.761,00 462.318,00 507.743,00 
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Datorii 2.482.087,00 3.205.539,00 3.830.116,00 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 

TOTAL PASIV 2.880.848,00 3.667.857,00 4.337.959,00 

 

Evoluţia performanțelor în perioada 2019-2021 este prezentată mai jos pe principalele elemente 

componente: 

Denumireindicatori 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Cifra de afaceri netă 8.362.226,00 7.822.048,00 7.146.234,00 

Venituri totale 8.362.226,00 7.822.048,00 7.146.234,00 

Cheltuieli totale 8.308.145,00 7.746.303,00 7.879.615,00 

Profitul sau pierderea brută 54.081,00 75.745,00 - 733.381,00 

Rezultatul net al exerciţiului 45.428,00 63.557,00 - 741.530,00 

 

Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2021, debitoarea prezintă următoarea situație 

financiară: 

 La data de 31.12.2021, debitoarea înregistrează capitaluri proprii în valoare de 2.476.016,30 lei, constituite 

din: 

 Capitalul social subscris vărsat (cont 1012) – 81.500,00 lei; 

 Profitul reportat din perioadele precedente (cont 1171) – 105.848,00 lei; 

 Alte rezerve (cont 106) – 269.880,14 lei  

 Profit (cont 121) – 45.524.98 lei. 

 La data de 31.12.2021 sunt înregistrate active imobilizate în valoare totală de 1.070.012,34 lei, amortizare 

cumulată 620.356,00 lei: 

 Terenuri– 166.368,20 lei (reprezentând teren situat in Com. Simian, jud. Mehedinti, inscris in CF nr. 

53485, in suprafata de 12.541 mp); 

 Mijloace de transport – 900.596,86 lei, constituite din:  

 Mobilier, birotica – 3.047,28 lei;  

 La data de 31.12.2021 sunt înregistrate datorii în cuantum total de 3.830.116,00 lei, fiind constituite din: 

 Alte împrumuturi și datorii asimilate (cont 167) – 97.543,51 lei; 

 Datorii la furnizori (cont 401) – 2.128.083,40 lei (în cursul lunii decembrie 2021 fiind înregistrate datorii 

în sumă de 531.740,47 lei și achitate datorii la furnizori în sumă de 678.685,10 lei); 

 Datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – 24.520,35 lei; 

 Datorii salariale (cont 421) – 25.207,00 lei (în cursul lunii decembrie 2021 fiind înregistrate datorii 

salariale în sumă de 3.081,00 lei); 

 Contribuții de asigurări sociale (cont 4312) – 92.481.91 lei;  

 Contribuții fond de sănătate (cont 4314) – 118.667,62 lei;  

 Contribuția asiguratorie de muncă (cont 436) – 17.336,00 lei;  

 Impozitul pe veniturile de natura salariilor (cont 444) – 51.353,67 lei; 

 Datorii la creditori-diverși – 106.630,00 lei; 

 La data de 31.12.2021 sunt înregistrate creanțe în cuantum total de 1.820.681,18 lei, fiind constituite din: 

 TVA de recuperat – 57.835,83 lei; 

 Clienti de incasat – 1.505.855,35 lei; 

 Creanțe la debitori diverși – 254.990,00 lei; 

 Decontări din operațiuni în curs de clarificare (cont 473) -2.000,00 lei. 

 La data de 31.12.2021 sunt înregistrate disponibilități bănești în conturi bancare în lei (cont 5121) în sumă de 

8.813,13 lei și numerar în casierie (cont 5311) în sumă de 30.302,31 lei. 

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: 

Denumireindicatori (%) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Rata activelor imobilizate 12,72 14.07 11,40 

(active imobilizate/total activ) 
   

Rata stocurilor 54,81 54,87 54,30 

(stocuri/total active circulante) 
   

Rata creanţelor 43,99 43,18 43,05 



5 

 

(creanţe/total active circulante) 
   

Rata disponibilităţilor băneşti 1,18 1,49 2,40 

(disponibilităţi/total active circulante) 
   

Rata activelor circulante 87,28 85,93 88,60 

(active circulante/total activ) 
   

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza informațiilor conform bilanțurilor financiare întocmite pentru perioada 

2019-2021 

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 31.12.2021, valoarea ratei activelor imobilizate este de 11,40% 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, observăm că se înregistrează o valoare de 88,60% din totalul activelor la 

nivelul anului 2021. 

 Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul activelor circulante. La data de 

31.12.2021, debitoarea înregistrează stocuri în gestiune in proportie de 54,30% din totalul activelor circulante. 

 Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 31.12.2021, 

valoarea ratei creanţelor este de 43,05%. 

 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 2021, valoarea ratei 

disponibilităţilor băneşti este de 2,40%. 

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. 

Denumireindicatori (%) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Rata autonomiei financiare globale 13,84 12,60 11,70 

(capital propriu/total pasiv) 
   

Rata de îndatorare globală 86,15 87,39 88,29 

(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 nostru, valorile acestei rate la nivelul intervalului de studiu si chiar la sfarsitul 

anului 2021 sunt sunt cu mult sub limita minima de 33%, respectiv 11,70%. 

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, ajungand la un nivel de 

indatorare de 88,29% la nivelul anului 2021. 

III. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 

În ceea ce priveşte transferurile patrimoniale înainte de deschiderea procedurii, administratorul judiciar precizează 

că,din documentele analizate, nu au fost identificate bunuri transferate din patrimoniul debitorului SC Minteger Distribution 

Mehedinti SRL. 

Concluzii cu privire la incidenţa art. 117 – art. 118 din Legea nr. 85/2014 

„Art. 117. (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate  introduce  la  judecătorul-sindic  acțiuni  

pentru  anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani 

anteriori deschiderii procedurii...” 

Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art.117 din Legea nr. 85/2014, până la această dată, administratorul 

judiciar nu a identificat nicio situaţie în care să poată face aplicarea acestor prevederi. 
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Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de 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 180 de 

zile anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că, până la data prezentului raport, administratorul judiciar nu a identificat 

acte juridice pentru care să fie incidente art.117 şi 118 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. 

IV. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 

Cauzele financiare, de ordin organizatoric și strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 

 păstrarea unui grad de îndatorare ridicat – la data de 31.12.2019 sunt înregistrate datorii în cuantum total de 

2.482.087,00 lei; la data de 31.12.2020 debitoarea datorii în cuantum total de 3.205.539,00 lei , iar la data de 

31.12.2021 înregistrează un grad de îndatorare de 88,29%,respectiv datorii neachitate în sumă de 3.830.116,00 lei; 

 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; 

 Clienti neincasati in cuantum de 1.505.855,35 lei (cont 411) 

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.  

V.Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 

Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a 

debitoruluieste 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 faptele 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. Intrăînaceastăcategorie de fapteilicite, de exemplu:  

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 de 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,  

r 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.  

Administratorul judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor documentelor financiar-contabile aferente 

activității economice desfășurate de către debitoare în perioada 2019-2021.  

-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 comert în interes propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  

Administratorul judiciar urmează să analizeze toate documentele financiar-contabile aferente activității economice 

desfășurată de debitoare în perioada 2015-2018. 

-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.  
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Până în prezent, din analiza documentelor financiar-contabile puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, 

nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat. 

-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 savârşirea 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, conform art. 33 din lege, 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 al 

organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  

Până în prezent, din analiza documentelor financiar-contabile puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, 

nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat. 

-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.  

Până în prezent, din analiza documentelor financiar-contabile puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, 

nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege analizat. 

-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 intârzierii 

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 dobândă 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/prudențiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  

Precizăm că, în prezent, nu am identificat operațiuni în care acest articol să fie incident.  

- 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 societății debitoare 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.  

Administratorul judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor documentelor financiar-contabile aferente 

activității economice desfășurate de către debitoare anterior deschiderii procedurii. 

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.  

Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti, prin asociat coord. Neagoe Roxana Violeta 

 


