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Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LASER INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 6610610 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generala a insolvenţei 
Nr.2604 din 13.11.2017 

1.Date privind dosarul: nr.7860/99/2017, nr.în format vechi 484/2017, Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment- 
Judecător-sindic Mițică Alexandru. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str.Elena Doamna, nr.1A, jud.Iaşi, Fax: 0332.435.507. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: orele 9.00-13.00. 
3.1.Debitor: Laser Invest SRL cu sediul social în mun.Iași, Piața Unirii, nr.5, jud. Iași, având număr de ordine în 
registrul comerţului J22/1205/2008, CUI: 6610610. 
3.2. Administrator special: Nu a fost numit. 
4.Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL, C.I.F. RO20692097, cu sediul în loc. Lunca 
Cetățuii, str.Dreptății, nr.4, bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Iași, număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO 
0026, Tel/Fax 0232.590.075, e-mail: office.homoranuSPRL@gmail.com, reprezentanţi Homoranu Gheorghe şi 
Grigorian Andreea-Gina. 
5.Subscrisa SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Laser Invest 
SRL conform Încheierii nr.214 din data de 03.10.2017, pronunţată de Secţia II Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi în 
dosar nr.7860/99/2017, nr.în format vechi 484/2017, în temeiul: art. 97 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică: - Raportul administratorului judiciar privind cauzele şi împrejurările 
care au dus la apariţia stării de insolvenţă. 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta într-un singur exemplar. 

Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă 
 a debitoarei Laser Invest SRL 

Număr dosar: 7860/99/2017, nr.în format vechi 484/2017, Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment- Judecător-sindic 
Mițică Alexandru. 
Temei juridic: art. 97 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL 
Debitor: Laser Invest SRL 
Menţiuni: 
1.Scurt istoric al procedurii: În data de 03.10.2017 s-a dispus prin Încheierea nr.214 din data de 03.10.2017 pronunţată 
de Secţia II Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi în dosar nr.7860/99/2017, nr.în format vechi 484/2017, intrarea în 
procedura generală a insolvenţei a debitorului Laser Invest SRL În dosarul mai sus menţionat a fost desemnat 
administrator judiciar SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL. Administratorul judiciar, SCP. Casa de Insolventa 
Homoranu SPRL, desemnat în cauza pendinte conform Încheierii nr.214 din data de 03.10.2017, pronunţată de Secţia II 
Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi în dosar nr.7860/99/2017, nr.în format vechi 484/2017, a stăruit, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 58 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în a obţine 
informaţiile şi documentele prevăzute la art. 67 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, privind situaţia economică a debitorului. Au fost notificaţi creditorii cunoscuţi şi instituţiile abilitate a deţine 
informaţii despre societatea debitoare. Au fost solicitate informaţii şi relaţii de la următoarele autorităţi şi instituţii 
publice: D.G.E.F.P.L. Iaşi, dacă debitorul deţine bunuri imobile sau mobile; Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Iaşi; Administratia Finanţelor Publice Iaşi; Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul de Publicitate Imobiliară Iaşi.Societatea debitoare, Laser Invest SRL a fost 
notificată cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la sediul acesteia declarat la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, mun.Iași, Piața Unirii, nr.5, jud. Iași. A fost publicată notificarea de 
deschidere a procedurii insolvenţei societăţii debitoare într-un ziar de largă circulaţie şi în B.P.I..  
2. Scurt istoric al societăţii: Societatea debitoare a fost înfiinţată în anul 2008, cu un capital social de 13.500 lei, având 
ca principal obiect de activitate „Activități de întreținere corporală” cod CAEN 9604, cu sediul în mun.Iași, Piața Unirii, 
nr.5, jud. Iași. Societatea are ca unic asociat si administrator pe Chilea Romeo, domiciliat în municipiul Roman, 
str.Stefan cel Mare, bl.15, sc.B, et.2, ap.23, jud.Neamt. 
3. Analiza economico-financiară a societăţii în perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenţei: Perioada de timp 
luată ca referinţă pentru această analiză este reprezentată de ultimii trei ani de activitate. Analiza economico-financiară 
a situaţiei patrimoniale în perioada 2014-2016 are la bază ca şi sursă principal, situaţiile financiare anuale pentru anii 
2014-2016 de verificare aferente ale societății Laser Invest SRL Pentru efectuarea analizei economico-financiare au fost 
folosite o serie de documente de sinteză contabilă pornind de la premisa că acestea reflectă o imagine corectă, clară şi 
fidelă a activităţii economice, informaţiile fiind preluate de la compartimentul financiar-contabil al debitoarei. 
Evoluţia principalilor indicatori este sintetizată în tabelul următor: 

Indicatori bilantieri Nr.crt. 2014 2015 2016 
Cifra de afaceri 1 2 496 202 2 000 788 976 481 
Total venituri 2 2 812 253 2 112 166 1 110 244 
Total cheltuieli 3 2 749 302 2 338 551 1 150 534 
Profit brut 4 62 951 -226 385 -40 290 
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Impozit pe profit 5 0 0 0 
Profit net 6 62 951 -226 385 -40 290 
Situatia neta 7 62 951 -226 385 -40 290 
Numar de salariati 8 34 34 1 
Total active fixe nete 9 2 405 800 2 657 262 2 482 780 
Active circulante 10 117 969 104 851 70 668 
Total datorii 11 888 778 2 234 341 2 080 314 
Capitaluri proprii 12 -11 626 - 238 011 -278 300 
Capital permanent(cp+prov+dtl) 13 898 099 493 937 303 817 

Din analiza indicatorilor bilanţieri se poate constata faptul că societatea, a înregistrat o cifră de afaceri in crestere in 
perioada analizată, adică a realizat o cifră de afaceri de 2496202 lei în anul 2014, o cifră de afaceri de 2000788 lei în 
anul 2015, o cifră de afaceri de 976481 lei în anul 2016 pentru realizarea căreia au fost alocate cheltuieli după cum 
urmează: în anul 2014 au fost alocate cheltuieli în suma de 2749302 lei, în anul 2015 au fost alocate cheltuieli în sumă 
de 2338551 lei iar în anul 2016 au fost alocate cheltuieli în sumă de 1150534 lei. Societatea a obţinut în perioada 
analizată rezultate pozitive in perioada 2014, iar in 2015-2016 a obtinut rezultate negative ceea ce reflectă faptul că a 
folosit un capital de împrumut pentru obţinerea rezultatelor financiare.  
Analiza activului şi pasivului patrimonial 

Denumire indicatori Nr.crt. 2014 2015 2016 
Date bilantiere 

Active fixe necorporale 1 9 084 655 0 
Active fixe corporale nete 2 2 396 716 2 447 643 2 482 780 
Total active fixe nete 3 2 614 764 2 657 262 2 482 780 
Active circulante - din care: 4 117 969 104 851 70 668 
Stocuri 5 32 810 36 470 1 926 
Creante 6 68 596 39 018 68 469 
Disponibilitati banesti 7 16 563 29 363 273 
Alte active circulante 8 0 0 0 
Cheltuieli in avans 9 1 236 2 805 629 
Total activ net 10 729 642 488 754 404 665 
Capitaluri proprii 11 -11 626 -238 011 -278 300 
Imprumuturi pe termen lung (sold ct 162) 12 1 045 606 888 777 0 
Imprumuturi pe termen scurt 13 0 0 0 
Imprumuturi totale 14 1 045 606 888 777 0 
Capital permanent 15 898 099 493 937 303 817 
Datorii curente 16 1 045 717 1 502 393 1 505 196 
Alte datorii termen lung 17 0 0 575 118 
Total datorii termen lung 18 888 778 731 948 575 118 
Capitalul total al societatii 19    
Total datorii 20 1 934 495 2 234 341 2 080 314 
Total pasiv 21 2 733 969 2 764 918 2 554 077 

Analiza structurii bilanţului a vizat analiza relativă a activelor societăţii, urmărind, astfel, o analiză a structurii activului, 
iar pe de altă parte, analiza structurii financiare adică datorii minus capitaluri proprii, respectiv aspectul central al 
analizei structurii pasivului. Pentru perioada de referinţă 2014-2016, valoarea elementelor structurale de activ, 
corespunzătoare resurselor controlate de entitatea în speţă, în vederea atragerii de beneficii economice viitoare, a 
înregistrat o evoluţie fluctuantă. Comparativ cu începutul perioadei de referinţă, la sfârşitul anului 2014 valoarea 
acestora a fost de 2614764 lei, la sfârşitul anului 2015 valoarea acestora a fost de 2657262 lei, iar la sfârşitul anului 
2016 valoarea activelor a fost de 2482780 lei. Astfel, se poate constata faptul că pentru perioada analizată, activele au 
cunoscut o valoare constanta. Situaţia contului de profit şi pierdere a constituit baza aprecierii performanţelor 
economico-financiare a societăţii pe seama marjelor de acumulare, denumite solduri interimare de gestiune. Dinamica 
soldurilor interimare de gestiune, respectiv contribuţia lor asupra rezultatelor parţiale economico-financiare a activităţii 
societăţii au fost în perioada de referinţă astfel: 
Analiza contului de profit şi pierdere 

Denumirea indicatorilor 2014 2015 2016 
Venituri din exploatare - total 2 812 240 2 112 132 1 110 244 
  1 Cifra de afaceri neta 2 496 202 2 000 788 976 481 
   1.1 Productia vanduta(ct.701+702+704+705+706+708) 2 394 675 1 891 591 911 142 
   1.2 Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707) 101 527 111 847 65 489 
   1.3 Reduceri comerciale acordate(ct.709)  2 650 150 
  2 Venit. af. costului productiei in curs de executie (ct711+712)    
  3 Prod realizata de entitate pt scopuri poprii si capitalizata(ct 722)    
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Denumirea indicatorilor 2014 2015 2016 
  4 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417-7815) 316 038 111 344 133 763 
Cheltuieli de exploatare - total 2 812 240 2 296 265 1 078 966 
  1 Chelt. cu materiile prime si mat. consumabile(ct601+602) 196 921 190 319 98 724 
  2 Alte chelt. materiale(ct603+604+606+608) 57 411 36 599 5 356 
  3 Alte chelt. externe(cu energie si apa)(ct.605) 224 938 240 138 104 261 
  4 Chelt. privind marfurile(ct.607) 66 272 54 830 43 553 
  5 Reduceri comerciale primite(ct.609)  2 371 243 615 
  6 Chelt. cu personalul 1 076 637 871 859 296 182 
   6.1 Salarii si indemnizatii(ct641+642+643+644-7412) 845 736 702 772 236 896 
   6.2 Chelt.cu asigurarile si protectia sociala(ct.645-7415) 230 901 169 087 59 286 
  7 Ajustari de val.privind imobil.corporale si necorporale 106 173 106 752 105 437 
   7.1 Cheltuieli(ct.6811+6813) 106 173 106 752 105 437 
   7.2 Venituri(ct.7813)    
  8 Alte cheltuieli de exploatare 965 031 796 011 419 069 

   8.1 
Chelt.privind prestatiile 
externe(ct.611+612+613+623+624 670 253 747 535 307 975 

    +625+626+627+628    
   8.2 Cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct.635) 29 751 37 284 15 805 
   8.3 Alte cheltuieli(ct.652+658) 265 027 11 192 95 289 
Profitul sau pierderea din exploatare:    
  - Profit 121 228  31 278 
  - Pierdere  184 133  
Venituri financiare 13 34 0 
  1 Venituri din dobanzi (ct.766) 13 0  
  2 Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768) 0 34  
Cheltuieli financiare 58 290 42 286 71 561 
  1 Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418) 58 289 41 862 37 325 
  2 Alte chelt. Financiare(ct.663+664+665+667+668) 1 424 7 
Profitul sau pierderea financiara:    
  - Profit    
    Pierdere 58 277 42 252 71 568 
Profitul sau pierderea curenta    
   Profit 62 951   
   Pierdere  226 385 40 290 
Venituri totale 2 812 253 2 112 166 1 110 244 
Cheltuieli totale 2 749 302 2 338 551 1 150 534 
Profitul sau pierderea bruta    
   Profit 62 951   
   Pierdere  226 385 40 290 
Impozitul pe profit(ct.691) 0 0 0 
Profitul sau pierderea neta a perioadei de raportare    
    Profit 62 951   
    Pierdere  226 385 40 290 
Cheltuieli fixe 1 212 561 1 015 895 417 424 
Din analiza indicatorilor bilanţieri se poate constata faptul că societatea, a înregistrat o cifră de afaceri in crestere in 
perioada analizată, adică a realizat o cifră de afaceri de 2496202 lei în anul 2014, o cifră de afaceri de 2000788 lei în 
anul 2015, o cifră de afaceri de 976481 lei în anul 2016 pentru realizarea căreia au fost alocate cheltuieli după cum 
urmează: în anul 2014 au fost alocate cheltuieli în suma de 2749302 lei, în anul 2015 au fost alocate cheltuieli în sumă 
de 2338551 lei iar în anul 2016 au fost alocate cheltuieli în sumă de 1150534 lei. Societatea a obţinut în perioada 
analizată rezultate pozitive in perioada 2014,iar in 2015-2016 a obtinut rezultate negative ceea ce reflectă faptul că a 
folosit un capital de împrumut pentru obţinerea rezultatelor financiare. Volumul de activitate corespunzător producţiei 
exerciţiului a fost susţinut prin efectuarea de consumuri intermediare, în speţă cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile si salariile în sumă de 2812240 lei în anul 2014, 2296265 lei în anul 2015, şi 1078966 lei în 
anul 2016. În asemenea condiţii, societatea înregistrează următoarele rezultate financiare: în anul 2014 înregistrează un 
profit în sumă de 62951 lei, în anul 2015 înregistrează o pierdere in sumă de 226385 lei, în anul 2016 înregistrează o 
pierdere in sumă de -40290 lei. 
I.Analiza întreprinderii RON 
1) Analiza echilibrului economico-financiar 
a) Situatia neta:SN= Total Activ- Total Datorii 
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Indicatori  2014 2015 2016 
SN 799 474 530 577 473 763 

TA 2 733 969 2 764 918 2 554 077 

TD 1 934 495 2 234 341 2 080 314 

Situaţia netă a societăţii în perioada analizată se prezintă într-o continuă scadere de la 799474 lei în anul 2014, scade la 
530557 lei in anul 2015, scazand la 473763 in anul 2016, totalul activelor cresc de la 2733969 lei în anul 2014 la 
2764918 lei în anul 2015 si scad la 2554077 lei in anul 2016 iar totalul datoriilor creste de la 1934495 lei în anul 2014 
la 2234341 lei în anul 2015, scazand in anul 2016 la 2080314 lei. 
b) Fond de rulment financiar net: FRF= Capitaluri permanente - Active imobilizate(exclusiv amortiz. si proviz) (valoare 
neta) 

Indicatori 2014 2015 2016 
FRF -1 716 665 -2 163 325 -2 178 963 

CPM 898 099 493 937 303 817 

AI 2 614 764 2 657 262 2 482 780 

Fondul de rulment financiar net în perioada de analiză înregistrează valori în scădere, deoarece rata de creştere a 
activelor imobilizate a fost mai mare decât cea de creştere a capitalurilor permanente. Activele imobilizate au crescut 
datorită reevaluării activelor aflate în patrimoniul debitoarei.  
c) Fond de rulment propriu: FRP= Capitaluri proprii - Active imobilizate nete 

Indicatori 2014 2015 2016 
FRP -2 626 390 -2 895 273 -2 761 080 

CPR -11 626 -238 011 -278 300 

AI 2 614 764 2 657 262 2 482 780 

Fondul de rulment financiar propriu reprezint capacitatea societăţii de a finanţa active imobilizate din surse permanente 
proprii. Acest lucru nu s-a întamplat, activele imobilizate finanţându-se din surse pe termen scurt şi din aportul 
asociaţilor prin împrumutarea societăţii. Fondul de rulment propriu reprezintă capacitatea societăţii de a finanţa active 
imobilizate din surse permanente proprii. Acest lucru nu s-a întamplat, activele imobilizate finanţându-se din surse pe 
termen scurt şi din aportul asociaţilor prin împrumutarea societăţii. Indicatorul reflectă absorbirea unei părţi din sursele 
temporare pentru finanţarea unor necesităţi permanente, contrar principiului de gestiune financiară: la necesităţi 
permanente se alocă surse permanente, astfel rezultă nevoia permanentă de acoperire a datoriilor pe seama capitalurilor 
permanente. Ca urmare, societatea nu dispune de o marjă de securitate care să poată fi utilizată în finanţarea cerută de 
plata creditorilor şi rambursarea capitalului de împrumut folosit şi continuarea activităţii, rezultatul financiar fiind 
negativ în perioada analizată. 
d) Fond de rulment împrumutat (străin): FRS= Fond de rulment financiar net - Fond de rulment propriu 

Indicatori 2014 2015 2016 
FRS 909 725 731 948 582 117 
FRF -1 716 665 -2 163 325 -2 178 963 
FRP -2 626 390 -2 895 273 -2 761 080 

Fondul de rulment strain reprezinta surse atrase de la alte entitati comerciale partenere sau imprumutate de la institutiile 
financiar-bancare 
e) Necesarul de fond de rulment: NFR=Active circulante - Datorii din exploatare(curente) 
(doar forme materializate) (exclusiv credite de trezorerie) 

Indicatori 2014 2015 2016 
NFR -943 075 -1 424 100 -1 434 172 

AC = Stocuri+Creante+Ch in av 102 642 78 293 71 024 
DE= Dat. Curente-credit TS 1 045 717 1 502 393 1 505 196 

Necesarul de fond de rulment reflecta faptul că activele circulante sunt integral finanţate de datoriile de exploatare. 
Faptul că datoriile din exploatare exced cu mult, în perioada analizată, activele circulante, explică faptul că sursele pe 
termen scurt au fost folosite pentru finanţarea activelor imobilizate. Necesarul de Fond de Rulment desemnează nevoile 
financiare generate de executarea unor operaţiuni repetitive care compun ciclul de exploatare curentă (cumpărări, 
vânzări, plăţi, salarii), al cărui total trebuie acoperit cel puţin parţial de resurse stabile (Fondul de Rulment Net). El 
reprezintă banii ce trebuie rulaţi în societate pentru a-i asigura funcţionarea (după finanţarea imobilizărilor), care 
reclamă cheltuieli ce vor fi recuperate la achitarea facturilor de catre clienţi. Analizând acest indicator, putem observa 
că activele circulante sunt integral finanţate de datoriile de exploatare. Faptul că datoriile din exploatare exced cu mult, 
în perioada analizată, activele circulante explică faptul că sursele pe termen scurt au fost folosite pentru finanţarea 
activelor imobilizate.  
f) Trezoreria netă: TN= Fond de rulment financiar net - Necesarul de fond de rulment 
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Indicatori 2014 2015 2016 
TN -773 590 -739 225 -744 791 
FRF -1 716 665 -2 163 325 -2 178 963 
NFR -943 075 -1 424 100 - 1 434 172 

Cred Trez (impr TS) 0 0 0 
Impr. Asoc. (alte datorii TL) 533 929 533 929 469 488 

Disponibilitati 16 563 29 363 273 
Total Alte Surse 0 0 0 

Valoarea negativă a trezoreriei nete din perioada 2014-2016 reflectă dezechilibrul financiar al debitoarei. Acumularea în 
perioada analizată de active imobilizate pe seama creşterii obligaţiilor neplătite şi apelarea la credite pe termen scurt a 
mentinut dezechilibrul financiar la care s-a adaugat acumularea de pierderi din activitatea curentă.  
2) Analiza rezultatelor 
a) Marja comerciala: MC=Venituri din vânzarea mărfurilor-Cheltuieli privind mărfurile 

Indicatori 2014 2015 2016 

MC 37 626 54 610 22 401 

VM (am scazut rulaj ct 709) 101 527 109 197 65 339 

ChM(am scazut rulaj ct 609) 63 901 54 587 42 938 

În primul rând, marja comercială atașată fiecărei vânzări trebuie să aibă o valoare pozitivă, altfel semnifică pierderi. 
Marja comercială a oricărei vânzări trebuie să fie suficient de mare astfel încât să acopere costurile directe de suport ale 
vânzării (promovare produse, stocare, distribuție etc) și costurile indirecte de suport ale firmei (management general, 
activități administrative).Aceasta analiza nu poate releva un indicator intrucat cifra de afaceri este realizat din prestarea 
serviciilor catre terti. 
b) Producţia exerciţiului: PE=Producţia vândută +/- Producţia stocată +Producţia imobilizărilor 

Indicatori 2014 2015 2016 
PE 2 394 675 1 891 591 911 142 
PV 2 394 675 1 891 591 911 142 
PS 0 0 0 

PI 0 0 0 
Producţia exerciţiului (Pe Cheltuieli externe =cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile + alte cheltuieli 
materiale+ alte cheltuieli din afară, energie şi apa + cheltuieli privind prestaţiile externe+ cheltuieli cu despăgubirile și 
activele cedate.Este indicatorul valoric utilizat pentru dimensionarea întregii activităţi desfăşurate de întreprindere în 
cursul unui exerciţiu. Ea se compune din bunurile şi serviciile produse de întreprindere indiferent de destinaţia acestora, 
respectiv vânzare, stocare sau imobilizare. Producţia exerciţiului (Pex) ca sold intermediar de gestiune caracterizează 
volumul valoric global al activităţii întreprinderii şi este suma producţiei vândute (Pv) cu producţia stocată (Ps) şi 
producţia imobilizată (Pi). 
c) Valoarea adaugată: VA= Marja comerciala + Producţia exerciţiului - Cheltuieli Externe 

Indicatori 2014 2015 2016 
VA 1 025 133 728 489 323 601 
MC 37 626 54 610 22 401 
PE 2 394 675 1 891 591 911 142 

Cheltuieli externe 1 407 168 1 217 712 609 942 
Cheltuieli externe =cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile + alte cheltuieli materiale+ alte cheltuieli 
din afara, energie şi apa + cheltuieli privind prestaţiile externe+ cheltuieli cu despagubirile si activele cedate. 
d) Excedentul brut din exploatare: EBE= Valoarea adaugată + Subvenţii din exploatare- Impozite şi taxe - Cheltuieli cu 
personalul si protecţia socială 

Indicatori 2014 2015 2016 
EBE -57 730 -159 090 35 139 
VA 1 025 133 728 489 323 601 
SE 23 525 21 564 23 525 

IMP+T 29 751 37 284 15 805 
Ch.PPS 1 076 637 871 859 296 182 

Acest indicator masoara eficacitatea capitalului economic. Altfel spus, reprezinta valoarea adaugata de capitalul 
economic.Reprezinta resursa rezultata din exploatare si folosita pentru mentinerea si dezvolatrea potentialului productiv 
al intreprinderii si remunerarea capitalurilor utilizate si a statului. Acest indicator nu este influentat de politica 
prudentiala a firmei (amortizari si provizioane), de politica financiara si operatiile cu caracter exceptional, fapt ce 
determina sa fie considerat ca indicator esential in analiza de gestiune si efectuarea de comparatii intre diferite 
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intreprinderi.Excedentul brut de exploatare se determina dupa urmatoarea relatie de calcul:Valoarea adaugata bruta+ 
Subventii din exploatare (cont 74)- Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate (cont 635)- Cheltuieli de 
personal= Excedent brut de exploatare (sau insuficienta bruta de exploatare) 
e) Rezultatul exploatării: RE= Excedentul brut din exploatare + Venituri din provizioane pentru exploatare+ Alte 
venituri din exploatare- Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele pentru exploatare- Alte cheltuieli de exploatare 

Indicatori 2014 2015 2016 
RE 121 228 -184 133 31 278 

EBE -57 730 -159 090 35 139 

VPE 0 20 947 0 

AVE 292 512 89 779 110 238 

CAmP 106 172 127 699 112 436 

ACE 7 382 8 070 1 663 

Este reprezentat de surplusul (deficitul) generat de activitatea de exploatare normală şi curentă a întreprinderii. El se 
stabileşte prin deducerea tuturor cheltuielilor (plătibile şi calculate) din veniturile exploatării (încasabile şi calculate). 
Nivelul său exprimă mărimea absolută a rentabilităţii activităţii de exploatare, adică performanţele realizate de 
întreprindere prin activitatea sa, tinând cont de politica sa financiară şi fiscala. Rezultatul net al exploatarii se obţine 
prin deducerea cheltuielilor cu amortizările şi provizioanele din excedentul brut al exploatării. 
f) Rezultatul current: RC= Rezultatul exploatării + Venituri Financiare-Cheltuieli Financiare 

Indicatori 2014 2015 2016 
RC 62 951 -226 385 -40 290 
RE 121 228 -184 133 31 278 
VF 13 34 0 
CF 58 290 42 286 71 568 

Rezultatul curent este în mare măsură expresia rezultatului financiar. Acest lucru se datorează faptului că finanţarea 
activelor imobilizate s-a făcut într-o proporţie majoritară prin contractarea de credite bancare purtătoare de dobânzi. 
g) Rezultatul net: RN=Rezultatul curent + Rezultatul Exerciţiului- Impozit profit 

Indicatori 2014 2015 2016 

RN 62 951 -226 385 -40 290 

RC 62 951 -226 385 -40 290 

Rex 0 0  0 

Imp. PR 0 0 0  

Rezultatul net nu este influenţat de impozitul pe profit, astfel că acesta reflectă într-o proporţie de 100% rezultatul 
curent. 
h) Capacitatea de autofinanţare - metoda deductibilă (din EBE): CAF= Excedentul brut din exploatare +/- 
Venituri/Cheltuieli financiare+/-Venituri/Cheltuieli exceptionale+/-alte venituri/Cheltuieli din exploatare- Impozit pe 
Profit 

Indicatori 2014 2015 2016 
CAF 5 221 -385 475 -5 151 
EBE -57 730 -159 090 35 139 

VF-CF -58 277 -42 252 -71 568 
Vex-ChEx 0 0 0 
aVe-aCHe 121 228 -184 133 31 278 
Imp. PR 0 0 0 

Capacitatea de autofinanţare reflectă valoarea insuficientă a activităţii desfăşurate de societate. De aici reiese faptul că 
societatea va avea nevoie în viitor de o infuzie de capital pentru scăderea datoriei. 
3) Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 
a) Lichiditatea globală %: Lg=Active circulante/Datorii curente 

Indicatori 2014 2015 2016 
Lg 11,3 7 4,7 

AC 117 969 104 851 70 668 

DC 1 045 717 1 502 393 1 505 196 

O valoare bună pentru acest indicator, trebuie să înregistreze valori de peste 100%. În cazul nostru se observă o 
degradare a indicatorului. 
b) Lichiditatea imediată %: Li=Trezorerie/Datorii pe termen scurt 

Indicatori 2014 2015 2016 
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Li 8,14 4,6 4,57 
T= AC-Stocuri 85 159 68 381 68 742 

DC 1 045 717 1 502 393 1 505 196 
Stocuri 32 810 36 470 1926 

Reprezintă ponderea disponibilităţilor faţă de datorii pe termen scurt.Creşterea indicatorilor de lichiditate reprezintă un 
factor de creştere a activităţii economice (creşterea vânzărilor, creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor). 
c) Solvabilitatea patrimonială %: Sp=Capitaluri proprii/Total pasiv 

Indicatori 2014 2015 2016 
Sp -0,5 -8,6 -10,9 

CP -11 626 -238 011 -278 300 

TP 2 733 969 2 764 918 2 554 077 

Rata solvabilitatii patrimoniale: exprima gradul de acoperire a obligatiilor de plata pe termen mediu si lung, inclusiv a 
obligatiilor catre actionari constand in capitalul varsat si alte fonduri constituite, din capitalul propriu; se determina 
dupa relatia: Rs=CP/ (Dfin+CP)*100 unde Cp=capitalul propriu; Rs=rata solvabilitatii patrimoniale; Dfin= datorii pe 
termen mediu si lung. Valoarea optima a acestui indicator este cuprinsa intre 40-60%; o valoare sub 30% inseamna o 
situatie creitica pentru intreptindere. Solvabilitatea evidențiază capacitatea unei societăți de a face față scadențelor pe 
termen lung și mediu și depinde de mărimea acestor datorii și de costul îndatorării. Prin urmare, în măsura în care 
activul real este suficient ca să îi permită plata tuturor datoriilor, societatea este solvabilă. Astfel, solvabilitatea 
urmăreşte capacitatea acesteia de a-şi achita obligaţiile totale din resurse totale, pe baza acestui indicator putându-se 
evalua riscul incapacităţii de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment).  
d) Rata solvabilităţii generale %: RSg=Total Activ/Datorii curente 

Indicatori 2014 2015 2016 
RSg 261,5 184,1 169,7 

TA 2 733 969 2 764 918 2 554 077 

DC 1 045 717 1 502 393 1 505 196 

4) Analiza rentabilităţii şi potenţialului de creştere 
a) Rentabilitatea economică: RE = Excedentul brut din exploatare /total activ % 

Indicatori 2014 2015 2016 
RE -2,11 -5,8 1,38 

EBE -57 730 -159 090 35 139 
TA 2 733 969 2 764 918 2 554 077 

Măsoara performanţa activului societăţii. Valorile în scădere scot în evidenţă faptul că activul societăţii, atât cel 
imobilizat cât şi cel circulant, are o performanţă foarte scăzută si nu produce venituri la nivelul pentru care a fost creat. 
b) Rentabilitatea financiara: RF = Rezultatul curent /capitaluri proprii % 

Indicatori 2014 2015 2016 
RF -541,47 95,2 14,5 
RC 62 951 -226 385 -40 290 
CP -11 626 -238 011 -278 300 

Măsoara capacitatea surselor proprii pe termen lung de a obţine profit. De aici reiese faptul că decizia de găsire a noi 
surse de venituri şi soluţia vânzarii unor active sunt oportune şi foarte necesare pentru redresarea financiară. 
5) Ratele de rentabilitate  
a) Rata marjei comerciale - se utilizeaza de societăţi cu activitate comercială: Rmc = Marja comercială /vanzări de 
mărfuri % 

Indicatori 2014 2015 2016 
Rmc 37,06 50,1 34,29 

MC 37 626 54 610 22 401 

VM 101 527 109 197 65 339 

b) Rata marjei brute de exploatare - indică aptitudinea actuală de exploatare de a face profit 
Rmb = Excedentul brut din exploatare / Cifra de afaceri % 

Indicatori 2014 2015 2016 
Rmb -2,31 -8 3,6 

EBE -57 730 -159 090 35 139 

CA 2 496 202 2 000 788 976 481 

c) Rata marjei nete - exprimă capacitatea societăţii de a face profit şi de a face faţă concurenţei: Rmn = Rezultatul net / 
Cifra de afaceri % 
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Indicatori 2014 2015 2016 
Rmn 2,6 -11,4 4,2 
RN 62 951 -226 385 -40 290 
CA 2 496 202 2 000 788 976 481 

Faptul că societatea nu înregistrează profit, demonstrează că necesitatea intrării în insolvenţă era o realitate şi că 
restructurarea economică şi financiară nu mai suporta nici o întârziere. 
d) Rata marjei brute de autofinantare - măsoară surplusul de resurse de care dispune întreprinderea: Rmba = Capacitatea 
de autofinanţare / Cifra de afaceri % 

Indicatori 2014 2015 2016 
Rmba 0,21 -19,27 -0,6 
CAF 5 221 -385 475 -5 151 
CA 2 496 202 2 000 788 976 481 

Având în vedere valorile mici ale CAF, Rmba înregistrează în perioada analizată valori mici, deci deficitul de resurse 
nu poate ajuta activitatea de exploatare. 
e) Gradul de îndatorare: G.I. = Total datorii / Total activ % 

Indicatori 2014 2015 2016 
G.I. 70,8 80,9 81,5 
TD 1 934 495 2 234 341 2 080 314 
TA 2 733 969 2 764 918 2 554 077 

Gradul de îndatorare este un indicator de risc. 
f) Rata autonomiei financiare: RAF = Capital propriu / Capital permanent % 

Indicatori 2014 2015 2016 
RAF -1,3 -48,19 -91,6 
CPR -11 626 -238 011 -278 300 
CPM 898 099 493 937 303 817 

Prin demararea măsurilor cuprinse în planul de reorganizare se va ameliora valoarea capitalurilor proprii şi prin acest 
indicator şi valoarea ratei autonomiei financiare. 
g) Rata de finantare a stocurilor: RAS = Fond rulment / Stocuri % 

Indicatori 2014 2015 2016 
RAS -5 232,2 -59 318 -113 134,2 

FRF -1 716 665 -2 163 325 -2 178 963 

Stocuri 32 810 36 470 1 926 

h) Rata capitalului propriu faţă de activele imobilizate: RCPR = Capital propriu/ Active imobilizate % 

Indicatori 2014 2015 2016 
RCPR -0,5 -8,957 -11,2 

CPR -11 626 -238 011 -278 300 

AI 2 614 764 2 657 262 2 482 780 

Creşterea activelor imobilizate într-o proporţie mai mare faţă de scăderea capitalurilor proprii a dus la o ameliorare a 
acestui indicator. 
i) Rotaţia activelor circulante: RAC=Cifra de afaceri/Active circulante, VRAC (viteza in zile) = 360/ Rotaţia activelor 
circulante 

Indicatori 2014 2015 2016 
VRAC 17,01 18,87 26,05 
RAC 21,16 19,08 13,82 
CA 2 496 202 2 000 788 976 481 
AC 117 969 104 851 70 668 

j) Rotaţia activului total: RAT=Cifra de afaceri/Active totale, VRAC (viteza în zile) = 360/ Rotaţia activului total 
Indicatori 2014 2015 2016 

VRAT 395,6 500 947,37 
RAT 0,91 0,72 0,38 
CA 2 496 202 2 000 788 976 481 
TA 2 733 969 2 764 918 2 554 077 

Descreşterea acestui indicator arată că o mare parte a activelor imobilizate nu produce venituri şi că aplicarea măsurilor 
din planul de reorganizare sunt imperios necesare. 
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k) Durata medie de recuperare a creanţelor: DMRC=Cifra de afaceri/Media creanţelor totale, VRC (viteza în zile) = 
360/ Durata medie de recuperare a creanţelor 

Indicatori 2014 2015 2016 
VRC 9,55 9,68 19,81 

DMRC 37,70 37,185 18,17 
CA 2 496 202 2 000 788 976 481 

MCT 66 215 53 807 53 744 
l) Rata rentabilităţii resurselor consumate %: RRRC=Profit net/Cheltuieli totale 

INDICATORI  2014 2015 2016 
RRRC 2,29 -10,33 -3,5 

Profit net 62 951 -226 385 -40 290 
ChT 2 749 302 2 338 551 1 150 534 

Descreşterea acestui indicator arată că o mare parte a activelor imobilizate nu produce venituri şi că aplicarea măsurilor 
din planul de reorganizare sunt imperios necesare. 
Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au generat încetare de plăţi 
Din cele prezentate şi din analiza documentelor existente şi puse la dispoziţia administratorului judiciar, se poate 
observa că insolvenţa debitoarei se datorează, în special unor cauze obiective externe societăţii. Starea de dificultate 
financiară în care se află societatea debitoare la momentul formulării cererii de deschidere a procedurii se datorează 
următoarelor cauze: 
Datorită obiectului său de activitate și încadrarea acestuia la situațiile eligibile de finanțare europeană prin Proiectul 
nr.22042 „Centrul de întreținere corporală”, POR 2007/2013, axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional și local si în temeiul Ordonantei de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr.337/2006, în data de 14.09.2011 părțile Laser Invest SRL și Constructii Unu SA 
au încheiat contractul de lucrări nr.60. Contractul a avut ca obiect executarea lucrării Centru Întreținere Corporală, la 
locația din Iași, Piața Unirii nr.5, subsol Complex Hotelier Unirea, în conformitate cu obligațiile asumate prin contract 
și documentele contractului (pct. III din contract). Contractul a fost încheiat în cadrul unei proceduri de achiziție 
publică, procedură obligatorie ca urmare a faptului că lucrarea a beneficiat de finanțare europeană prin Proiectul 
nr.22042 „Centrul de întreținere corporală”, POR 2007/2013, axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional și local. În vederea încheierii contractului, societatea Constructii Unu SA a participat la licitația organizată de 
catre debitor, depunând o ofertă conformă care a inclus, detaliat, componentele de cost solicitate. Au fost detaliate 
categoriile de muncitori, dar și tarifele pe oră și s-a stabilit oferta finală privind execuția lucrării. Contractul încheiat 
între părți detaliază pe o întindere de 44 de pagini toate drepturile și obligațiile părților, execuția lucrării și modul de 
angajare a răspunderii părților. Execuția lucrării a început în data de 15.09.2011( data ordinului de începere a lucrărilor) 
și s-a finalizat în data de 28.06.2012, cand s-a încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, însă 
executarea lucrării a determinat neînțelegeri între părțile contractante in speta decontarea unor lucrari efectuate 
suplimentar dar si buna credință a debitorului este dovedită prin încheierea din data de 20.06.2012, a Actului aditional 
cu privire la prețul contractului, prin care a fost majorat prețul inițial cu suma de 455.643,79 lei, la care se adaugă TVA, 
reprezentând costuri suplimentare, recunoscute conform situației de lucrări din anexa 1 la actul adițional. Lucrările 
suplimentare efectiv executate au fost acceptate și înaintate spre aprobare organismului finanțator, ADR, abia ulterior 
acestui accept fiind achitate de către debitor. Această majorare a valorii inițiale a contractului s-a realizat cu 
încuviințarea finanțatorului și cu respectarea acelorași tarife și standarde care au fost prevăzute în caietul de sarcini 
pentru organizarea licitației de atribuire a contractului. În afara acestei proceduri, proiectul nu este nici eligibil, nici 
finanțabil, nici legal, dar în urma demersurilor efectuate în instanță de către Constructii Unu SA pentru obligarea 
debitorului la achitarea sumei de 289.823,28 lei cu titlu de prejudiciu reprezentând: suma de 175.878,74 lei - costuri 
suplimentare cauzate ca urmare a solicitărilor de suspendare/întrerupere a lucrărilor pentru un număr de 369 de ore în 
perioada 28.09.2011 – 11.02.2012 și a refuzului nejustificat de acceptare a revendicărilor de suspendare a executării 
contractului și prelungire a termenului de finalizare a lucrărilor și suma de 113.944,54 lei - costuri suplimentare pentru 
personal calificat generate de modificările proiectului inițial și a lucrărilor suplimentare executate. În aceste condiții, 
când piața a cunoscut o puternică contracturare a competiţiei, care a impus o optimizare a activităţii, au fost mărite 
costurile de funcţionare pentru a putea oferi servicii de calitate superioară și imposibilitatea continuării activității 
debitorului, situația sa economică devenind nepredictibilă. 
Alte cauze care reies din analiza economica-financiară: 
- apelarea de la an la an, într-o proporţie din ce în ce mai mare la credite bancare pentru finanţarea activităţii societăţii 
-Utilizarea cu eficienţă redusă a resurselor deţinute şi gestionarea inadecvată a structurii de costuri întrucât: 
- volumul ridicat al costurilor de exploatare înregistrate în perioada 2014-2016 a determinat înregistrarea unor rezultate 
negative în perioadă analizată. Se consideră că a existat o necorelaţie între valoarea în creştere a cheltuielilor de 
exploatare în perioada analizată şi diminuarea cifrei de afaceri în acelaşi an; 
- finanţarea activităţii curente se realizează în mod preponderent pe baza finanţării străine a activului asigurată de terţe 
persoane, în raport cu titularul de patrimoniu, adică resurse atrase, prin credite şi creditare societate reflectate în totalul 
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datoriilor, dovadă a acestui fapt fiind şi ponderea ridicată pe care o înregistrează valoarea finanţării străine în valoarea 
totală a pasivului societăţii. 
- dezechilibre financiare pe termen scurt si pe termen lung determinate de termenele de lichiditate ale creanţelor şi de 
exigibilitatea datoriilor; 
- dezechilibre financiare induse de finanţarea imobilizărilor pe seama datoriilor pe termen scurt şi nu pe seama 
resurselor generate de capitalurile proprii; 
- dezechilibru financiar pe termen scurt generat de insuficienţa finanţării ciclice din resursele ciclice, respectiv a 
cheltuielilor aferente exploatării din excedentele exploatării ca urmare a insuficienţei de acoperire a utilizărilor ciclice 
pe seama datoriilor ciclice; 
· lichiditate redusă în raport cu nivelul datoriilor şi acumularea continuă a datoriilor faţă dede creditori si rambursarea 
capitalului de imprumut a nfluenţat direct asupra solvabilităţii debitoarei şi a autonomiei financiare a acesteia: 
- lichiditatea financiară, ca indicator al capacităţii entităţii de a rambursa datoriile pe termen scurt, are un nivel foarte 
scăzut pe toată perioada analizată, debitoarea nereuşind să facă faţă datoriilor exigibile, care la 31.12.2016 ajung la 
2080314 lei, aceasta influenţând direct asupra rezultatelor financiare.  
- influenţa directă asupra rezultatelor financiare a cuprinderii în costuri a cheltuielilor care concura la realizarea 
venitului. 
· Menţinerea unui fond de rulment şi necesar de fond de rulment negativ a determinat un dezechilibru financiar 
(trezoreria negativă) obţinut prin înregistrarea unui fond de rulment negativ şi un necesar de fond de rulment de 
asemenea negativ, dar în mărime absolută mai mare, indică faptul că întreprinderea, pe termen lung, se va confrunta cu 
un decalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi a creanţelor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare. 
· Intervenţia blocajului financiar susţinut şi de contextul economic nefavorabil, a generat în piaţa pe care a activat 
debitorul o contracturare a acestui tip de servicii oferite, fapt ce a condus la creşterea continuă a datoriilor comparativ 
cu veniturile obţinute, a căror cuantum s-a aflat într-un declin total începând cu anul 2015, cifra de afaceri realizată până 
la 31.12.2016 fiind de 976481 lei. 
- Insuficienţa activităţii de exploatare în a genera excedent din exploatare pentru asigurarea desfăşurării activităţii 
societăţii în condiţii de indepedenţă financiară; 
- Incapacitatea societăţii de a avea prin activitatea curentă un potenţial financiar rentabil în măsura să remunereze 
efortul economico-financiar de atragere de rezultate rentabile economice. 
Referitor la faptele prevazute la art. 169 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, administratorul judiciar constată următoarele: 
a) Nu au fost identificate operaţiuni din care să reiasă acţiuni de folosire a bunurile sau creditele persoanei juridice în 
folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;  
b) Nu au fost depistate activităţi de producţie, comert sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea 
persoanei juridice;  
c) Nu au fost depistate operaţiuni prin care debitorul să fi dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care 
ducea, în mod vădit, la încetarea de plăţi;  
d) Nu a ţinut o contabilitate fictivă, contabilitatea fiind întocmită în conformitate cu legea. 
e) Nu s-au constatat fapte prin care să deturneze sau să ascundă o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în 
mod fictiv pasivul acesteia;  
f) Nu s-au constatat fapte şi mijloace ruinătoare pentru a procura debitorului fonduri, în scopul intârzierii încetării de 
plăţi;  
g) Nu s-a constatat în luna precedentă încetării plăţilor, că debitorul a dispus să se platească cu preferinţa unui creditor, 
în dauna celorlalţi creditori. Din analiza indicatorilor financiari şi a documentelor care au stat la baza întocmirii lor, nu 
reies elemente care să indice culpa vreunei persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a 
mai multor fapte enumerate de prevederile art. 169 din Legea 85/2014). Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi 
de către colaboratorii/creditorii societăţii concluzionăm că insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de natură 
externă societăţii fără ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane. În opinia administratorului judiciar, în perioada 
suspectă, nu au fost identificate operaţiuni frauduloase în accepţiunea art.118 şi următoarele din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care ar fi concurat la ajungerea debitoarei în stare de 
insolvenţă. 
Concluzii privind şansele de reorganizare 
La data deschiderii procedurii insolvenţei, societatea debitoare şi-a exprimat intenţia de reorganizare a activităţii 
pledând cu argumente de ordin teoretic decurgând dintr-o analiză comparativă a procedurii falimentului şi a celei a 
reorganizării. Menţionăm că din valoarea activelor destul de scăzute ale societăţii s-ar putea acoperi doar o mică parte a 
creditorilor în cazul falimentului şi valorificării de active, dar totodată se înfăptuieşte un deziderat de ordin economic şi 
social în necesitatea menţinerii în circuitul economic al unei societăţi cu experienţă şi prestigiu în domeniul în care 
debitorul îşi circumscrie obiectul său de activitate. Continuând activitatea, se menţine gradul de vandabilitate al 
serviciilor executate de debitor. În aceste condiţii, administratorul judiciar, în vederea evaluării corecte a şanselor de 
reorganizare, a procedat la analiza următoarelor aspecte: 
a) evoluţia societăţii în anii precedenţi deschiderii procedurii de insolvenţă; 
b) evoluţia societăţii în perioada de observaţie; 
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În cele ce urmează vom detalia punctele menţionate mai sus, concluziile trase, fiind în fapt, fundamentele concluziilor 
privind şansele de reorganizare: 
a) Evoluţia societăţii în perioada premergătoare deschiderii insolvenţei este un element important în aprecierea justă a 
şanselor de redresare a societăţii ştiindu-se faptul că trecutul recent al societatii nu trebuie să fie neprofitabil, deci să 
poată duce la opinia că întreprinderea e redresabilă. 
În acest context, analiza activităţii debitoarei este reflectată în indicatorii din bilanţ în perioada 2014- 2016.  
 b) Evoluţia societăţii în perioada de observaţie. Pe lângă „trecutul recent”, este foarte importantă şi analiza 
“prezentului”, respectiv perioada scursă de la declanşarea procedurii, când datoriile sunt “îngheţate”. În acest interval, 
gestiunea debitorului nu trebuie să fie deficitară având în vedere faptul că societatea scapă de presiunile creditorilor, iar 
datoriile anterioare deschiderii procedurii nu trebuie achitate, prin urmare în această perioadă, din activitatea curentă 
societatea ar trebui cel puţin să se autosusţină fără a crea datorii suplimentare. 
Încasările societăţii din perioada de observaţie sunt exclusiv încasări de la clienţii societăţii. Plăţile sunt reprezentate de 
realizarea capitalului de lucru. Raportat la aceste aspecte, şansele de reorganizare ale societăţii sunt reuse şi planul de 
reorganizare poate fi implementat cu următoarele direcţii principale: 
- Reeşalonarea datoriilor societăţii în conformitate cu posibilităţile reale de plată ale societăţii care vor fi relevante într-
un buget de venituri şi cheltuieli coroborat cu un flux de numerar previzionat în perioada de realizare a planului; 
- Reducerea costurilor de funcţionare ale societăţii prin reducerea cheltuielilor de salarizare si reducerea personalului la 
minimul necesar, fără a afecta pragul rentabilităţii, reducerea cheltuielilor de deplasare, a cheltuielilor cu orele 
suplimentare, consumul de echipament de lucru, ş.a.. 
- Lichidarea stocurilor societatii, concomitent cu accelerarea măsurilor de recuperare a creanţelor; 
- Monitorizarea permanentă la selectarea şi pregătirea personalului; 
- Concilierea permanentă cu clienţii şi furnizorii de servicii privind colaborarea, consecinţele care decurg din 
nerespectarea clauzelor contractuale; 
- Reechilibrarea patrimonială a societăţii în sensul stabilirii unui raport optim între activul şi pasivul societăţii, cu 
respectarea principiului prevăzut de lege privind aplicarea unui tratament corect şi echitabil al creditorilor.  
Administratorul judiciar consideră că societatea Laser Invest SRL, se confruntă cu o situaţie financiară dificilă, dar cu 
aplicarea măsurilor prezentate anterior, precum şi a altor măsuri care vor fi necesare pe parcursul implementării planului 
de reorganizare, activitatea societăţii prezintă potenţial de redresare şi de reintegrare în circuitul economic, după 
confirmarea unui plan de restructurare viabil şi realist. Până la termenul de decădere în vederea depunerii a unui plan de 
reorganizare, administratorul judiciar, în considerarea opţiunii debitorului de a propune un plan de reorganizare şi la 
cererea acestuia, va colabora la întocmirea unui asemenea plan. 

Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL  
reprezentant: Gh. Homoranu 

 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FORAJ SONDE PLOIESTI SA, cod unic de înregistrare: 3349146 
Tribunalul Prahova 
Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal 
Dosar nr. 2307/105/2012 
Debitor: SC Foraj Sonde Ploiesti SA  

Proces Verbal  
al Adunarii Creditorilor debitoarei SC Foraj Sonde Ploiesti SA 

din data de 16 noiembrie 2017 
Încheiat azi, la data de 16 noiembrie 2017, ora 11,30, la sediul profesional al  lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. 
Negoiu, nr. 30, et. 2, ap. 3, cam. 4, sector 3, Bucuresti, cu prilejul sedintei Adunarii Creditorilor debitoarei SC Foraj 
Sonde Ploiesti SA societate aflata in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul in Baicoi, str. Infratirii nr. 111, jud. 
Prahova, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J29/3333/1992 si avand Cod Unic de Inregistrare RO  3349146. 
Adunarea Creditorilor a fost convocată in temeiul in temeiul art. 13 si art. 118 din Legea nr. 85/2006 de catre 
Lichidatorul Judiciar Cabinet Individual de Insolventa Sava Jenica Cristinel prin  publicarea convocatorului in BPI nr. 
21133 din 09.11.2017 si prin e-mail (pentru creditorii care au furnizat adrese de e-mail pentru corespondenta). 
Prezidarea si secretariatul  Adunării  Generale  sunt  asigurate  de  lichidatorul judiciar Sava Jenica Cristinel. 
La sedinta Adunarii creditorilor SC Foraj Sonde Ploiesti SA  din data de 16 noiembrie 2017, până  la  ora  ţinerii  
şedinţei  următorii creditorii şi-au exprimat în scris votul si/sau poziţia faţă de punctele de pe ordinea de zi: 
• Tesco Corporation (UK) Limited prin adresa din 16 noiembrie 2017 
• BT Leasing Transilvania IFN SA prin adresa J 3129/10 noiembrie 2017 
• BRD -GSG SA prin adresa nr. 2302/ 16 noiembrie 2017 
• ANAF prin adresa 1992 din 10 noiembrie 2017 
Se constata reprezentarea creditorilor detinand creante in valoare totala de 1.657.212,84 lei reprezentand 45,18% din 
totalul creantelor inscrise in tabelul definitiv consolidat al creditorilor fiind realizat cvorumul necesar desfasurarii 
sedintei potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 85/2006. 
Sedinta Adunarii creditorilor debitoarei SC Foraj Sonde Ploiesti SA din data de 16 noiembrie 2017 este legal constituita. 
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