BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19537/26.10.2016
Cererea este intemeiata pe dispozitiile art.117 si 118, din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa.
Dosarul nr. 566/104/2016/a3, privind antrenarea raspunderii materiale personale a paratului Haiducu D. Gabriel a fost
suspendat pana la solutionarea definitiva si irevocabila a celor doua anexe: 566/104/2016/a1 si 566/104/2016/a2.
Avand in vedere cele prezentate va solicitam:
 Aprobarea prezentei note de sedinta si acordarea unui nou termen in vederea solutionarii irevocabile a actiunilor
prezentate.
Termen de procedura: 27.10.2016
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la numarul de telefon 0723.131.493 si fax.
0249/430.568 – reprezentant: Dna. Lelia Andra Paun.
Semnătura şi ştampila
Județul Sălaj
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ROM-ITALIA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 13842370
Cabinet Individual de Insolventa Zoicaş Mihai, cod de identificare fiscală 20290332, sediul social: Loc. Zalău, str.
Pădurii, nr. 31, Jud. Sălaj, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1698/2005 emis de U.N.P.I.R.
Tel./fax 0360-566318/568368, Ţel. 0761659731, e-mail mihaizoicas@yahoo.com.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă şi situaţia financiară la
31.08.2016 a debitorului SC Rom –Italia Impex SRL
Nr. 2086/21.10.2016
Număr dosar: 1353/84/2016 – Tribunal Sălaj , Termen: 14.11.2016.
Judecător sindic: Daraban Patriţiu.
Temei juridic: art. 97 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Zoicaş Mihai.
Debitor: SC Rom-Italia Impex SRL, sediul social: Loc. Panic, nr. 1/Y, Comună Hereclean, Judeţul Sălaj J31/62/2001;
CUI: 13842370 societate în faliment” .
1.Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă:- SC Rom-Italia Impex SRL, cu datele de identificare de mai sus, a fost înfiinţată în anul 2001,având ca
principal obiect de activitate: activităţi de ambalare, de depozitare, comerţ cu ridicată a produselor din carne cod CAEN
8292, 5210, 4632, şi a funcţionat într-un spaţiu proprietatea firmei, situat în sat Panic, nr.1/Y, comună Hereclean,
judeţul Sălaj, amenajat şi dotat conform specificului de activitate, respectiv cu camere de refrigerare pentru depozitarea
produselor şi mijloace de transport pentru livrarea acestora. Societatea a fost înfiinţată de către Bianchini Luciano,
împreună cu un grup de asociaţi romani. Societatea a funcţionat în această asociere până în anul 2011, când din cauza
dificultăţilor financiare, adică lipsa fondurilor pentru continuarea activităţii, personalul a părăsit societatea şi a intrat în
încetare de plăţi. Pentru a ieşi din această situaţie, asociaţii existenţi au apelat la ajutorul SC Total Aş Distribuţie SRL,
care a intrat în societate conform Hotărârii AGA nr.---- cu un procent din părţi sociale de ----. Apoi, SC Total AŞ
Distribuţie SRL a cedat părţile sociale către Istrate Radu Dorel şi Mureşan Ioan-Corneliu, asociaţii cedentului. Prin
completarea capitalului cu 177.070 lei şi finanţările ulterioare acordate de către cei doi asociaţi, s-a reuşit revitalizarea
firmei, veniturile realizate crescând în mod substanţial în perioada următoare. În urma acestei asocieri, calitatea de
administratori în solidar au deţinut-o Bianchini Luciano şi Istrate Dorel Radu. Prin Hotărârea numărul 2 a Adunării
Generale a Asociaţilor din 18.04.2012, s-a hotărât că d-nul Tecar Gavril, asociat să se retragă din societate, părţile sale
sociale fiind preluate de asociaţii rămaşi, respectiv configuraţia asociaţilor fiind Total AŞ Distribuţie SRL 75% şi
Bianchini Luciano 25%. Ulterior, Total Aş Distribuţie a cedat părţile sale sociale către Istrate Radu Dorel, 40%, şi
Mureşan Ioan-Corneliu, 35%, iar Bianchi Luciano a rămas cu 25%, aceasta fiind structura capitalului social la această
dată, calitatea de administratori fiind deţinută de către Istrate Radu Dorel şi Bianchini Luciano, până în februarie 2015,
când ultimul a fost revocat. De la realizarea acestei asocieri, deşi asociaţii romani au finanţat activitatea cu sume
considerabile, urmărindu-se eficientizarea societăţii, rezultatele obţinute nu au fost la nivelul aşteptărilor, respectiv s-a
dovedit că afacerea nu justifica fondurile şi răspunderile asumate şi, pe fondul apariţiei unei stări conflictuale între
asociaţi, partea romana şi Bianchinii Luciano, aceştia au hotărât în adunarea asociaţilor nr.41/31.08.2016 începerea
procedurii falimentului împotriva debitoarei, care s-a deschis la cererea administratorului, prin Încheierea Civilă
nr.137/C/07.09.2016, pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr.1353/84/2016, CII Zoicaş Mihai fiind desemnat
lichidator judiciar provizoriu. 2. Activităţi procedural. De la deschiderea procedurii, prin Încheierea mai sus menţionată,
lichidatorul judiciar, după intrarea în posesia documentelor contabile, a procedat la analiza stării generale a societăţii şi
s-a documentat în vederea desfăşurării procedurii de lichidare; - au fost notificate băncile finanţatoare în legătură cu
începerea procedurii de faliment şi efectuarea operaţiunilor pe conturi, în situaţia dată, şi a fost deschis contul unic de
lichidare; - au fost notificaţi creditorii identificaţi în evidenţă contabilă, în vederea depunerii de declaraţii de creanţa;
Împotriva Încheierii de deschidere a procedurii, a fost formulată opoziţie de către Ciubancan Anca- Florinela, în calitate
de creditor, lichidatorul judiciar formulând Întâmpinare, iar la termenul fixat, adică 18.10.2016, cererea formulată a fost
respinsă; - asociatul Bianchini Luciano a formulat Cerere de suspendare a efectelor Încheierii de deschidere a procedurii
falimentului, de asemenea, a formulat şi Apel împotriva aceleaşi Încheieri, dosare în care s-au depus Întâmpinări şi care
au termen de judecată în 25.10.2016, la Curtea de Apel Cluj; - în urma depunerii declaraţiilor de creanţa şi a verificării
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acestora, a fost întocmit Tabelul preliminar al creanţelor, conform căruia pasivul debitoarei este în valoare de
1.322.968,8 lei, tabel care a fost depus la dosar, comunicat cu creditorii şi publicat în BPI. 3. Situaţia patrimonială şi
financiară a debitoarei. În conformitate cu datele din bilanţurile contabile, reprezentate de bilanţ la 31.12.2014 şi
31.12.2015, precum şi în balanţă întocmită la 31.08.2016, evoluţia în dinamică a principalilor indicatori de activitate şi
patrimoniu se prezintă astfel:
31.12.2013
31.12.2014
31.07.2015
august 2016
- venituri totale (lei)
6.974.198
7.070.619
6.058.135
4.531.989
- cheltuieli totale
6.841.350
7.344.297
6.168.859
4.535.855
- rezultat brut (+/-)
+ 132.848
-173.678
-110.724
-3865
- active totale
2.820.639
2.249.249
2.248.776
1.893.993
- datorii totale
2.111.205
1.975.787
2.092.905
1.582.063
- capitaluri proprii 709.430 273.462 155.871 311.930
Analizând datele prezentate mai sus, rezulta următoarele: - Societatea a avut o evoluţie constantă în ceea ce priveşte
veniturile, acestea au fost la nivele corespunzătoare faţă de cele obţinute în anii anteriori, dar rezultatul înregistrat pe
ultimii 3 ani este negativ, respectiv societatea se înregistrează cu pierdere. Rezultatul obţinut nu justifica investiţiile
efectuate, respectiv contribuţiile semnificative ale asociaţilor şi susţinerea financiară şi a firmelor din grup, iar din
analiza perspectivei privind eficientizarea activităţii rezulta că aceasta nu există şi că rezultatele care se vor obţine vor fi
în acelaşi trend. - Bunurile societăţii sunt reprezentate de construcţii (hala şi sediu), dotate cu 6 camere de refrigerare, şi
5 mijloace de transport a produselor către clienţi, stocuri curente de marfă, dat fiind specificul activităţii, adică sunt
produse perisabile a fost compensat înainte de deschiderea procedurii cu datoriile către furnizori. Valoare de piaţă a
acestora urmează să fie stabilită prin Raportul de evaluare care se va întocmi în perioada următoare. Creanţele de
încasat înscrise în balanţă la 31.08.2016 sunt în valoare de 295.785 lei, din care se apreciază că, din cauza situaţiei
financiare a clienţilor, se vor recupera în proporţie de maxim 50%. Datoriile societăţii, aşa cum au fost prezentate şi în
cererea introductivă, şi înscrise în tabelul preliminar, sunt reprezentate preponderent de datorii către bancă, furnizori şi
asociaţi. Aşa cum rezultă din Certificatele constatatore furnizate de Oficiul Registrului Comerţului Sălaj, SC Rom-Italia
Impex SRL face parte dintr-un grup de firme, împreună cu SC Total Aş Distribuţie SRL, şi SC Primavera Art SRL,
elementul comun fiind că cei 2 asociaţi romani, respectiv Mureşan Ioan-Corneliu şi Istrate Radu Dorel, fiind asociaţi în
toate cele 3 societăţi. Între aceste societăţi s-au desfăşurat relaţii comerciale furnizor şi client, de asemenea, cele 2
societăţi, începând cu anul 2012, urmărindu-se eficientizarea SC Rom-Intalia Impex SRL au sprijinit activitatea prin
plăţi efectuate în numele acesteia, astfel că, cele 2 societăţi sunt creditori la valorile înscrise în tabelul preliminar al
creanţelor. Din datele contabile ale celor 2 societăţi, rezulta că acestea au o situaţie financiară stabilă eficienta, o
anvergură considerabilă referitoare la veniturile şi patrimoniul deţinut, iar din analiza relaţiilor dintre cele 3 firme,
rezulta că nu sunt elemente care să fi determinat falimentul SC Rom-Italia Impex SRL, activitatea acesteia contribuind
în mod negativ la rezultatele celor 2 firme, din cauza susţinerii ori de către aceste firme ori de asociaţi pentru
revitalizarea sau menţinerea în activitate a acesteia. Mai facem precizarea ca cei 2 asociaţi romani sunt garanţi şi
fidejusori în calitate de persoane fizice pentru finanţările acordate de Banca Transilvania. 4. Cauzele apariţiei stării de
insolventa. - Analizând activitatea debitoarei, din anul 2012 şi până în prezent, rezulta că, deşi veniturile din vânzări au
crescut, respectiv au ajuns la un nivel constant, activitatea nu a devenit eficienta, respectiv închide exerciţiile financiare
din ultimii 3 ani cu pierdere;.- ponderea mare a cheltuielilor în total venituri în primul rând pentru că veniturile nu pot
avea creşteri peste cele înregistrate din cauza spaţiului limitat şi a desfacerii întrucât piaţa din zona are aceste limite.
Costurile cu mărfurile au crescut în ultima perioadă, de asemenea costurile cu energia şi transportul produselor, incid
mult în total cheltuieli la care se adaugă dobânzile bancare; - situaţia descrisă mai sus mai ales în ultimii ani s-a acutizat
şi din cauza creşterii concurenţei realizată de supermercaturi, îngustarea pieţei de desfacere ca urmare a dificultăţile
financiare pe care le au firmele mici totul pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populaţiei;- la toate cele arătate mai
sus s-a mai adăugat în ultimii ani starea conflictuală intervenită între asociaţi care a condus la lipsa de interes pentru
asociaţii romani de a continua activitatea în asemenea condiţii mai ales că perspectiva creşterii profitului nu exista:
În această fază a procedurii lichidatorul judiciar nu a identificat elemente pentru angajarea răspunderii personale a
asociaţilor prevăzute de art. 169 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
adică: Nu au fost identificate operaţiuni privind folosirea fondurilor societăţii în scop persona, nu au fost înstrăinate
active în dauna creditorilor iar contabilitatea a fost condusă conform legi dar analiza mai detaliată se va realiza în
perioada următoare şi în condiţiile în care vor fi identificate aceste elemente vom completa prezentul raport cu referire
la aceste aspecte. Alte menţiuni: În continuare, vor fi parcurse celelalte etape prevăzute de sentinţa de deschidere a
procedurii de faliment, respectiv se va întocmi tabelul definitiv al creanţelor, va fi realizată evaluarea bunurilor, care,
împreună cu prezentul Raport, urmează să fie analizate în adunarea creditorilor convocata în acest scop. Ataşăm:
Certificate constatatoare, bilanţului/ 2014 şi 2015, balanţa contabilă la 31.08.2016.
Semnătură: Lichidator judiciar - C.I.I. Zoicaş Mihai

Județul Timiş
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea RIC INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 25083885
Tribunalul Timiş
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