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Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
2. Societatea TRUSTUL DE CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE ARGEŞ SRL, cod unic de înregistrare: 
15254244 
România 
Tribunalul Specializat Argeş 
B-dul I.C. Brătianu NR. 7 
Piteşti 
Sala 4 
Dosar nr 758/1259/2013 
Termen 09.03.2016 

Citaţie 
emisă la: ziua 25 luna 01 anul 2016 

1. SC Trustul de Construcţii Civile şi Industriale Argeş SRL cu sediul în Piteşti, Aleea Gheorghe Frantescu, nr. 4F, 
camera 1, jud. Argeş, J03/1263/2012, CUI 15254244, debitor  
2. Ţircomnicu Iancu, cu domiciliul în Ştefăneşti, sat Valea Mare – Podgoria, str. Cavaleru, nr. 30, jud. Argeş, creditor  
3. SC Art Pro Insolv SPRL, cu sediul în Câmpulung, Şoseaua Naţională, nr. 179, jud. Argeş, administrator judiciar 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 1, completul 5 - fond, în ziua de 09 luna 03, anul 2016, ora 8, 30 pentru 
continuarea procedurii debitoarei SC Trustul de Construcţii Civile şi Industriale Argeş SRL cu sediul în Piteşti, Aleea 
Gheorghe Frantescu, nr. 4F, camera 1, jud. Argeş, J03/1263/2012, CUI 15254244. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
3. Societatea VDM DORIMAR LOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 31263350 
România 
Tribunalul Specializat Argeş 
B-dul I.C. Brătianu, nr. 7, Piteşti, judeţul Argeş 
Dosar nr. 440/1259/2014 

Citaţie 
emisă la: 14.01.2016 

Către,  
Debitoarea:  
VDM Dorimar Logistic SRL, cu sediul social în comuna Bascov, sat Bascov, str. Florea, nr. 16, camera 2, judeţul 
Argeş, CUI 31263350, J3/253/2013;  
Lichidatorul judiciar:  
Gorgoi Stelian, cu sediul profesional în Ştefăneşti, Coasta Câmpului, nr. 87, judeţul Argeş;  
Creditori:  
Direcţia Generală A Finanţelor Publice Argeş, Piteşti, Republicii nr. 118, judeţul Argeş 
Sunt chemaţi în data de 03.03.2016, ora 11.00, complet C8- fond, la Tribunalul Specializat Argeş, Sala 4, pentru 
procedura insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, privind debitoarea VDM Dorimar Logistic SRL, cu sediul social 
în comuna Bascov, sat Bascov, str. Florea, nr. 16, camera 2, judeţul Argeş, CUI 31263350, J3/253/2013. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
4. Societatea ASTRA SA, cod unic de înregistrare: 128655 

Raport privind modul de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitoarea Astra SA,  
întocmit în temeiul art.58 din legea nr. 85/2014 

Nr. :1 ;Data emiterii 27.01.2016; 
1. Date privind dosarul:Număr dosar :382/1259/2015;Tribunal Specializat Argeş;Judecător sindic Georgică Valeriu 
Copae ; 
2.Arhivă /registratura instanţei: Piteşti, str. Brătianu, nr. 7, jud. Argeş, număr tel./fax 0248/223290, programul arhivei 
/registraturii instanţei :luni –vineri, orele 9, 00-12, 00; 
 3.1.Debitor: Astra SA;Cod de identificare fiscală :128655 ;Sediul social Piteşti, str. Sf. Vineri, nr. 47-49, jud. Argeş 
;Număr de ordine în registrul comerţului: J03/52/1991 ; 
3.2. Administrator special:nu a fost desemnat ; 
4.Creditori: Barbu Daniela Ane Marie domiciliată în Pitești, b-dul Petrochimiștilor, nr. 7, bl. b29, sc. D, ap13, jud. 
Argeș, Dobrescu Marian domiciliat în Pitești, str. Exercițiu, nr. 214, bl. L2, sc. A, ap. 2 jud. Argeș, Dobrescu Mariana 
domiciliată în Pitești, str. Exercițiu, nr. 214, bl. L2, sc. A, ap. 2, jud. Argeș, Dobre Ioan domiciliat în str. Dr. Crețulescu, 
nr. 10, bl. B7, sc. C, ap. 11, jud. Argeș, Dobre Damian domiciliat în Pitești, Cal. Drăgășani, nr. 2, bl. 44, sc. C, ap. 21, 
jud. Argeș ; 
5.Administrator judiciar provizoriu Trandaş Lucea, CNP 2571104034999, cu domiciliul în Piteşti, Aleea Petru Poni, nr. 
3, bl. B12, sc. A, ap. 9, jud. Argeş ;Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0074, Tel.0745/092542, 
email t_lucea@yahoo.com, fax 0348/432308 depune :Raport privind cauzele care au dus la apariția stării de insolvență 
a debitorului Astra SA, cu respectarea prevederilor legale exprese prevăzute de articolul 58 alin.1, lit. b, și art.97 din 
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legea insolvenţei nr. 85/2014 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
 I.1 Date de identificare:  

Denumire Astra  

Forma juridică  Societate pe acțiuni  
Sediul  Piteşti, str. Sf. Vineri, nr. 47-49, jud. Argeş  
CUI  128655 
ORC Argeş  J03/52/1991 

Societatea are declarate puncte de lucru în; 
- Pitești, b-dul Petrochimiștilor, nr. 75, garaj Prundu, jud. Argeș 
- Pitești .str. Tg. din Vale, nr. 54, Autogara Sud, jud. Argeș 
I.2. Structura acționariatului și a capitalului social  

Acționari Nr. acțiuni Valoarea acţiuni Procent % 
Florea Adrian 106.715 266.787, 5 25, 8810 
Fond comun ( Tanase –Marinescu Adriana 
Mihaela și Tanase Marinescu Alexandru 
Mihai ) 

88.852 222.130 21, 5488 

Dobrescu Marian  62.103 155.257, 5 15, 0615 
Dobre Sevastian  54.771 136.927, 5 13, 2833 

Dobre Ioan  44.548 111.370 10, 8040 
Pers. Fizice  54.958 137.395 13, 3285 
Pers .Juridice  383 957, 5 0, 0929 

Total  412.330 1.030.825, 00 100 % 
 I. 3. Obiect de activitate  
Obiectul principal de activitate al debitoarei este, , alte transporturi terestre de călători ‘’- cod CAEN 4939. 
Administrarea societăţii anterior deschiderii procedurii insolvenţei a fost asigurată de către consiliu de administraţie 
format din cinci administratori: Dobre Sevastian, Dobrescu Marian, Dobre Ioan, Militaru Gheorghe și Dobre Damian . 
 I.4. Prezentarea societăţii  
Astra SA este o societate pe acțiuni, înfiinţată în anul 1991 prin desprinderea din fosta I.T.A. Argeș. Societatea în anul 
1999 a trecut la procesul de privatizare, a fost înființată asociația PAS care a cumpărat pachetul majoritar de 83, 47 % 
de la Fondul Proprietății Statului . 
Numărul mediu de angajaţi în perioada analizată a fost de : 

Nr. mediu de angajaţi Dec.2012 Dec.2013 Dec.2014 
Nov.2015 

Sem.I Sem.II 
- la începutul exercițiului financiar 

 
17 8 2 2 1 

- la sfârșitul exercițiului financiar 
 

18 3 2 1 1 

Sursa – evidenţa financiar contabilă - state de salarii  
 I.5 Informaţi privind deschiderea procedurii insolvenţei împotriva Astra SA 
În data de 21.10.2015 creditorii salariali Dobre Damian, Dobre Ioan, Barbu Daniela Anemarie, Dobrescu Marian și 
Dobrescu Mariana au formulat la Tribunalul Specializat Argeş, cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă a 
debitorului Astra SA . 
Cererea creditorilor salariali a fost admisă, prin sentința nr. 1182/2015 a fost deschisă procedura insolvenței împotriva 
debitorului în temeiul art.72, alin.6 din legea insolvenței nr. 85/2014, care face obiectul dosarului nr. 382/1259/2015 .În 
temeiul art.73, cu referire la art.45 alin.1, lit.d și art.57 alin.1, a fost desemnat administrator judiciar practicianului 
Trandaş Lucea, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din legea insolvenței nr. 85 /2014 . 
II. Analiza rezultatelor economico - financiare  
În vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor care au dus la starea de insolvenţă ( insuficienţa fondurilor bănești 
disponibile pentru plata datoriilor exigibile ) a fost analizată situaţia economică pe mai multe planuri, care se referă 
la :situaţia patrimonială, performanţe financiare, echilibru financiar și riscul de faliment  
Perioada de timp, ca referinţa pentru această analiză este reprezentată de ultimii trei ani de activitate înaintea deschiderii 
procedurii. Analiza situaţiei economice s-a realizat pe baza documentelor financiar contabile puse la dispoziţia 
administratorului judiciar de către societatea debitoare, pornind de la premisa că aceasta oferă o imagine fidelă a 
situaţiei economice . 
 II. 1. Analiza situaţiei patrimoniale  
Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivelul patrimonial 
în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia și mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriile și a 
capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare anuale . 
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In momentul deschiderii procedurii, debitoarea prezentă următoarea structură patrimonială : 
Activ Nov.2015 Pasiv Nov. 2015 

Active corporale (la valoarea 
rămasă)  

6.875.550 Datorii  4.754.836 
Venituri inreg. în avans  547.087 

Active imobilizante – total  6.875.550 Capital social  1.030.825 
Creanţe de încasat  122.553 Rezerve din evaluare 6.345.038 
Disponibilităţi bănești  243.621 Pierdere din anii precedenți 3.740.896 
Total active circulante 366.173 Rezultat financiar - profit 243.508 

Cheltuieli în avans 1.938.725 Total capitaluri proprii  3.878.475 
Activ Total 9.180.398 Pasiv Total  9.180.398 

 
Sursa - balanţa de verificare la 30.11.2015 
Evoluţia activului și pasivului debitoarei în ultimele trei exerciţii financiare anterioare datei deschiderii procedurii de 
insolvenţa, este prezentată mai jos, atât structural, ca evoluţie a activelor imobilizante și a activelor circulante, cât și pe 
principalele elemente componente . 

Activ DEC. 2012 DEC.2013 DEC.2014 
Imobilizări corporale  6.974.787 6.895.005 6.870.893 
imobilizări financiare  0 0 0 
Total imobilizări 6.974.787 6.895.005 6.870.893 
Stocuri 0 0 0 
Creanţe 1.936.713 1.919.246 1.845.363 
Disponibilităţi bănești 42.519 111.741 266.533 

Total active circulante 1.979.232 2.030.987 2.111.896 
Cheltuieli în avans  1.961.865 1.961.865 1.961.865 
Activ Total 10.915.884 10.887.857 10.944.654 

 
Pasiv DEC.2012 DEC. 2013 DEC. 2014 

Datorii  4.431.194 4.386.617 4.444.006 
Venituri în avans  460.746 460.746 460.746 
Provizioane 11.190 11.190 1.595.654 
Capital social  1.030.825 1.030.825 1.030.825 
Rezerve din evaluare  6.345.038 6.345.038 6.345.038 
Pierdere anii precedenţi  1.175.213 1.363.108 1.346.559 
Profit / Pierdere an curent  -187.896 +16.549 -185.056 

Capitaluri Proprii 6.012.754 6.029.304 4.444.248 

Pasiv Total 10.915.884 10.887.857 10.944.654 
Sursa – situaţiile financiare anuale pe 2012, 2013, 2014  
 II.1.1.Activul societăţii  
 II.1.1.1. Active imobilizante  
Activele imobilizante reprezintă suportul material pentru desfășurarea unei societăţii elementul esenţial care reflectă 
investiţiile efectuate în decursul timpului de către debitor. Astra SA deţine imobilizări corporale de tipul terenurilor, 
construcţiilor, instalaţii tehnice, utilajelor şi echipamentelor, mijloace de transport, mobilier şi aparatură birotică .La 
data deschiderii procedurii insolvenţei cea mai mare pondere în totalul activelor imobilizante ale debitorului o deţin 
imobilizările corporale . 
Evoluţia soldului contabil al activelor de natura imobilizărilor pentru perioada decembrie 2012 – noiembrie 2015, este 
prezentată în tabelul de mai jos: 

 Activ  DEC.2012 % DEC.2013 % DEC.2014 % NOV.2015 % 
Terenuri  6.346.702 81 6.346.702 87 6.346.702 87 6.346.702 87 
Construcții 416.862 5, 3 416.862 5, 7 416.862 5, 7 416.862 5, 7 
Instalaţii tehnice, utilaje 106.529 1, 3 106.529 1, 5 106.529 1, 5 106.529 1, 5 
Mijloace de transport 689.764 8, 8 138.148 1, 9 138.148 1, 9 155.852 2, 1 

Birotică, mobilier  46.817 0, 6 46.817 0, 6 46.817 0, 6 46.817 0, 6 
Imobilizări în curs 238.793 3 238.793 3, 3 238.793 3, 3 238.793 3, 1 
Total imob. corporale 7.845.467  7.293.850  7.293.850  7.311.555  
Total Active 
Imobilizante  

7.845.467 100 7.293.850 100 7.293.850 100 7.311.555 100 

Elementele componente ale activului imobilizat la data deschiderii procedurii insolvenţei, precum şi evoluţia lor, sunt 
analizate mai jos. 
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Terenuri  
Terenurile în perioada analizată deţin o pondere între 81 % în anul 2012, iar în perioada 2013 -2015 de 87 % din totalul 
activelor corporale. Conform evidenţei contabile terenurile din averea debitorului au fost evaluate anterior perioadei 
analizate, valoarea contabila a terenurilor pe perioada analizată s-a menținut constantă la 6.346.702 lei, fiind formate 
din următoarele parcele : 

 Denumire Adresa 
 

Suprafață mp Valoare Lei 

1 Teren  Pitești, str. Tg. din Vale nr. 54 16.603 2.919.543 
2 Teren  Pitești, str. Sf. Vineri, nr. 47-49 1.617 1.584.335 
3 Teren Pitești, cartier Prundu, str. Petrochimiștilor, nr. 75 28.187 1.244.564 
4 Teren Mioveni 7.482 448.920 
5 Teren Topoloveni 2.489 149.348 
  Total  56.378 6.346.702 

Construcţii  
Construcțiile reprezintă în anul 2012 5, 3 % din imobilizările corporale, iar în perioada 2013 -2015 de 5, 7 % din 
valoarea totală a activelor corporale . 
In perioada analizată în evidența contabilă valoarea construcţiilor a rămas aceeaşi de 416.862 lei, nu au fost făcute 
reevaluări pentru a aduce valoarea construcţiei la valoarea justă de piaţă . 
Instalaţii tehnice  
Instalaţiile tehnice reprezintă în anul 2012 un procent de 1, 3 % din total imobilizări corporale, iar în perioada 2013 -
2015 reprezintă 1, 5 % din valoarea imobilizărilor corporale. Echipamentele tehnologice din averea debitorului sunt 
folosite în stația ITP de la garaj: stand de frână, analizator gaze auto, opacimetru, detectorii jocuri articulații, modul de 
cântărire, traductor cântărire, utilaj UPSON .Instalațiile tehnice au avut în evidența contabilă pe toată perioada analizată 
valoarea de 106.529 lei fiind prezentate în tabelul de mai jos : 

Instalaţii tehnice Valoarea de inventar în perioada 2012-2015 
Echipamente tehnologice  100.164 
Echipamente tehnologice uzate 2.765 
Tehnică de calcul 3.600 
Total  106.529 

Sursa – registrul imobilizărilor  
Mijloace de transport  
Mijloacele de transport reprezintă în anul 2012 un procent de 8, 8 % din total imobilizări corporale, în perioada 2013 -
2014 reprezintă 1, 9 %, iar în 2015 un procent de 2, 1 % din valoarea totală a imobilizărilor corporale. 
In anul 2012 în această grupă au fost înregistrate mijloace de transport persoane: autobuze, microbuze, autoutilitare și 
autoturisme la valoarea de inventar de 689.764 lei .În anul 2013 în evidența contabilă au fost înregistrate ieșirii de 
mijloace de transport în sumă de 551.615 lei, reprezentând: autobuze, microbuze, autoutilitare și autoturisme . 
Un număr de 22 de mijloacelor de transport au fost vândute și radiate din circulație de pe numele debitoarei în anii 
precedenți perioadei analizate, dar au fost scoase din evidența contabilă în luna mai 2013 pe baza adreselor de radiere 
emise de către Inspectoratul de Poliție Argeș. Au fost vândute în luna mai și iunie 2013 un număr de 11 autoutilitare. De 
asemenea a fost operată ieșirea din grupa mijloacelor fixe a două autoturisme Audi Q7 în valoare de 428.015 lei, prin 
rezilierea contractului de leasing, ca urmare a neachitării ratelor .În luna noiembrie 2015 în evidența contabilă a fost 
înregistrată o mărire a valorii mijloacelor de transport din evidența contabilă prin operațiuni de corecție a unor 
înregistrări contabile privind contracte de leasing la mijloacele de transport existente în averea debitorului încheiate în 
anii anteriori deschiderii procedurii . 
În această grupă sunt înregistrate mijloacele de transport la data de 30.11.2015 în suma de 155.853 lei, reprezentând 2, 1 
% din total imobilizări corporale fiind reprezentate de : 

Mijloace de transport  Valoare de inventar 
Autoturism Peugeut 206 37.477 
Microbuz Benz Vito 115  118.376 
Total  155.852 

Mobilier, aparatura birotică  
In noiembrie 2015, valoarea bunurilor din categoria mobilier și aparatura birotică este 46.817 lei reprezentând pe toată 
perioada analizată un procent de 0, 6 % din valoarea totală a imobilizărilor corporale. În această grupă sunt înregistrate 
mijloace fixe reprezentând mobilier de birou și sisteme automate pentru barieră. Bunurile din această grupă prezintă un 
grad mare de uzură conform informațiilor primite . 
 II.1.1.2. Active circulante  
Activele circulante reprezintă a doua componentă în structura activului bilanţier, iar prin natura lor, pot însemna 
modalitatea spre obţinerea unor lichidităţi pe termen scurt. Activele circulante ale societății debitoare sunt constituite în 
ordinea inversă a lichidităţii din creanţe neîncasate și disponibilităţi bănești aflate în conturi bancare și numerar în casă . 
 

Activ Dec.2012 Dec.2013 Dec.2014 Nov.2015 
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Creanţe neîncasate  1.918.116 1.936.713 1.845.363 122.533 
Disponibilităţi bănești  42.519 111.741 266.533 243.621 
Total 1.979.232 2.030.987 2.111.896 366.154 

Astfel, se observă evoluţia diferită de la an la an cu tendinţa de descreştere a disponibilităţilor bănești dar şi a creanţelor 
până la deschiderea procedurii insolvenţei. Elementele componente ale activului circulant la data deschiderii procedurii 
insolvenţei, precum şi evoluţia lor, sunt analizate mai jos.  
II.1.1.2.1. Creanţele de încasat 

Nr. 
crt 

Denumirea creditorului Suma 

1 Astra Tours Dob SRL 60.342 
2 Astra Transport SRL 16.376 
3 Rara Avis SRL 26.684 
4 Casa de Asigurări de sănătate Argeș  

( concedii medicale) 
19.131 

 Total  122.533 
Total creanţe de încasat sunt în sumă de 122.533 lei de la creditori menţionaţi în tabelul de mai sus, sunt creanțe 
înregistrate în evidența contabilă în cursul anul 2015, reprezentând prestări servicii și redevențe . 
 II.1.1.2.2 Disponibilităţi bănești  
Disponibilităţile bănești, cea mai lichidă resursă a unei entități economice, sunt alcătuite din valoarea disponibilului 
existent în conturile bancare şi a disponibilităţilor de trezorerie existente în casa. Soldul disponibilităţilor bănești la data 
deschiderii procedurii insolvenţei este de 243.621 lei, fiind compus din disponibil în CEC Bank Piteşti de 225.939 lei, 
disponibilităţi bănești aflat în contul de garanții pentru gestionari de 13.551 lei. Disponibilitățile bănești din conturile 
bancare curente au fost transferate în contul bancar deschis la BRD pe procedura de insolvență care are soldul de 
225.757 lei. La BCR sucursala Pitești a rămas contul de garanții pe gestionarii . 
 II.1.1.3 Cheltuieli în avans  
Cheltuielile în avans reprezintă prestări servicii facturate de către societatea Financiar Urban SRL Pitești către Astra SA 
în anul 2008 .Din informațiile primite de la conducerea societății prestările servicii facturate în avans de societatea 
Financiar Urban SRL au fost achitate de debitor în decembrie 2008 dar nu au fost executate până în prezent . 
 II.1.2. Pasivul societății 
Pasivul bilanţului reflectă din punct de vedere financiar sursele de provenienţă ale capitalurilor proprii şi împrumutate. 
Pasivul societăţii are următoarea structură:  

Pasiv DEC. 2012 DEC. 2013 DEC. 2014 NOV.2015 
Datorii pe termen scurt  4.431.194 4.386.617 4.444.006 4.754.836 
Venturi în avans  460.746 460.746 460.746 547.087 
Provizioane  11.190 11.190 1.595.654 0 
Capital social 1.030.825 1.030.825 1.030.825 1.030.825 
Rezerve legale 6.345.038 6.345.038 6.345.038 6.345.038 
Rezultat reportat-Pierdere 1.175.213 1.363.108 1.346.559 3.740.896 
Profit/ pierdere -187.896 +16.549 -185.056 243.508 
Capitaluri proprii 6.012.754 6.029.304 4.444.248 3.878.475 

Pasiv Total 10.915.884 10.887.857 10.944.654 9.180.398 
Elementele componente ale pasivului societăţii la data deschiderii procedurii insolventei, precum şi evoluția lor în 
perioada analizată sunt analizate mai jos.  
 II.1.2.1. Capitalurile proprii  
In componenţa capitalurilor proprii intră: capitalul social, rezervele de orice fel, rezultatul reportat şi rezultatul 
exerciţiului financiar. Nivelul capitalurilor proprii ale unei entităţi economice arată raportul dintre datoriile totale şi 
activul total al societăţii. Valoarea capitalurilor proprii a societății în perioada analizată a suferit o scădere de la 
6.012.754 lei la 3.878.475 lei ca urmare a creșterii nivelului pierderilor rezultate din înregistrarea de datorii de valori 
mari. în ceea ce priveşte evoluţia elementelor componente ale acestui indicator, ele sunt analizate mai jos.  
Capitalul social  
Din analiza capitalului social se observă că acesta este constant de-a lungul perioadei analizate. Valoarea capitalului 
social subscris şi vărsat se ridică la suma de 1.030.825 lei, conform balanţei de verificare, care este în concordanţă cu 
datele extrase de la registrul comerţului. Numărul de acțiuni nominative este de 412.330 cu valoarea nominală de 2, 5 
lei pe acțiune . 
Rezervele 
Rezervele societăţii sunt alcătuite din rezerve din evaluare în sumă de 6.345.038 lei formate din rezerve din evaluare 
terenuri 6.136.655 lei, rezerve din evaluare clădirii 88.606 lei și rezerve din evaluare mijloace de transport 119.777 lei 
.Rezervele din evaluare au fost create în anii anteriorii perioadei analizate. 
Rezultatul exercițiului financiar  
Rezultatul financiar obținut la închiderea exercițiilor financiare analizate este diferit în funcție de activitatea desfășurată. 
Dacă exerciţiul financiar din anul 2012 se finalizează cu pierdere în valoare de 187.896 lei, exerciţiul financiar din anul 
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2013 se finalizează cu profit de 16.549 lei, iar exercițiul financiar din anul 2014 se finalizează cu pierdere în valoare de 
1.585.056 lei. În cursul anului 2015 până la 30 noiembrie 2015 societatea înregistrează profit în sumă de 243.508 lei. 
Rezultatul financiar reportat în perioada analizată este de negativ constând în pierderea aferentă exerciţiilor financiare 
anterioare perioadei analizate de 1.175.213 lei la care s-au adăugat rezultatele financiare ale exercițiilor financiare din 
perioada analizată astfel încât la nivelul lunii noiembrie 2015 valoarea negativa a rezultatului financiar reportat este de 
3.740.896 lei.  
În perioada analizată societatea nu a distribuit dividende către acționari din profitul realizat, profitul a fost distribuit 
pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți  
 II.1.2.2. Datoriile societăţii  
Evoluţia datoriilor societăţii în ultimele exerciţii financiare, precum şi nivelul şi structura datoriilor la data de 
30.11.2015 conform balanţei contabile, sunt prezentate mai jos. Datoriile sunt împărțite în funcţie de termenul de plata 
şi pe grupe, respectiv tipuri de creditori, în concordanţă cu prevederile legii nr. 85/2006. 

Pasiv  DEC 2012 DEC 2013 DEC 2014 NOV.2015 
Datorii salariali  1.444.050 1.444.050 1.444.050 1.605.190 
Datorii bugetari  88.528 99.249 69.600 81.041 
Datorii creditori diverși  2.898.616 2.843.318 2.930.356 3.028.840 

Datorii curente    39.765 
Total datorii  4.431.194 4.386.617 4.444.006 4.754.836 

Se constată menţinerea datoriilor totale ale societăţii pe parcursul celor trei exerciţii financiare analizate la aproape 
acelaş nivel în fiecare an în perioada analizată. La 30.11.2015 din evidența contabilă se poate constata că sunt trei 
categorii de creditorii: creditori salariali cu o creanță ce reprezintă 34 % din valoarea datoriilor, creditorii chirografari ce 
reprezentând 64 % din totalul datoriilor înregistrate în contabilitate și creditori bugetari 1, 7 % din totalul datoriilor . 
Creanța salarială este generată de câștigarea în instanță a unor sume de bani de foști salariați ai societății.  
Creanţa bugetară este formată din obligaţiile fiscale neachitate la bugetul local . 
Creanţele chirografare sunt formate din sume cu care acționarii au împrumutat societatea și sume pe care societatea le 
datorează unor persoane juridice  
 II.1.3. Activul net contabil  
Activul net contabil oferă indicii asupra solvabilităţii globale a societăţii și asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale 
entităţii economice şi se determină că diferenţa între total active şi total datorii.  
Se constată în perioada analizată că activul net este pozitiv, valoarea activelor debitorului la valoarea din contabilitate 
este mai mare decât valoarea datoriilor . 
Menţionăm că, activele societăţii formate în special din active corporale nu sunt evaluate la valoarea de piaţă în 
perioada analizată, iar la datoriile înregistrate în contabilitate nu sunt adunate dobânzile și penalităţile pentru neplata la 
scadenţă a obligaţiilor fiscale locale. 

Denumire indicator  Dec.2012 Dec.2013 Dec.2014 Nov 2015 
Total activ  10.915.884 10.887.857 10.944.654 9.180.398 
Total datorii  4.431.194 4.386.617 4.444.006 4.754.836 
Activ net contabil  6.484.690 6.501.037 6.500.648 4.425.562 

 II.2. Analiza evoluţiei performanţelor financiare  
 II.2.1. Analiza contului de profit şi pierdere  
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare a 
întreprinderii, sintetizând întro manieră explicită veniturile și cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, 
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit și pierdere este un document de sinteză 
contabila prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare și extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul 
lui se explică modul de constituire a rezultatului financiar al exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor 
concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiul financiar.  
Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit și pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi 
complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au 
determinat instalarea stării de insolvenţa a acesteia.  
Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimilor patru ani de activitate se prezintă după cum 
urmează:  
Contul de profit şi pierdere în perioada 2012 – noiembrie 2015 

 2012 2013 2014 Nov .2015 
I. Activitatea De Exploatare      
 Venituri, din care:     
Cifra de afaceri 2.165.822 977.919 340.796 397.200 
Venituri din lucrări şi executări servicii 2.165.822 977.919 340.796 397.200 
Alte venituri din exploatare  47.759 100 18.252 
Venituri din exploatare 2.165.822 1.025.678 340.896 415.452 
 Cheltuieli de exploatare, din care     
Materii prime şi materiale 1.160 617 446 96 
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 2012 2013 2014 Nov .2015 
Ch cu energie şi apa 105.273 83.810 84.420 21.621 
Mărfuri 0 0   
Cheltuieli cu personalul 223.111 113.661 44.346 25.504 
Amortizări privind imobilizările corp.  152.072 54.336 24.112 13419 
Ch. cu prestătii externe 1.762.395 612.738 112.942 9.739 
Ch cu impozite şi taxe 88.528 99.249 69.785 23.924 
Amenzi, penalităti 21.157 44.717 5436 77.641 

Cheltuieli cu provizioane    1.584.465 0 
Rezultat de exploatare 2.353.696 1.009.128 1.925.952 171.944 
II. Activitatea Financiara 2012 2013 2014 2015 
Venituri financiare total, din care:     
Dobânzi     
Alte venituri financiare 12 3 0 0 
Cheltuieli financiare     
Dobânzi     
Alte ch. financiare 34 4 0 0 
Rezultat financiar     

III Activitatea Extraordinara    
Venituri     
Ch. extraordinare     
Rezultat extraordinar     
Venituri Totale 2.165.834 1.025.681 340.896 415.452 
Cheltuieli Totale 2.353.730 1.009.132 1.925.952 171.944 
Profit Brut     

Pierdere     
Impozit pe profit     
Profit  16.549  243.508 
Pierdere 187.896  1.585.056  

Sursa – situaţiile financiare anuale pe 2012, 2013, 2014 și balanţa de verificare aferentă lunii noiembrie 2015  
Activitatea din exploatare  
Prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de profit şi pierdere, indiferent de specificul 
activităţii entității economice analizate. în analiză se iau în considerare veniturile din exploatarea activităţii și în 
contrapartidă, cheltuielile materiale şi cele privind utilităţile, cheltuielile privind personalul (inclusiv impozitele 
aferente), cheltuielile privind prestaţiile externe, cheltuielile privind taxele şi impozitele locale datorate, alte cheltuieli 
de exploatare. 
Structura veniturilor din exploatare pentru cele patru exerciţii analizate se prezintă după cum urmează: 

Venituri 2012 2013 2014 Nov .2015 
Cifra de afaceri 2.165.822 977.919 340.796 397.200 
Venituri, din exploatare din care :     
Venituri din lucrări şi executări servicii 2.165.822 977.919 340.796 397.200 
Venituri mărfuri 0 0 0 0 
Alte venituri din exploatare  47.759 100 18.252 
Total venituri  2.165.822 1.025.678 340.896 415.452 

Se constată o scădere drastică a cifrei de afaceri începând cu anului 2013, față de exercițiu financiar din anul 2012. 
Contribuţia cea mai mare în diminuarea cifrei de afaceri o are principala componentă a acesteia, veniturile din prestări 
de servicii de transport datorată expirării licenței de transport până în mai 2013.  
In 2012 și 2013 debitorul deținea mijloace de transport :autoutilitare și microbuze, licență de transport și personal 
calificat care să efectueze această activitate. Activitatea de transport persoane a fost efectuată în baza unor contracte de 
locație de gestiune încheiate de către debitor cu doua firme de transport Ovidius Trading SRL și Bebi Andreea Tour 
SRL. Aceste contracte prevedeau darea în locație de gestiune de către debitor a mijloacelor de transport, licența de 
transport firmelor cu care a încheiat contractul, urmând ca acestea să factureze către debitor toate cheltuielile ce se 
efectuau pentru întreținerea parcului și efectuarea transportului .Redevența încasată de debitor era simbolică. În anul 
2013 ca urmare a faptului că această activitate s-a dovedit nerentabilă, precum și faptul că a expirat licența de transport, 
debitorul a vândut mijloacele de transport în luna mai și octombrie 2013 așa cum se poate vedea din documentele 
anexate în copii xerox.  
Venituri din activitatea de prestări servicii ITP au fost înregistrate în evidența debitorului până în prima jumătate a 
anului 2015, când conducerea societății Astra SA a fost schimbată . 
Veniturile din activitatea de prestări servicii ITP nu au rămas la dispoziția debitorului ele erau facturate către societatea 
Rara Avis SRL care avea în locație de gestiune stația ITP din Garajul societății . 
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Diminuarea cifrei de afaceri, ca urmare a lipsei de contracte de prestări servicii, constituie una dintre cauzele principale 
care au determinat apariţia stării de insolvență.  
In contrapartida veniturilor din exploatare, structura cheltuielilor din exploatare pentru cele patru exerciţii analizate, se 
prezintă după cum urmează : 

Cheltuieli de exploatare, din care 2012 2013 2014 Nov.2015 
Materii prime şi materiale 1.160 617 446 96 
Ch cu energie şi apa 105.273 83.810 84.420 21.621 
Mărfuri 0 0   
Cheltuieli cu personalul 223.111 113.661 44.346 25.504 
Amortizări privind imobilizările corp.  152.072 54.336 24.112 13.419 
Ch. cu prestătii externe 1.762.395 612.738 112.942 9.739 
Ch cu impozite şi taxe 88.528 99.249 69.785 23.924 
Amenzi, penalități 21.157 44.717 5436 77.641 

Cheltuieli cu provizioane    1.584.465 0 
Total cheltuieli  2.353.696 1.009.128 1.925.952 171.944 

Scăderea cifrei de afaceri, începând cu anul 2013 a determinat o scădere similară a cheltuielilor cu prestări servicii de la 
terți având în vedere că a fost reziliat contractul de locație în gestiune a mijloacelor de transport, a cheltuielilor cu 
personalul care a fost redus ca urmare a vânzării mijloacelor de transport .Au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane 
în sumă de 1.584.465 lei pentru litigiile existente pe rolul instanțelor de judecata privind drepturi salariale.  
După cum se poate vedea, din analiza comparativă a evoluţiei cifrei de afaceri şi a cheltuielilor de exploatare, în 
perioada analizată debitorul a avut un rezultat financiar din activitatea de exploatare negativ . 
Concluzionăm că, activitatea prestată în condițiile contractelor existente în derulare, nu permite debitorului să achite 
toate datoriile înregistrate în evidența contabilă la data deschiderii procedurii.  
B. Activitatea financiară  
In ceea ce priveşte activitatea financiară a societăţi, aceasta cuprinde veniturile obţinute din dobânzile încasate ca 
urmare a existenţei disponibilului în conturile pe care societatea le are deschise la bănci, veniturile rezultate din 
diferenţele favorabile de curs, cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor bancare pe termen scurt şi lung pe care 
societatea le-a contractat, cheltuielile rezultând din diferenţele de curs nefavorabile şi din alte cheltuieli financiare. 
Activitatea financiară a debitorului în perioada analizată a fost inexistentă deoarece debitorul nu a contractat credite 
bancare, nu a avut contracte de leasing în derulare, nu a rulat sume mari de bani prin conturile bancare . 
III. Situaţia contractelor în derulare  
În aceasta secţiune a prezentului raport se impune a fi analizată situaţia contractelor în derulare la data deschiderii 
procedurii. Contractele sunt analizate prin împărțirea pe următoarele categorii: contracte de credit, contracte de muncă, 
contracte diverse.  
La data deschiderii procedurii sunt în derulare următoarele contracte : 
1.-contracte de locație de gestiune în număr de trei : 
 - a)- contractul nr. 390/07.03.2011 încheiat între Astra SA în calitate de locator și Financiar Urban SRL cu sediul în 
Pitești, str. G. Coșbuc, nr. 12, jud. Argeș în calitate de locatar . 
Obiectul contractului constă în predarea de către locator și preluarea de către locatar în locație de gestiune din 
proprietatea locatarului a următoarelor bunuri: 50 % din clădirea administrativă și teren situat în Pitești, str. Sf. Vineri, 
nr47- 49, 50 % din teren și clădirile din Garaj situat în Pitești, str. Dumitru Dima, nr. 75, 25 % din teren oraș Mioveni și 
25 % din teren oraș Topoloveni pentru o durată a contractului de 49 de ani. Prețul fix al contractului fiind de 5862, 5 lei 
/ lunar . 
 - b)- contractul nr. 389/07.03.2011 încheiat între Astra SA în calitate de locator și societatea Rara Avis SRL cu sediul 
în comuna Poiana Lacului, sat Păduroiu Deal, jud. Argeș în calitate de locatar în calitate de locatar.Obiectul contractului 
constă în predarea de către locator și preluarea de către locatar în locație de gestiune din proprietatea locatarului a 
următoarelor bunuri: 50 % din clădirea administrativă parter și etaj și teren situat în Pitești, str. Sf. Vineri, nr47- 49, 50 
% din teren și clădirile din Garaj situat în Pitești, str. Dumitru Dima, nr. 75, 25 % din teren oraș Mioveni și 25 % din 
teren oraș Topoloveni pentru o durată a contractului de 49 de ani. Prețul fix al contractului fiind de 5862, 5 lei / lunar . 
 - c)- contractul nr. 388 / 07.03.2011 încheiat între Astra SA în calitate de locator și societatea Astra Tours Dob SRL cu 
sediul în Pitești, str. Exercițiu, bl. B7, SC C, AP. 11, jud. Argeș în calitate de locatar. Obiectul contractului constă în 
predarea de către locator și preluarea de către locatar în locație de gestiune din proprietatea locatarului a următoarelor 
bunuri :teren și clădirile din Autogara Sud situată în Pitești, str. Tg din Vale, nr. 54, 50 % din teren și clădirile din Oraș 
Mioveni și 50 % teren și clădirii situate în oraș Topoloveni pentru o durată a contractului de 49 de ani. Prețul fix al 
contractului fiind de 9225 lei / lunar. 
Societatea Astra SA prin încheierea celor trei contracte de locație de gestiune a dat în locație de gestiune întreg 
patrimoniu său inclusiv fondul de comerț ( clientela ) celor trei societăți menționate mai sus în calitate de locatari pentru 
o redevență anuală totală de 237.000 lei fără TVA pe o perioada de 49 de ani . 
Veniturile din redevențe sunt insuficiente pentru a acoperii datoriile pe care le are societatea Astra SA înregistrate în 
evidența sa contabilă la deschiderea procedurii de insolvență, aceasta constituie o cauză majoră care a generat starea de 
insolvența a societății . 
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2. – contract cu furnizor de servicii RDS și RCS pentru servicii de telefon și internet.  
Menţionăm faptul că prezenta analiză a contractelor în derulare la data deschiderii procedurii este realizată pe baza 
informaţiilor predate lichidatorului judiciar de către societatea debitoare . 
 IV. Concluzii cu privire la incidenţa prevederilor art. 117 din Legea nr. 85/2014  
Cadrul legal care reglementează anularea unor acte frauduloase se regăsește în art. 117 din Legea nr. 85/2014. Din 
documentele puse la dispoziție de către conducerea societății nu au fost identificate acte frauduloase vizate de acest 
articol care sunt săvârșite cu rea credinţă de către debitor cu dublul scop de a: a) leza drepturile creditorilor sau de a 
eluda legea şi b) de a obţine un profit pentru debitor sau pentru o altă persoana, frauda putând fii realizată prin două 
modalităţi: de regulă cu complicitatea unei terţe persoane sau de însuși debitorul singur.  
V. Concluziile cu privire la răspunderea persoanelor vinovate de cauzarea stării de insolvenţă  
Cadrul legal reglementat de art. 169 din Legea nr. 85/2014, conţine următoarele prevederi care se referă la identificarea 
persoanelor care prin faptele lor au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului . 
Precizăm că am identificat fapte care să se încadreze în prevederile textului de lege privind au, , folosit bunurile sau 
creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane ‘’, este vorba de mijloacele de transport 
Microbuz Benz Vito și Autoturism Peugeot 206 bunuri ale debitorului înregistrate în evidența acestuia fiind folosite de 
către Florea Adrian și de către Tănase Marinescu Adriana Mihaela . 
Privind faptele prevăzute la celelalte art.169 lit.b), c), d), e), f), g) nu au fost identificate aspecte de natură a atrage 
incidenţa acestor articole. Având în vedere că procedura de inventariere este în curs, urmează să revenim cu precizări în 
cazul identificării unor elemente de natura a atrage incidenţa acestui articol. 
VI. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăți 
Societatea Astra SA a fost înființată în anul 1990 prin transformarea societăţii de stat Întreprinderea de Transport Auto 
din Pitești în societate comercială conform prevederilor legii nr. 31/91 a societăților comerciale. In anul 1999 societatea 
a intrat în procesul de privatizare cumpărând prin asociația PAS pachetul majoritar de acțiuni în procent de 83, 47 % de 
la FPS. Acțiunile societății au fost tranzacționate pe piața de valori RASDAQ. Începând cu data de 27.10.2015 prin 
Decizia nr. 2988/26.10.2015 emisă de ASF acțiunile Astra SA au fost retrase de la tranzacționarea pe BVB – piața 
RASDAQ, debitorul a devenit societate pe acțiuni închisă . 
Principalele cauze ce au generat starea de insolvenţă pot fi sintetizate astfel:  
După anul 1990, societatea a pierdut în timp licențele de transport pentru transportul urban și interjudețene pe care le –a 
avut în portofoliu la data în care s-a transformat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni cu capital de stat . 
Până la privatizare nu au fost făcute investiții în parcul auto, în modernizarea clădirilor aflate în averea sa și nici în 
echipamente tehnologice pentru a mări performanța societății.  
Multe mijloace de transport au fost casate, tăiate și vândute la fier vechi. După privatizare au fost făcute investiții în 
mijloace de transport moderne de capacitate medie și mică cu care s-au efectuat transport de persoane pe diferite rute. 
Începând cu anul 2005 societatea a fost măcinată de procese între acționarii săi aflate pe rolul instanțelor de judecată din 
Pitești și din țară, care au dus la paralizarea activității economice, la reducerea capacității economico - financiare .În 
ultimii 10 ani la conducerea societății s-au perindat multe echipe manageriale care nu au găsit soluții pentru redresarea 
economică a societății . 
În luna martie 2011 conform hotărârii AGA a societății conducerea societății a încheiat trei contracte de locație de 
gestiune cu trei societăți comerciale, din care două societăți aparțin acționarilor majoritari. La data încheierii 
contractelor în stabilirea redevențelor nu s-a ținut cont de datoriile înregistrate în evidența contabilă și nici de procesele 
aflate pe rolul instanțelor de judecată pe care societatea le avea cu foști salariați . 
În perioada analizată cuprinsă între ianuarie 2012- noiembrie 2015, veniturile debitorului nu acopereau cheltuielile 
curente înregistrate în evidența sa contabilă . 
VII. Concluzii privind posibilitățile reale de reorganizare a activității debitorului  
Având în vedere analiza efectuată asupra patrimoniului și a activității desfășurată de către debitor menționăm că există 
posibilități de a reorganiza efectiv societatea, mai ales că actuala conducere a societății a manifestat intenția de 
reorganizare a activității urmând a propune în termenul stabilit de lege un plan de reorganizare . 
În măsura solicitărilor adresate administratorului judiciar menționăm faptul că ne manifestăm disponibilitatea în vederea 
colaborării la realizarea planului de reorganizare . 

Administrator judiciar  Trandaș Lucea 
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