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Județul Ialomiţa 
Sectiunea I - Profesionisti 

1. Societatea SEBY DAR SRL, cod unic de înregistrare: 23076490 

România 

Tribunalul Ialomița 

Secția Civilă 

Slobozia, bd. Cosminului, nr. 12, jud. Ialomița 

Dosar 2395/98/2014 

Termen 24.03.2017 

Citație 

emisă la: ziua 01 luna 02 anul 2017 

1)Creditori; 

Sunt chemați la această instanță, completul 10 Sindic, în ziua de 24, luna 03, anul 2017 ora 10,30, în calitate de creditori 

în proces cu SC Seby Dar SRL cu sediul în Bărcănești, jud. Ialomița, C.U.I. 23076490, J 21/20/2008, pentru procedura 

insolvenței. 

Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea 

decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afară celor de ordine publică. 

Parafa președintelui instanței, Grefier, 

(semnătura și ștampila) 

Creditor 

1. Nr D.G.R.F.P.Ploieşti - A.J.F.P. Ialomiţa - Slobozia, Str. M.Basarab, nr. 14, Judeţ Ialomiţa 

Debitor 

2. Nr S.C. Seby Dar SRL - Bărcăneşti,, Judeţ Ialomiţa 

Administrator 

3. Toader Marian Iulian - 

Reprezentant 

4. Judecãtoria Urziceni - 

Lichidator Judiciar 

5. Cabinet Individual Insolvenþã Ionita Vasile – 

 

Județul Prahova 
Sectiunea I - Profesionisti 

1. Societatea COMPANIA DE CONSTRUCTII DIN ALUMINIU TEHNOREX SRL (C.C.A.TEHNOREX), cod 

unic de înregistrare: 12609067 

Raportul cauzelor care au generat starea de insolventa a societatii 

 
 

 
FEBRUARIE 2017 

Tribunalul Prahova – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Numar dosar: 7475/105/2016 

Debitor: COMPANIA DE CONSTRUCTII DIN ALUMINIU TEHNOREX SRL  

Raport privind cauzele şi imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei 

Administrator judiciar 

BDO Business Restructuring SPRL 

Victory Business Center, Str. Invingatorilor nr. 24 

Sector 3, Bucuresti, Romania, CP 030922 

Tel:  +4-021-319 9476, Fax: +4-021-319 9477 

business.restructuring@bdo.ro, www.bdo.ro 

Partener coordonator 

Niculae Balan 

IPOTEZE DE LUCRU 

Raportul privind cauzele şi imprejurarile care au generat starea de insolventa a COMPANIEI DE CONSTRUCTII DIN 

ALUMINIU TEHNOREX SRL (denumita în cele ce urmeaza „TEHNOREX”, „debitoare”) a fost elaborat de catre 

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3477/21.02.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

5 

administratorul judiciar BDO Business Restructuring SPRL, în conformitate cu dispozitiile art.97, din Legea 

nr.85/2014. 

Accesul la informatii 

Analiza din prezentul raport a fost efectuata exclusiv pe baza informatiilor şi documentelor puse la dispozitie de catre 

reprezentantii TEHNOREX, fiind utilizate, de asemenea, şi informatii/explicatii verbale furnizate de acestia.  

Administratorul judiciar a prezumat ca informatiile comunicate de catre reprezentantii TEHNOREX atat în forma 

scrisa, cat şi verbala sunt reale şi complete. 

Unele informatii financiar-operationale au avut un caracter limitat, existand diferente de reconciliere fata de balantele 

contabile ale societatii debitoare. 

Moneda de prezentare 

In prezentul raport a fost utilizat RON ca şi moneda de prezentare, deoarece în sistemul de raportare financiara din 

Romania, situatiile financiare statutare sunt elaborate în RON.  
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1. Deschiderea procedurii de insolventa 

Prin Sentinta din 16.12.2016, pronuntata în dosarul nr. 7475/105/2016, Tribunalul Prahova – Sectia a II-a Civila de 

Contencios Administrativ şi Fiscal a admis cererea formulata de catre COMPANIA DE CONSTRUCTII DIN 

ALUMINIU TEHNOREX SRL, cu sediul în comuna Magureni, sat Cocorastii Caplii, nr. 279, Judeţul Pahova, CUI 

12609067, J29/78/2000 şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva societatii, numind ca 

administrator judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Invingatorilor nr. 24, 

Cladirea Victory Business Center, et. 3, sector 3, număr de inscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 

II0239/2006, reprezentata prin Partener Coordonator Niculae Balan, 

In aceasta calitate şi în conformitate cu dispozitiile art.97 din Legea nr.85/2014, administratorul judiciar a intocmit 

prezentul Raport privind cauzele şi imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei COMPANIA 

DE CONSTRUCTII DIN ALUMINIU TEHNOREX SRL . 

 

 
2. Prezentarea societatii  

2.1. Date de identificare societate 

Denumire: COMPANIA DE CONSTRUICTII DIN ALUMINIU TEHNOREX SRL (denumita în continuare CCA 

TehnoREX). 

Sediu social: Sat Cocorastii Caplii, Com. Magureni Cocorastii Caplii, nr.279, Jud. Prahova, Cod postal 107351. 

Cod de identificare fiscala (CUI): 12609067. 

Domiciliul fiscal: Sat Cocorastii Caplii, Com. Magureni Cocorastii Caplii, nr.279, Jud. Prahova, Cod postal 107351. 

Forma juridica: societate cu raspundere limitata. 

Forma de proprietate: societate proprietate privata cu capital social privat autohton. 

Capital social subscris şi varsat: 55.000 RON (5.500 parti sociale, valoarea nominala a unei parti sociale este de 10 

RON). 

Asociati: capitalul social subscris şi varsat este detinut integral de catre asociatul unic Dl. Petrescu Emil Petrisor, 

cetatean roman. 

Administrarea societatii: persoana care asigura administrarea activitatii societatii este Dl. Petrescu Emil Petrisor. 

Puncte de lucru: CCA TehnoREX are deschis un puct de lucru în Bucureşti, str. Islaz, nr.37. sector 1 (pentru activitati 

de birou), intr-un imobil aflat în proprietatea societatii, în baza contractului de vanzare-cumparare nr.888 din 

26.11.2004. 

2.2. Domeniu de activitate 

COMPANIA DE CONSTRUCTII DIN ALUMINIU TEHNOREX SRL ( CCA TehnoREX) a fost infiintata în anul 

2000.  

Domeniul principal de activitate al companiei - Industria Constructiilor metalice şi a produselor din metal. Principalele 

produse şi servicii furnizate de TehnoREX sunt productia şi montajul structurilor metalice de tip pereti cortina, a 

panourilor ornamentale stratificate şi a tamplariei de aluminiu cu geam termopan.  

Productia TehnoREX a demarat în anul 2000 cu confectia unor luminatoare din aluminiu cu structura autoportanta, cu 

realizarea de ferestre, usi şi compartimentari din aluminiu echipate cu geamuri termo-fono-izolante, pereti cortina şi a 

placarilor de fatade cu materiale compozite tip Alucobond. 

Dupa 15 ani în care TehnoREX a pus în opera produsele SCHÜCO International, compania este considerata partener 

pentru calitate pe piata romaneasca al marelui concern austriac. Din experienta acumulata atat pe piata interna, cat şi 

externa, alegerea sistemelor SCHÜCO a insemnat, în primul rand, o decizie în favoarea calitatii produselor realizate. 

Avand în vedere extinderea activitatii companiei şi în alte tari din Uniunea Europeana, ca urmare a contractelor de 

lucrari incheiate cu parteneri externi, TehnoREX a inceput o colaborare cu producatorul belgian REYNAERS BE, care 

furnizeaza profile din aluminiu similare celor fabricate de Schuco-Austria. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3477/21.02.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

7 

Geamurile utilizate de TehnoREX sunt realizate de cei mai importanti producatori de profil din Europa. In functie de 

obiectivele şi solicitarile proiectantilor, sunt utilizate geamuri produse de Saint-Gobain, AGC Glass Europe sau 

Guardian Industries. In perioada analizata, TehnoREX a reluat o colaborare, intrerupta cu cca 4 ani în urma, cu 

furnizorul Spectrum Industries. 

In continuare, TehnoREX colaboreaza cu furnizorii traditionali de sticla, cum ar fi Lustic şi Pietta - în Romania sau 

AGC Belgia (Glaverbel) - pentru proiectele din Belgia.  

O sectiune importanta în cadrul activitatii TehnoREX o reprezinta productia de usi automate, fie ca este vorba despre 

usi de garaj, usi sectionale sau rulou, usi glisante sau rotative cu deschidere automata, echipate cu senzori de prezenta 

ori receptori - emitatori radio. Furnizorii principali de materii prime şi subansamble sunt BIT WINDOORS - pentru 

produsele elvetiene Tormax şi Boon - Edan şi DORMA – pentru cele de provenienta germana.  

2.3. Proiecte realizate sau în curs de executie 

In perioada analizata, CCA TehnoREX a contribuit la realizarea unor obiective de investitii, dintre care mentionam: 

Centrul Medical IHS Craiova, Promenada Mall, Petrom City, City Mall, Policlinica Voluntari, sediul RCS&RDS, 

Winmarkt Piatra Neamt, Mega Mall, Sema Park, Centrul Logistic Farmexim SA, fatada de sticla pentru cladirea de 

birouri Gent, Belgia, tamplarie de aluminiu pentru cladirea Railways Transport, Israel. 

Contractia pietei de constructii din Romania, dupa perioada de criza 2008 - 2010, a condus la preocuparea permanenta 

pentru prospectarea şi ofertarea de produse şi servicii pe pietele externe. In februarie 2015, CCA TehnoREX a 

contractat proiectul „Carolus Magnus” – Universitatea din Anvers, Belgia realizat de consortiul format din antreprenorii 

generali Willemen şi Van Laere.  

Deasemenea, în 2015 CCA TehnoREX a intrat în proiectul de constructie a celui mai mare mall din Bruxelles, 

impreuna cu consortiul Belgian PBC Brabant - Besix – Docks Bruxelles, a carui executie a demarat în luna noiembrie 

2015. 

In Israel, societatea CCA TehnoREX a fost implicata în executarea lucrarilor de tamplarie din aluminiu pentru proiectul 

Railways Transport – Caile Ferate din Israel. Din rationamente care tin de economia proiectelului în ansamblu, ulterior 

demararii proiectului, s-a luat decizia ca participarea companiei în cadrul contractului sa se faca doar prin prisma 

asistentei la design, livrare de subansamble şi consultanta tehnica pe perioada derularii lucrarilor, mai putin partea de 

montaj, care implica prezenta fortei de munca specializata din cadrul CCA TehnoREX în Israel. Avand în vedere ca 

sistemul de obtinere a vizelor pentru muncitori în Israel este unul foarte complicat şi de durata, acest lucru a condus la 

depasirea termenelor contractuale si, implicit, la cresterea costurilor pe proiect. Solutia la care s-a apelat a fost 

subcontractarea lucrarilor de montaj, insa aceste costuri nu au fost bugetate în faza de ofertare.  

Deasemenea, CCA TehnoREX a realizat executia lucrarilor de tamplarie la doua blocuri de locuinte în cadrul 

proiectului „Arnona” în Jerusalem, Israel, contractat cu antreprenorul general Danya Cebus Ltd.  

Extinderea activitatii pe piata externa s-a indreptat şi catre proiecte din U.K., unde, dupa un an de prospectare şi 

ofertare, CCA TehnoREX a semnat, la sfarsitul anului 2015, un contract privind realizarea fatadelor la Hotelul NOBU 

din Londra, contractat cu MTD Contractors, în valoare de 2.250.000 EUR, avand termen de finalizare octombrie 2016. 

In Romania, dupa primul obiectiv realizat în sistemul „modul fatade” în cadrul priectului „Metropol”, finalizat în mai 

2016, mai putin partea de terase, care a fost amanata ca etapa de executie în proiect, s-a continuat activitatea de ofertare 

pentru cladiri în acest sistem care permite, printr-o metoda foarte rapida de montaj, un termen de executie foarte scurt. 

Acest sistem a fost utlizat şi în realizarea proiectului „Oregon Park” din Pipera, subcontractat de la grupul austriac 

Strabag, avand termen de finalizare septembrie 2016. 

CCA TehnoREX a contractat noi proiecte în domeniul „commercial – mall” cu societatea Strabag. Astfel, incepand din 

luna februarie 2016, au inceput lucrarile la mall-ul Park Lake, din cartierul Titan, în valoare de 1.200.000 EUR. Insa, 

furnitura de aluminiu, componenta importanta a pretului, va fi achizitionata direct de catre beneficiar de la Schuco 

Austria, astfel reducandu-se marjele de profit care ar fi putut obtinute în acest proiect. 

In cadrul aceluiasi tip de proiecte, au fost contractate lucrari cu grupul „Anchor” pentru realizarea lucrarilor de refacere 

a fatadei la Plaza Romania Mall şi „wintergarden” - urile de la Bucureşti Mall. 

La data intocmirii prezentului raport, societatea CCA TehnoREX are urmatoarele proiecte în derulare: 

Nr.crt. Date contract 

Denumire 

obiect 

contract 

Denumire beneficiar 

contract 

Locatia 

obiectivului 

proiectat  

Stadiu de 

realizare 

1 Contract din 28.07.2013 Railways 
MINRAV HANDASA 

VEBINIAN LTD 
Lod, Israel 

finalizat 

99%, 

nepredat 

2 Contract din 01.05.2014 

Savyoney 

Arnona 

Jerusalem  

DANYA CEBUS LTD 
Jerusalem, 

Israel 

finalizat, 

predat 

partial 

3 Contract din 01.10.2014 Metropol ANCHOR GRUP 
Bucureşti, 

Romania 
in derulare 

4 
DOCKS/DEX/ISA/JDA/2014/038 

din 26.11.2014 

BPC 

Brabant-

BESIX-

DOCKS 

BPC Brabant-BESIX-

DOCKS 

Bruxelles, 

Belgia 

finalizat, 

nepredat 
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Nr.crt. Date contract 

Denumire 

obiect 

contract 

Denumire beneficiar 

contract 

Locatia 

obiectivului 

proiectat  

Stadiu de 

realizare 

5 Contract din 15.12.2014 
Beit 

Emanuel 

GLOBAL TECHNOREX 

- BASAT 

Herzelia, 

Israel 

finalizat, 

nepredat 

6  WIVL032 din 19/02/2015 
Karel De 

Grote 

THV CAROLUS 

MAGNUS 

Antwerp, 

Belgia 

finalizat, 

nepredat 

7 Contract din 20.04.2015 

Hermes 

Business 

Center 

OCTAGON Contracting 

&Engineering 

Bucureşti, 

Romania 
in derulare 

8 Contract nr.44 din 21.09.2015 Oregon Park STRABAG 
Bucureşti, 

Romania 

finalizat, 

nepredat 

9 Contract din 28.09.2015 PR OFFICE 

BUCURESTI MALL 

DEVELOPMENT AND 

MANAGEMENT  

Bucureşti, 

Romania 

finalizat, 

nepredat 

10 
Contract 1LB-25058815-1 din 

12.05.2016 

 NOBU 

Hotel -

London 

MTD CONTRACTORS 

LTD 
Londra in derulare 

11 
L.O.I. din 18.03.2016/Contract 

din 25.04.2016 
HERMES 3 

OCTAGON Contracting 

&Engineering / NGY 

Properties 

Bucureşti, 

Romania 
in derulare 

13 Contract 569/21.12.2016 
IKEA - 

Timpuri noi 
DANYA CEBUS ROM  

Bucureşti, 

Romania 
in derulare 

2.4. Proiecte incerte 

 Contract executie lucrari de fatade la Universitatea Ulster din Belfast (Irlanda de Nord). 

Valoarea estimata a proiectului - 10.400.000 EUR. 

La inceputul anului 2014, CCA TehnoREX a luat decizia de participare la licitatia de atribuire a lucrarilor de executie 

fatade la Universitatea Ulster din Belfast, valoarea estimata a contractului - 10.400.000 EUR. Proiectul prevedea ca 

perioada de inceput a lucrarilor luna octombrie 2016, avand termen de finalizare luna iunie 2018. Antreprenorul 

General al proiectului este Lagan Somague Joint Venture (denumita în continuare LSJV). 

Etapele parcurse de CCA TehnoREX în procedura de selectie, ofertare şi negociere sunt prezentate mai jos, în ordine 

cronologica: 

 13 Martie 2014 - TehnoREX transmite confirmarea de participare la licitatie; 

 14 Martie 2014 - TehnoREX emite prima oferta financiara, în baza documentatiei tehnice primite; 

 26 Mai 2014 - TehnoREX transmite oferta financiara revizuita şi primele documente aferente procesului de 

proiectare, prin emiterea calculelor de predimensionare statica a profilelor şi evaluarea incarcarilor de calcul; 

 12 Iunie 2014 - Alukoenigstahl transmite scrisoarea de confort, prin care instiinteaza ca va oferi suportul tehnic, 

logistic şi urmarirea proceselor de fabricatie şi montaj în conformitate cu standardele de calitate Schuco, ca unic 

reprezentant comercial al producatorului de sistem în Europa de Est; 

 06 Octombrie 2014 - TehnoREX incepe procedura de solicitare oferte pentru materialele predominante şi procedura 

de calcul şi optimizare materiale; 

 06 Februarie 2015 - TehnoREX primeste invitatie de participare la viedeoconferinta de clarificare oferta tehnica şi 

financiara solicitata de LSJV; 

 15 Aprilie 2015 - TehnoREX face prima vizita la Belfast, delegatie formata din Dl. Emil Petrescu şi Adrian 

Petrescu, pentru discutii referitoare la: incluziuni/excluziuni oferta; conformitate cu specificatiile tehnice; certificari şi 

portofoliu TehnoREX; standarde de securitate şi calitate; roceduri de instalare şi necesar de echipamente; alte probleme 

comerciale şi tehnice;  

 26 Mai 2015 - LSJV emite pretentiile comerciale ale contractului;  

 04 Iunie 2015 - LSJV emite solicitarea ca valoarea Performance Bond-ului sa fie modificata de la 10% la 20%;  

 11 Iunie 2015 - LSJV transmite draft-ul de garantii solicitate;  

 24 Iunie 2015 LSJV transmite spre analiza TehnoREX primele detalii şi clarificari referitoare la procedurile de BIM 

şi modelul REVIT preliminar;  

 03 Iulie 2015 - LSJV transmite scrisoarea de intentie semnata necesara pentru inceperea procedurilor de obtinere 

polite de asigurare;  

 20 August 2015 - LSJV transmite primul ‘’ Construction Programme’’ cu inceperea lucrarilor la data de 01.09.2016 

pentru corpul BC şi finalizarea lucrarilor la data de 26.06.2017, solicitat de TehnoREX pentru intocmirea graficului de 

plati;  

 24 August 2015 - TehnoREX incepe procesul de solicitare a draft-ului agreat de catre LSJV pentru garantiile şi 

asigurarile solicitate prin contract;  

 04 Septembrie 2015 - TehnoREX trimite LSJV prma oferta PII (Professional Indemnity Insurance);  

  23 Septembrie 2015 - TehnoREX incepe procesul de coordonare proiectare şi calcule termice;  
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  27 Octombrie 2015 - TehnoREX trimite o noua oferta PII de la un asigurator agreat LSJV în conditiile de asigurare 

solicitate în caietul de sarcini ( 10.000.000 GBP fara limita în agregat);  

  10 Noiembrie 2015 - TehnoREX transmite draft-ul de scrisoare pentru Employer’s Liability Insurance (ELI);  

 11 Noiembrie 2015 - TehnoREX transmite Method of Statement, continand note de predimensionare, specificatii ale 

materialelor componente ale sistemelor, consideratii asupra procesului de proiectare, fabricatie şi montaj, organigrama 

societatii previozionata pentru proiect, etc.  

 11 Noiembrie 2015 - TehnoREX incepe procesul de contractare a subcontractorilor locali, în baza graficului de 

lucrari primit la data de 20 August şi a documentatiei tehnice primita în faza de ofertare; 

 13 Noiembrie 2015 - TehnoREX participa la sedinte de coordonare şi clarificare tehnica pentru sistemele de usi şi 

luminator;  

 24 Noiembrie 2015 - LSJV transmite refuzul draft-ului de scrisoare garantie inaintat de TehnoREX la data de 11 

Noiembrie 2015;  

 25 Noiembrie 2015 - LSJV ne recomanda inceperea negocierilor cu un broker UK în vederea obtinerii unei oferte 

comparative;  

 30 Noiembrie 2015 - TehnoREX transmite calcule termice revizuite cat şi coeficientii de atenuare acustica pentru 

propagare verticala şi orizontala;  

 01 Decembrie 2015 TehnoREX transmite primele detalii DDE, pentru coordonarea de design cu subcontractorii de 

placare brick;  

 04 Ianuarie 2016 - LSJV transmite forma finala de subcontract fara implementarea aspectelor negociate anterior 

astfel: limitarea penalitatilor aplicabile TehnoREX la maximum 10% din valoarea contractului, modificarea termenelor 

de plata în conditiile acceptate anterior, cererea TehnoREX de solutionare a eventualelor dispute, cererea de renuntare 

la procedurile de testare oneroase, diferite amendamente; 

 19 Ianuarie/ 22 Ianuarie/ 3 Februarie 2016 - LSJV transmite versiunea finala a draft-ului cu observatii asupra 

amendamentelor solicitate anterior de TehnoREX;  

 12 Februarie 2016 - efectueaza o noua aplicatie de PII catre un asigurator agreat de catre LSJV;  

 15 Februarie 2016 - TehnoREX incepe procedura de contractare a proiectantului BIM, MDE GmbH;  

  25 Martie 2016 - MDE/ TehnoREX inainteaza BIM mock-up solicitat şi primeste aprobarea LSJV;  

 08 Aprilie 2016 - MDE inainteaza prima factura catre TehnREX, aferenta lunii martie;  

 13 Aprilie 2016 - TehnoREX inainteaza spre aprobarea LSJV PII în versiune finala;  

 20 Aprilie 2016 - TehnoREX inainteaza structural design brief spre analiza LSJV;  

 22 Aprilie 2016 - TehnoREX inainteaza un grafic decizional şi proiectare, cu prognozarea inceperii lucrarilor la 20 

Octombrie 2016; 

 27 Aprilie 2016 - TehnoREX upload-eaza pe platforma colaborativa documentele de conformitate conform 

specificatii pentru sticla;  

 27 Aprilie 2016 - TehnoREX inainteaza spre aprobare Payment Schedule coroborat cu graficul decizional;  

 02 Mai 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza spre aprobare graficul de proiectare BIM coroborat cu graficul 

decizional şi Payment schedule;  

 02 Mai 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza spre aprobare Glass Matrix şi fisele de performanta pentru toate 

configuratiile de sticla specificate în contract, în versiunea revizuita, conform observatii inaintate de catre consultantul 

LSJV;  

 02 Mai 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza subcontractor’s list spre aprobarea LSJV;  

 09 Mai 2016 - LSJV transmite comentarii cu privire la Payment Schedule inaintat de TehnoREX la data pe 27 

Aprilie 2016;  

 12 Mai 2016 - LSJV amendeaza pachetul de detalii inaintat de TehnoREX/MDE, prin aduagarea observatiilor 

consultantului de fatada;  

 13 Mai 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza spre aprobare draft-ul de Line by Line specification asessment;  

 13 Mai 2016 - TehnoREX raspunde comentariilor privitoare la Payment Schedule;  

 18 Mai 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza email prin care subliniaza discrepante intre modelul 3D şi detaliile din 

pachetul Tender;  

 18 Mai 2016 - LSJV accepta propunerile TehnoREX inaintate la data de 13 Mai 2016;  

 20 Mai 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza spre aprobare detaliile specifice pachetului DDE; facade type #2;  

 24 Mai 2016 - TehnoREX/MDE incepe modelarea 3D fara a considera modelul inaintat de catre LSJV, prin 

refacerea familiilor de obiecte şi corelarea cu modelul structural;  

 24 Mai 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza clash analisys preliminar cu impact asupra contractorilor de placare cu 

brick;  

 31 Mai 2016 - TehnoREX refuza participarea la sedintele de coordonare pana la finalizarea procedurilor de semnare 

contract;  

 03 Iunie 2016 - TehnoREX transmite Payment Schedule alterat cu indexul de crestere şi impartirea costurilor, în 

mod egal, a valorii politelor PII şi ELI, intre Tehnorex şi LSJV;  

 03 Iunie 2016 - LSJV raspunde refuzului de prezentare al TehnoREX la sedintele de coordonare proiectare, 

precizand ca semnarea contractului şi plata serviciilor TehnoREX/MDE poate fi realizata dupa emiterea scrisorilor de 

garantie PII şi ELI;  
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 09 Iunie 2016 - TehnoREX transmite copie Payment Shedule şi instiinteaza LSJV despre intarzierea platilor aferente 

serviciilor de proiectare;  

 09 Iunie 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza spre aprobare modelul 3d;  

 14 Iunie 2016 - TehnoREX trasmite aprobarea Alpha Bank cu privire la emiterea Performance Bond ( wording 

agreat );  

 15 Iunie 2016 - TehnoREX/MDE inainteaza spre aprobare pachetul DDE revizuit aferent primei etape de instalare;  

 20 Iunie 2016 - MDE solicita plata serviciilor de proiectare efectuate;  

 21 Iunie 2016 - LSJV transmite forma finala a contractului, inclusiv clauza BREXIT;  

 22 Iunie 2016 - TehnoREX solicita plata serviciilor de proiectare catre LSJV conform payment schedule;  

 28 Iunie 2016 - LSJV efectueaza plata solicitata;  

 25 Iulie 2016 - TehnoREX transmite draft-ul de Subcontract cu amendamentele mai sus mentionate;  

 29 Iulie 2016 - LSJV transmite exemplarul semnat prin posta;  

 08 August 2016 - MDE solicita o noua plata pentru serviciile de proiectare; 

 23 August 2016 - TehnoREX solicita documentele de inaintare prin posta a contractului;  

 25 August 2016 - TehnoREX primeste contractul original;  

 30 August 2016 - TehnoREX emite factura aferenta restului de plata avans pentru semnarea contractului conform 

Payment Schedule;  

 07 Septembrie 2016 - emite un nou pachet documents submittal;  

 16 Septembrie 2016 - TehnoREX emite scrisoarea de intentie catre unul din subcontractorii agreati şi reia procedura 

de negociere cu terti pentru suplimentarea contractorilor pentru montaj în conjuctura BEXIT-ului;  

 21 Septembrie 2016 - TehnoREX/MDE participa la sedinta de coordonare proiectare;  

 26 Septembrie 2016 - TehnoREX transmite catre LSJV draft-ul final de LGB spre aprobare;  

 30 Septembrie 2016 - TehnoREX finalizeaza lista de comanda pentru profilele şi accesoriile aferente la 60% din 

cantitatea necesara pentru Corpul BD;  

 03 Octombrie 2016 - TehnoREX completeaza lista de profile şi accesorii cu elementele ornamentale de inchidere 

perimetrala şi incepe negocierile cu furnizorii de extrudare şi anodizare;  

 03 Octombrie 2016 - TehnoREX emite Scrisoare nr. 291/03.10.2016 prin care solicita Contractorului sa puna la 

dispozitie graficul de lucrari actualizat;  

 05 Octombrie 2016 - LSJV transmite Target Programme of Works supus spre aprobarea Clientului, dar fara acceptul 

acestuia la data transmiterii;  

 06 Octombrie 2016 - LSJV ne transmite oferta consultantului pentru simulare tunel vant şi masurare a valorilor 

vantului pe macheta şi impune retinerea din situatiile de lucrari a unei cote parte de 33% din valoarea studiului;  

 06 Octombrie 2016 - TehnoREX/ MDE atrage atentia LSJV cu privire la deformatele cu valori diferentiate a 

elementelor structurale din beton nu pot fi acomodate la cerintele sistemului de perete cortina;  

 07 Octombrie 2016 - TehnoREX refuza responsabilitatea în evaluarea valorilor de calcul prim masurarea pe 

macheta şi emite cererea de oferta catre consultantul agreat de LSJV pentru validarea calculelor structurale în 

conformitate cu cerintele British Standard;  

 10 Octombrie 2016 - TehnoREX cere LSJV aprobarea draft-ului de LGB emis la data de 26 Septembrie;  

 10 Octombrie 2016 - TehnoREX transmite versiunea finala de Line by Line Assesment pentru validare;  

 12 Octombrie 2016 - LSJV transmite observatiile la draft-ul LGB;  

 13 Octombrie 2016 - TehnoREX emite pachetul de Facade System Test Report în conformitate cu standardele 

armonizate EN/BS;  

 17 Octombrie 2016 - TehnoREX finalizeaza lista de comanda optimizata pentru sticla aferenta a 60% din suprafata 

Corpului BD; 

 17 Octombrie 2016 - TehnoREX efectueaza o plata partiala pentru serviciile MDE;  

 18 Octombrie 2016 - TehnoREX emite o actualizare a organigramei pentru Proiectul Ulster;  

 19 Octombrie 2016 - TehnoREX incepe procesul de submittal pentru sistemul de rainscreen pentru Corpul BD 

aferent a 25% din suprafata Corpului BD;  

 26 Octombrie 2016 - TehnoREX finalizeaza Master Plan-ul pentru proiect în conformitate cu ofertele primite de la 

furnizori şi subcontractori;  

 28 Octombrie 2016 - TehnoREX emite certificate de garantie de 12 ani pentru parte din subansamblele anvelopei;  

 29 Octombrie 2016 - TehnoREX finalizeaza sub-suppliers list şi transmite documente de calitate pentru materialele 

componente;  

 31 Octombrie 2016 - TehnoREX transmite studiul asupra incarcarilor liniare aplicata pe peretele cortina;  

 02 Noiembrie 2016 - TehnoREX participa la sedintele de coordonare proiectare şi instalare;  

 03 Noiembrie 2016 - TehnoREX inainteaza graficul de proiectare, fabricatie şi uzinare în baza Target Programme;  

 04 Noiembrie 2016 - LSJV transmite spre instiintare pozitionarea macaralelor şi procedura colaborativa de utilizare 

a schelei pentru diferiti contractori;  

 04 Noiembrie 2016 - TehnoREX transmite Letter of Ambiguity cu privire la discrepantele specificatiilor pentru 

performantele grilelor de aport aer din sistemul de fatade;  

 11 Noiembrie 2016 - TehnoREX transmite studiul asupra deformatelor structurii de beton ce pot fi preluate prin 

intermediul pieselor de dilatare aferente peretilor cortina;  
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 23 Noiembrie 2016 - LSJV, prin Dl. Antonio Teixeira şi Dl. Paul Greene viziteaza TehnoREX pentru clarificarea 

problemelor contractuale şi de proiectare urgente;  

 25 Noiembrie 2016 - TehnoREX upload-eaza pe Asite toate cerintele LSJV cu privire la problemele de proiectare şi 

„documents submittal” solicitate: performance specifications, subcontractor credentials, subsupplier list, calculation 

notes, test reports, system passports, organization chart, design loads brief, deflections report, glass metrics, line by line 

assesment etc. 

Intre societatea debitoare şi LSJV au avut loc negocieri în vederea identificarii celor mai bune solutii, pentru amblele 

parti, cu scopul continuarii şi derularii relatiilor contractuale. 

 Contract executie lucrari de fatade - proiect „ Orhideea Towers”, Bucureşti 

„Orhideea Towers” este un proiect de investitii ale grupului austriac PORR, proiect care are alocata suma de 7.500.000 

Eur pentru partea de fatade. Data de inceput a lucrarilor era estimata pentru luna octombrie 2016, iar finalizarea – 

pentru luna septembrie 2017.  

CCA Tehnorex, dupa parcurgerea tuturor etapelor de licitatie, se afla în faza finala de negociere a conditiilor 

contractuale. In data de 27.11.2016 antreprenorul general al proiectului a notificat societatea debitoare privind decalarea 

tremenului de inceput a lucrarilor cu patru luni. 

 
3. Analiza situatiilor financiare – Bilantul 

Administratorul judiciar a efectuat o analiza detaliata a situatiei patrimoniale a CCA TehnoREX pe baza documentelor 

financiar – contabile intocmite şi puse la dispozitie de debitoare. Au fost solicitate informatii suplimentare privind 

conturile de imobilizari, stocuri, clienti, conturi la banci, credite bancare pe termen scurt reprezentand capital de lucru 

sau linii de imprumut pentru emiterea de scrisori de garantie bancare, furnizori, imprumuturi de la asociati, garantii 

primite şi garantii constituite, leasing, credite bancare pe termen lung, provizioane pentru garantii. 

3.1. Bilantul 

Bilantul este instrumentul contabil de sinteza utilizat în scopul formarii unei imagini complete, clare şi precise 

asupra activitatii economice desfasurate de CCA TehnoREX. Cu ajutorul bilantului contabil se realizeaza principal 

trasatura a metodei contabilitatii care este dubla reprezentare a averii – Activ = Pasiv. Deasemenea, Bilantul contabil 

reflecta în expresie valorica, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile economice utilizate de societate (activul 

bilantier) şi sursele de finantare a acestora (pasivul bilantier). In scopul prezentei analize, elementele de bilant au fost 

structurate astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Bilant – elemente de activ: 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

Active imobilizate       

Imobilizari necorporale  47   1   1  

Terenuri  3,416,285   3,416,285   3,175,559  

Constructii  6,214,450   7,521,008   7,314,283  

Instalatii tehnice şi mijloace de transport  1,910,046   2,431,419   2,186,109  

Mobilier, birotica  69,999   65,851   80,066  

Imobilizari în curs de executie  -   1,105,196   1,201,142  

Imobilizari financiare - Garantii  5,118,331   4,643,132   4,777,908  

Subtotal active imobilizate  16,729,157   19,182,892   18,735,068  

Active circulante       

Stocuri  2,672,632   9,110,558   2,299,141  

Avansuri pentru cumparari de stocuri  592,755   653,356   213,627  

Clienti  20,109,274   24,328,786   14,758,484  

Furnizori debitori  1,974,855   1,323,725   353,230  

TVA de recuperat  546,735   1,721,448   3,104,929  
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RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

TVA neexigibil  -   -   184,882  

Debitori diversi  25,853   101,453   25,853  

Sume în curs de clarificare  239,899   807,788   62,259  

Conturi la banci  8,198,932   5,979,873   3,773,570  

Casa  1,855   256   5,585  

Avansuri de trezorerie  8   -   6,300  

Subtotal active circulante  34,362,799   44,027,243   24,787,862  

Total active  51,091,955   63,210,134   43,522,930  

Bilant – elmente de pasiv 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

Datorii pe termen scurt       

Credite bancare pe termen scurt  11,770,279   15,473,953   18,000,923  

Furnizori  13,547,712   14,875,471   11,469,269  

Avansuri incasate în contul comenzilor  2,135,289   5,604,881   1,731,054  

Salarii & Contributii sociale  75,124   287,119   207,518  

TVA neexigibil  1,886,782   579,975   -  

Impozit pe dividende  -   28,389   -  

Impozit pe profit  477,118   530,620   -  

Imprumuturi de la asociati  22,696   22,696   828,209  

Subtotal datorii TS  29,915,000   37,403,104   32,236,973  

Datorii pe termen lung       

Alte imprumuturi şi datorii - Garantii  1,449,180   1,527,187   823,388  

Alte imprumuturi şi datorii - Leasing  345,262   690,527   626,265  

Credite bancare pe termen lung  545,939   1,120,718   878,901  

Subtotal datorii TL  2,340,381   3,338,432   2,328,553  

Total datorii  32,255,381   40,741,536   34,565,526  

Activ net       

Capital social  55,000   55,000   55,000  

Profit/Pierdere  2,149,940   3,809,455   (10,797,337) 

Provizioane pentru garantii  943,868   943,868   943,868  

Rezerve  5,034,388   5,034,388   4,793,662  

Rezultatul reportat  10,653,378   12,625,887   13,962,211  

Total activ net  18,836,574   22,468,598   8,957,404  

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare 

3.2. Active imobilizate 

Activele imobilizate reprezinta bunurile şi valorile cu o durata de utilizare mai mare de un an şi care nu se consuma la 

prima utilizare, acestea fiind impartite în trei categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale şi imobilizari 

financiare. In scopul prezentei analize, activele imobilizate au fost structurate astfel cum sunt prezentate în tabelul de 

mai jos: 

Structura activelor imobilizate CCA TehnoREX: 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

Active imobilizate       

Imobilizari necorporale  47   -   -  

Terenuri  3,416,285   3,416,285   3,175,559  

Constructii  6,214,450   7,521,008   7,314,283  

Instalatii tehnice şi mijloace de transport  1,910,046   2,431,419   2,186,109  

Mobilier, birotica  69,999   65,851   80,066  

Imobilizari în curs de executie  -   1,105,196   1,201,142  
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RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

Imobilizari financiare - Garantii  5,118,331   4,643,132   4,777,908  

Total active imobilizate  16,729,157   19,182,892   18,735,068  

Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare 

Activele imobilizate sunt prezentate în tabelul de mai sus la valoarea lor contabila, reprezentand valoarea activelor 

recunoscuta în bilant, dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data, cu exceptia terenurilor pentru care nu se 

calculeaza amortizare. 

 

 
Sursa: Analiza pe baza balantelor statutare. 

Imobilizarile necorporale detin o pondere redusa în totalul activelor imobilizate ale CCA TehnoREX, acestea fiind 

complet amortizate pana la data de 31.12.2015. 

Activele imobilizate din grupa „mobilier, birotica” reprezinta sub 0.5% din totalul activelor fixe şi au o valoare 

contabila de 80.066 RON la data de 30.11.2016. 

3.2.1. Terenuri 

Terenuri în proprietatea Tehnorex la 30.11.2016 

Data achizitie Localizare Suprafata (mp) Valoare (ron) 

12/27/2001 TEREN ZIMNICEA, TL 5,075  90,400  

11/26/2004 TEREN ISLAZ 37, BUCURESTI sector 1, -COTA PARTE 193  459,200  

8/27/2008 TEREN POIENARII BURCHII/SIRNA, PH 6,671  117,002  

8/27/2008 TEREN POIENARII BURCHII/SIRNA,PH 12,502  221,594  

12/10/2008 TEREN POIENARII BURCHII/SIRNA,PH 19,994  58,311  

12/18/2008 TEREN MAGURELE, IF 22,301  1,985,143  

3/5/2009 TEREN POIENARII BURCHII/SIRNA ,PH 7,500  27,191  

3/5/2009 TEREN POIENARII BURCHII/SIRNA ,PH 10,008  30,019  

3/24/2011 TEREN COCORASTI CAPLII, PH 4,281  186,700  

Total terenuri   88,525  3,175,559  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Valoarea terenurilor aflate în proprietatea CCA TehnoREX la data de 30.11.2016 este de 3.175.559 RON.  

Terenul situat în Bucureşti, str. Islaz, nr.37, în suprafata de 193 mp. este aferent imobiluilui aflat în proprietatea CCA 

TehnoREX – punct de lucru Bucureşti. 

Pe terenul în suprafata de 4.281 mp., situat în localitatea Sat Cocorastii Caplii, Judeţul Prahova, este construita hala de 
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productie a societatii şi spatii de birouri pentru activitati administrative. 

Celelalte terenuri aflate în proprietatea CCA TehnoREX nu sunt utilizate în activitatea de productie a debitoarei, 

conform obiectului principal de activitate. 

3.2.2. Constructii 

Constructii în proprietatea Tehnorex la 30.11.2016 

An dobandire constructie Denumire constructie 

Valoare (RON), 

exclusiv 

amortizare 

2001 CLADIRE ADMINISTRATIVA(ZIMNICEA)  1,172,500  

  APARTAMENT NR 9 (ERBASU) SECTOR 3, BUCURESTI  430,100  

  APARTAMENT NR 12(ERBASU) SECTOR 3, BUCURESTI  428,300  

  APARTAMENT NR 10(ERBASU) SECTOR 3, BUCURESTI  426,900  

2001 Total    2,457,800  

2004 IMOBIL ISLAZ NR.37, SECTOR 1, BUCURESTI  885,800  

2004 Total    885,800  

2009 APARTAMENT B4 EMERALD" SECTOR 2, BUCURESTI  1,116,700  

  LOC PARCARE SECTOR 2, BUCURESTI  53,800  

2009 Total    1,170,500  

2010 APARTAMENT STR.PRECIZIEI SECTOR 6, BUCURESTI  161,000  

  LOC PARCARE STR.PRECIZIEI SECTOR 6, BUCURESTI  22,400  

2010 Total    183,400  

2011 HALA PRODUCTIE, COCORASTII CAPLII, PRAHOVA  2,220,878  

  APARTAMENT MONACO TOWER SECTOR 4, BUCURESTI  227,800  

  PARCARE MONACO TOWER SECTOR 4, BUCURESTI  31,400  

  CABINA POARTA, COCORASTII CAPLII, PRAHOVA  23,493  

2011 Total    2,503,571  

2015 APARTAMENT 41, FLOREASCA, SECTOR 2, BUCURESTI  1,621,461  

2015 Total    1,621,461  

2016 PARCARE FLOREASCA -LOC 26, BUCURESTI  34,648  

  PARCARE FLOREASCA -LOC 25, BUCURESTI  34,648  

  BOXA FLOREASCA -NR 7, BUCURESTI  23,098  

2016 Total    92,394  

TOTAL    8,914,926  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

CCA TehnoREX are în proprietate constructii ale caror valoare contabila (exclusiv amortizare), la data de 30.11.2016, 

este de 8.914.926 RON.  

Dintre acestea, imobilul „ Hala de productie (inclusiv cabina poarta)” situat în localitatea Sat Cocorastii Caplii, Judeţul 

Prahova, este locatia în care se desfasoara activitatea de productie a CCA TehnoREX, acesta fiind şi sediul social al 

companiei, iar imobilul situat la adresa str. Islaz, nr.37. sector 1, Bucureşti este amenajat şi utilizat de societate pentru 

activitati de birou, fiind declarat ca sediu secundar. 

Celelalte constructii din patrimoniul debitoarei, avand o valoare cumulata de 5.784.755 RON, reprezinta investitii 

imobiliare, cele mai multe în domeniul rezidential, care au generat venituri din chirii pentru debitoare în valoare de 

105.751 RON în anul 2014, 136.138 RON în 2015 şi 227.044 RON în perioada 1 ianuarie – 30.11.2016. Totusi, rata 

castigului anual calculata ca raport intre veniturile anuale din chirii şi valoarea proprietatilor inchiriate, fara insa a tine 

cont de cheltuielile generate cu detinerea acestor proprietati (cheltuieli de intretinere, chletuieli cu taxele şi impozitele 

locale, cheltuieli cu reevaluarea acestora), previzionata pentru tot anul 2016, este de doar 4.28%, în conditiile în care 

veniturile din chirii în 2016 aproape ca s-au dublat fata de anul 2015. 

3.2.3. Instalatii tehnice şi echipamente 

Instalatii tehnice şi echipamente tehnologice în proprietatea Tehnorex la 30.11.2016 

Instalatii tehnice şi echipamente tehnologice 

Valoare 

inventar 

(RON) 

Amortizare 

(RON) 

Valoare 

ramasa de 

amortizat 

(RON) 

CENTRU DE PRELUCRARE CNC (ALUKONIGSTAHL)  650,013   525,540   124,473  
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Instalatii tehnice şi echipamente tehnologice 

Valoare 

inventar 

(RON) 

Amortizare 

(RON) 

Valoare 

ramasa de 

amortizat 

(RON) 

CENTRU DE PREL.MATER.COMPOZ. BOND (TEKNA)  480,795   338,600   142,195  

MASINA DE DEBITAT LA 2 CAPETE (ALUKONIGSTAHL)  362,236   215,784   146,452  

PLATFORMA AUTORIDICATOARE ITALIA STAR  288,755   288,755   -  

SCHELA  264,947   42,918   222,029  

PLATFORMA ITALIA STAR  252,737   252,737   -  

MASINA DE SERTIZAT LA 4 CAPETE (ALUKONIGSTAHL)  184,000   132,714   51,286  

SCHELA GRECIA  148,165   74,088   74,077  

UTILAJ DE INTRODUS GARNITURI (ALUKONIGSTAHL)  118,511   84,941   33,570  

ALTE INSTALATII SI ECHIPAMENTE  2,017,491   1,321,987   695,504  

TOTAL   4,767,650   3,278,064   1,489,586  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Instalatiile tehnice şi echipamentele aflate în proprietatea CCA TehnoREX reprezinta utilaje specifice obiectului de 

activitate al debitoarei. Acestea sunt montate şi utilizate în hala de productie CCA TehnoREX din localitatea Sat 

Cocorastii Caplii, Judeţul Prahova şi reprezinta: 

- Linii automate pentru productia de tamplarie din aluminiu; 

- Masini de debitat profile; 

- Masini de sertizat; stantat, frezat;  

- Alte masini de prelucrat profile; 

- Platforme autoridicatoare, etc. 

Gradul mediu de depreciere al instalatiilor şi echipamentelor tehnologice utilizate în procesul de productie de catre 

CCA TehnoREX este de 31.24%, indicator care ne arata ca gradul de retehnologizare este destul de ridicat şi ca 

debitoarea detine capacitati moderne de productie, care pot genera beneficii economice în viitor. 

3.2.4. Mijloace de transport 

Mijloace de transport în evidentele CCA TehnoREX la 30.11.2016 

Mijloace de transport 

Valoare 

inventar 

(RON) 

Amortizare 

(RON) 

Valoare ramasa de 

amortizat (RON) 

AUTOUTILITARA IVECO PERSOANE   133,498   133,498   -  

CAMION IVECO DAILY PROTRUCK  107,265   107,265   -  

AUTO AUDI Q5-BCR LEASING  106,220   6,504   99,716  

AUTO KIA SPORTAGE  100,014   47,932   52,082  

CAMION IVECO PROTRUCK  88,248   88,248   -  

AUTO RENAULT TRAFIC  87,915   43,953   43,962  

AUTO RENAULT KADJAR-RCI LEASING  84,246   7,168   77,078  

CAMION IVECO DAILY PROTRUCK  78,914   78,914   -  

AUTO TOYOTA YARIS-IDEA LEASING  77,208   19,530   57,678  

AUTO TOYOTA AURIS-IDEA LEASING  77,080   21,588   55,492  

MOTOSTIVUITOR  70,956   70,956   -  

CAMION IVECO PROTRUCK  63,463   63,463   -  

MOTOSTIVUITOR  63,191   63,191   -  

AUTO-SUV MITSUB-IDEA LEASING  61,412   17,192   44,220  

AUTOUTILITARA KIA-MIT MOTORS  60,992   60,992   -  

AUTOUTILITARA KIA-MIT MOTORS  60,992   60,992   -  

AUTOUTILITARA KIA-MIT MOTORS  60,992   60,992   -  

AUTOUTILITARA KIA-MIT MOTORS  60,992   60,992   -  

AUTO DACIA LODGY-RCI LEASING  52,767   12,924   39,843  

AUTO DACIA LODGY-RCI LEASING  52,767   12,924   39,843  

AUTO DUSTER -RCI LEASING  52,736   16,140   36,596  
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Mijloace de transport 

Valoare 

inventar 

(RON) 

Amortizare 

(RON) 

Valoare ramasa de 

amortizat (RON) 

AUTO DUSTER-RCI LEASING  52,736   16,140   36,596  

AUTOTURISM TOYOTA COROLA  50,214   50,214   -  

AUTOUTILITARA TATA  49,750   49,750   -  

AUTOTURISM DACIA DOKER  45,172   36,880   8,292  

VW GOLF SANDRA TRADING  40,656   40,656   -  

AUTO TOYOTA YARIS-IDEA LEASING  38,604   10,808   27,796  

AUTO TOYOTA YARIS-IDEA LEASING  38,604   10,808   27,796  

AUTO TOYOTA YARIS-IDEA LEASING  38,604   10,808   27,796  

AUTO TOYOTA YARIS -IDEA LEASING  38,604   10,808   27,796  

AUTOTURISM OPEL  31,014   31,014   -  

AUTOTURISM DACIA LOGAN   30,330   30,330   -  

AUTOTURISM DACIA LOGAN  21,971   21,971   -  

AUTOTURISM DACIA LOGAN  21,971   21,971   -  

DACIA LOGAN MERIDIAN VEST  20,618   20,618   -  

MATIZ DAEWOO  19,611   19,611   -  

DACIA 1310   15,259   15,259   -  

AUTOTURISM MAZDA 2  13,500   6,900   6,600  

TOYOTA RAV 4  12,628   12,628   -  

Total  2,181,714   1,472,532   709,182  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

CCA TehnoREX detine urmatoarele categorii de mijloace de transport: 

- Autovehicule transport persoane, utilizate la transportul personalului specializat de la sediul societatii la locul unde 

este realizat montajul produselor realizate de debitoare; 

- Autoutilitare, pentru activitatea de apovizionare, transport produse finite la locatia unde se realizeaza montajul 

acestora; 

- Motostivuitoare, pentru activitatea de incarcare/descarcare produse finite/materiale; 

- Autoturisme, utlizate în activitatea curenta pentru deplasari la clienti, furnizori, activitati administrative, etc. 

3.2.5. Iesiri mijloace fixe din patrimoniul CCA TehnoREX în perioada 01.01.2014-30.11.2016 

In perioada 1 ianuarie 2014 – 30.11.2016, mijloacele fixe care au iesit din patrimoniul debitoarei sunt prezentate în 

tabelul de mai jos. Preponderent, acestea sunt autoturisme, care au iesit din gestiune ca urmare a deciziei de reinoire a 

parcului auto sau/si din ratiuni economice privind costul de intretinere a acestora. Mentionam, deasemenea, ca valoarea 

mijloacelor fixe iesite din patrimoniul CCA TehnoREX, în perioada analizata, raportata la valoarea totala a mijloacelor 

fixe este nesemnificativa. Deasemenea acestea nu reprezinta active indispensabile activitatii de productie a debitoarei. 

Iesiri mijloace fixe din patrimoniul Tehnorex în perioada 01.01.2014 – 30.11.2016 

Denumire  
Iesiri mijloace fixe 

an 2014 (RON) 

Iesiri mijloace fixe 

an 2015 (RON) 

Iesiri mijloace fixe 

an 2016 (RON) 

 AUTO LAND ROVER  - 
 

192,571 

 AUTO VOLKSWAGEN  - 
 

44,338 

 LAPTOP DELL  - 
 

1,855 

 MATIZ DAEWOO 7 buc.  - 110,396 - 

 Subtotal an  - 110,396 238,764 

 Total în perioada 2014 - 2016  
  

349,160 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

3.2.6. Imobilizari în curs de executie 

Imobilizarile în curs de executie reprezinta valoarea lucrarilor incepute în anul 2015, pentru realizarea unei constructii 

cu destinatie - hala de productie, cu o suprafata de 1000 mp, avand ca scop extinderea spatiului de productie în 

localitatea Sat Cocorastii Caplii, Judeţul Prahova, în perspectiva proiectelor în curs de contractare (ex. executie lucrari 

de fatade la Universitatea Ulster din Belfast (Irlanda de Nord)), dar şi pentru extinderea portofoliului de activitati 

curente, cum ar fi cea de prelucrari metalice, operatiune al carei volum a crescut semnificativ în ultimii ani, astfel de 

lucrari fiind subcontractate, în prezent, unor terti.  
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La data de 30.11.2016, gradul de finalizare a investitiei în curs, conform situatiei de lucrari, este la data de 30.11.2016 

de 80%. Hala de productie a fost utilata cu echipamnete noi marca Neomichaniki”. Valoarea totala estimata a investitiei 

fiind de 499.000 Euro, finantata partial din surse proprii, partial cu finantare de la Alpha Bank.  

Creditul pentru investitii acordat de Alpha Bank a fost în valoare de 250.000 EUR, din care soldul ramas de rambursat 

la data de 30.11.2016 este de 190.719 EUR. Termenul de finalizare a investitie stabilit pentru tr. VI 2016, a fost amanat 

pentru luna martie 2017. In prezent hala de productie este functionala, ramanand de executat doar lucrari de amenajari 

interioare. 

3.2.7. Imobilizari financiare - Garantii 

Imobilizarile financiare, reprezentand garantii de buna executie, constituite de CCA TehnoREX în favoarea 

beneficiarului obiectivului de investitie/antreprenorul general, sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos: 

Garantii de buna executie constituite de TehnoREX la data de 30.11.2016. 

Denimre beneficiar 

Garantii 

constituite la 

data de 

30.11.2016 

(RON) 

Garantii 

recuperabile 

(RON) 

Garantii 

incerte 

(RON) 

Data expirare perioada de 

garantie/Observatii 

ROTARY CONSTRUCTII SRL   289,989   -   289,989  Litigiu 

IRIDEX GRUP CONSTRUCTII 

SRL  
 4,282   4,282   -    

ARCOM SA   238,320   -   238,320  
Insolventa/faliment 

beneficiar 

ROMPROIECT  22,181   -   22,181    

PREFABRICATE VEST SA   19,628   19,628   -    

COMCONTRACTOR SA   52,064   -   52,064    

MIDCONSTRUCT GRUP SA   27,594   -   27,594    

STRABAG SRL   240,714   240,714   -  Lucrare în curs de finalizare 

DAFORA SA   58,211   -   58,211  Insolventa beneficiar 

LUJERULUI  4,320   -   4,320    

GENERAL CONCRETE SRL   3,015   -   3,015    

KEY PLAN CONSTRUCT SRL   268,838   -   268,838  
Insloventa/faliment 

beneficiar 

PIPERA BUSINESS TOWER  456   456   -    

MEP CONSTRUCT 

INTERNATIONAL SRL  
 91,018   91,018   -  

Proiect P&G (perioada de 

garantie pana la finele 

anului 2016) 

EMCT ROMANIA SRL   1,540   1,540   -    

ALPINE SA   74,818   -   74,818  
Beneficiarul nu mai este 

prezent în Romania 

OCTAGON CONTRACTING 

&ENGINEERING SA  
 623,831   623,831   -  Lucrare în curs 

REAL DESIGN TRUST SRL   321,299   321,299   -    

OFFICE GENERAL 

CONSTRUCT SRL  
 448,452   -   448,452  Litigiu 

GLOBALWORTH ASSET 

MANAGERS SRL  
 701,762   701,762   -  

Perioada de garantie expira 

în decembrie 2016 

BRINCON SRL   116,546   116,546   -    

MAGIC WORLD 

DEVELOPMENTS SA  
 58,705   58,705   -    

MATRIX OFFICE CENTER 

SRL  
 6,555   -   6,555    

LIDNER SRL   1,386   1,386   -    

ADMINISTRARE CAZARE 

CANTINE SRL  
 1,514   1,514   -  Garantii spatiu inchiriat 
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Denimre beneficiar 

Garantii 

constituite la 

data de 

30.11.2016 

(RON) 

Garantii 

recuperabile 

(RON) 

Garantii 

incerte 

(RON) 

Data expirare perioada de 

garantie/Observatii 

VERBAU ROMANIA SRL   56,529   56,529   -  
Perioada de garantie expira 

la 01.11.2017 

GLOBALWORTH ASSET 

MANAGERS SRL  
 160,255   160,255   -  12.06.2017 

ETHOSE HOUSE SRL   55,004   55,004   -    

ELJ VATRA SRL   298,284   298,284   -  
Perioada de garantie expira 

la 30.10.2017 

GRANTMETAL SA   8,438   8,438   -  Garantii spatiu inchiriat 

SOCIETATEA COMERCIAL 

DEZVOLTARE SUDULUI SRL  
 5,903   5,903   -    

MTD CONTRACTORS LTD  516,456   516,456   -  Lucrare în curs 

 Total garantii (RON)   4,777,908   3,283,550   1,494,358    

Ca regula generala, garantiile de buna executie sunt constituite în favoarea beneficiarului obiectivului de investitii, 

reprezentand o suma intre 5% - 10% din valoarea fara TVA a fiecarei facturi, reprezentand situatii de lucrari 

partiale/finale acceptate de beneficiar sau o suma intre 5% - 10% aplicata la valoarea contractului. 

Conditiile de restituire a garantiilor de buna executie constituite sunt urmatoarele: 

- 50% la finalizarea lucrarilor, în baza Procesului Verbal de Receptie, semnat la terminarea lucrarilor cu beneficiarul 

final al obiectivului; 

- 50% la sfarsitul perioadei de garantie contractuala, care de regula este de 24 de luni de la data semnarii Procesului 

Verbal de Receptie Finala a obiectivului. 

De asemenea, exista situatii în care se constituie garantii de buna executie în favoarea beneficiarului lucrarii la data 

semnarii contractului, iar perioada de garantie de 24 de luni incepe de la data Procesului Verbal de Receptie Finala. In 

perioada de garantie, CCA TehnoREX are obligatia de a remedia toate neconformitatile şi disfunctionalitatile notificate 

de beneficiar inainte sau la data expirarii perioadei de garantie. 

3.3. Active circulante 

Activele circulante (active curente) sunt bunuri şi valori care participa la un singur circuit economic, fiind detinute pe 

termen scurt (mai mic de un an) de catre societate. Aceasta categorie de active este importanta pentru finantarea curenta 

a activitatii unei companii.  

In scopul prezentei analize, activele circulante au fost structurate astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

Active circulante       

Stocuri  2,672,632   9,110,558   2,299,141  

Avansuri pentru cumparari de stocuri  592,755   653,356   213,627  

Clienti  20,109,274   24,328,786   14,758,484  

Furnizori debitori  1,974,855   1,323,725   353,230  

TVA de recuperat  546,735   1,721,448   3,104,929  

TVA neexigibil  -   -   184,882  

Debitori diversi  25,853   101,453   25,853  

Sume în curs de clarificare  239,899   807,788   62,259  

Conturi la banci  8,198,932   5,979,873   3,773,570  

Casa  1,855   256   5,585  

Avansuri de trezorerie  8   -   6,300  

Subtotal active circulante  34,362,799   44,027,243   24,787,862  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Structura activelor la sfarsitul fiecarei perioade analizate este prezentata în graficele de mai jos:  
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3.3.1 Stocuri 

Stocurile sunt active circulante detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii sau sub forma 

de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite în procesul de productie sau pentru prestarea 

de servicii. In cadrul stocurilor sunt incluse: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor 

de inventar, marfurile, productia în curs de executie. 

 La data de 30.11.2016 CCA Tehnorex avea în gestiune stocuri în valoare de 2.299.141 RON, dupa cum urmeaza: 

- Materii prime şi materiale – 1.791.727 RON ( ex. profile din aluminiu, balamale, armatura otel, profile pvc, garnituri 

interioare/exterioare, chedere); 

- Accesorii şi mecanisme - 357.759 RON (accesorii pentru productia tamplariei din aluminiu – capace garnitura, tije, 

clipsuri metalice, ornamente, coltare cauciuc, etc.); 

- Elemente de fixare şi asamblare – 46.486 RON; 

- Piese de schimb – 324 RON; 

- Scule de uzura sectie montaj – 18.255; 

Stocuri;  2.672.632  Avansuri pentru 
cumparari de 

stocuri;  592.755  

Clienti;  20.109.274  
Furnizori debitori;  

1.974.855  

TVA de recuperat;  
546.735  

Conturi la banci;  
8.198.932  

  31.12.2014 

Stocuri

Avansuri pentru cumparari de
stocuri

Clienti

Furnizori debitori

TVA de recuperat

Stocuri;  9.110.558  

Avansuri pentru 
cumparari de 

stocuri;  653.356  

Clienti;  24.328.786  

Furnizori debitori;  
1.323.725  

TVA de recuperat;  
1.721.448  

Conturi la banci;  
5.979.873  

 31.12.2015 

Stocuri

Avansuri pentru cumparari de
stocuri

Clienti

Furnizori debitori

TVA de recuperat

Stocuri;  2.299.141  Avansuri pentru 
cumparari de 

stocuri;  213.627  

Clienti;  14.758.484  

Furnizori debitori;  
353.230  

TVA de recuperat;  
3.104.929  

Conturi la banci;  
3.773.570  

 30.11.2016 

Stocuri

Avansuri pentru cumparari de
stocuri

Clienti

Furnizori debitori

TVA de recuperat
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- Piese de schimb auto – 18.255 RON; 

- Materiale de natura obiectelor de inventar în depozit – 55.820 RON (bormasini, autofiletante, rotopercutoare, 

polizoare unghiulare, pistoale cu aer cald, etc.). 

Mentionam, de asemenea, conform informatiilor primite de la debitoare, ca din categoria de materii prime şi materiale 

fac parte şi materialele reziduale sau uzate moral, ramase din stocurile din anii anteriori sau resturi neutilizate în 

procesul de productie a caror valoare nu poate fi cuantificata cu exactitate şi a caror valorificare poate fi realizata doar 

prin vanzare ca produse reziduale. 

3.3.2 Clienti 

Creantele comerciale ale CCA TehnoREX la data de 30.11.2016, reprezentand valori economice avansate catre alte 

persoane juridice pentru care societatea urmeaza sa primeasca un echivalent valoric, sunt în cuantum de 14.758.484 

RON. Din aceasta suma, valoarea creantelor, reprezentand contravaloarea livrarilor de bunuri, a lucrarilor executate sau 

a serviciilor prestate catre clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi, este de 1.808.956 RON. 

Structura soldului clienti interni la data de 30.11.2016 ( functie de vechime): 

RON 30.11.2016 In termen < 30 zile  31 - 90 zile 91 - 180 zile >180 zile 

METROPOL PROIECT IMOBILIARE  1,000,053   1,000,053   -   -   -   -  

KEYPLAN CONSTRUCT S.R.L  943,868   -   -   -   -   943,868  

ROTARY  425,362   -   -   -   -   425,362  

EWI CONSTRUCTION S.R.L  407,592   -   -   -   -   407,592  

CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL   373,305   -   -   -   -   373,305  

OFFICE GENERAL CONSTRUCT  203,987   -   -   -   -   203,987  

STRABAG SRL   198,057   10,772   -   187,285   -   -  

ROMTAM CONSTRUCT S.R.L  184,637   184,637   -   -   -   -  

BUCURESTI MALL DEVELOPMENT  167,155   167,155   -   -   -   -  

PIOMAR DEVELOPMENT S.R.L  135,633   -   -   -   -   135,633  

Altii  551,452   42,058   43,350   63,287   99,099   303,658  

Total clienti interni 4,591,100 1,404,675 43,350 250,572 99,099 2,793,405 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

La data de 30.11.2016, valoarea sumelor de recuperat de la clientii interni, care au depasit termenul scadent cu peste 

180 de zile este de 2.793.405 RON, reprezentand 60.84% din total subcategorie. 

Structura soldului clienti externi la data de 30.11.2016 (functie de vechime): 

RON 30.11.2016 In termen < 30 zile 31 - 90 zile 91 - 180 zile >180 zile 

THV CAROLUS MAGNUS ANTWERPEN  2,376,639   1,101,439   -   823,100   452,100   -  

GLOBAL TECHNOREX LTD  2,042,925   -   -   -   -   2,042,925  

GLOBAL METAL LTD  2,005,533   45,456   -   106,514   101,363   1,752,200  

TECHNOREX BENELUX  995,367   995,367   -   -   -   -  

LAGAN SOMAGUE JV  675,855   675,855   -   -   -   -  

DANYA CEBUS LTD.  219,765   -   -   19,009   200,757   -  

MATTHAIOS KOUMARIANOS&SIA EE  42,272   -   -   -   -   42,272  

MTD CONTRACTORS LTD  70   -   -   70   -   -  

Total clienti extreni 8,358,428 2,818,117 0 948,693 754,220 3,837,398 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Valoarea creantelor externe scadente cu peste 180 de zile este de 3.837.398 RON. 

Neincasarea la termen a creantelor de la clientii interni, cat şi cei externi a generat un deficit de trezorerie (lichiditati) în 

activitatea debitoarei de 6.630.803 RON. Mai mult decat atat, din informatiile furnizate de debitoare, incasarea 

creantelor insumand 3.795.125 RON de la Global Tehnorex LTD şi Global Metal LTD este incerta. 

3.3.3 TVA de recuperat 

CCA TehnoREX a inregistrat, în perioada analizata, o crestere a creantelor fata de Bugetul de stat, reprezentand TVA 

de recuperat, de la 546.735 RON la data de 31.12.2014, la 3.104.929 RON la data de 30.11.2016. Politica comerciala a 

debitoarei de intrare pe piata intracomunitara (Belgia, UK) cat şi extracomunitara (Israel) a generat un impact negativ în 

ceea ce priveste balanta fluxurilor de numerar a taxei pe valoarea adugata, avand în vedere ca operatiunile de livrari 

intracomunitare de bunuri sunt operatiuni scutite,cu drept de deducere, iar cele de export sunt operatiuni scutite de 

TVA. Astfel, efortul financiar pe termen scurt al debitoarei în ceea ce priveste achizitiile a fost cu 20% mai mare 

(reprezentand TVA deductibil, ca şi componenta a pretului de achizitie de materii prime şi materiale din interiorul tarii, 

destinate realizarii de produse pentru proiectele externe). 

Astfel, suma de 3.104.929 RON reprezentand TVA de recuperat, care a creat un dezechilibru în fluxurile de numerar 
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din activitatea de exploatare, poate fi recuperata de catre debitoare doar prin exercitarea dreptului la rambursare prin 

decontul lunar de tva. 

3.3.4 Conturi la banci 

Cuantumul disponibilitatilor banesti la data de 30.11.2016 în conturile curente ale CCA TehnREX era de 3.773.570 

RON, din care 1.474.196 RON reprezintand depozite colaterale. Acestea au fost constituite în vederea garantarii 

scrisorilor de garantie bancara emise de institutiile de credit. 

3.4. Datorii pe termen scurt 

Datoriile pe termen scurt, sau datoriile curente, sunt acele obligatii ale societatii care vor fi decontate în timpul ciclului 

de exploatare al societatii comerciale şi exigibile în termen de 12 luni de la data bilantului. 

In scopul prezentei analize, activele circulante au fost structurate astfel cum sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Bilant – elmente de pasiv 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

Datorii pe termen scurt       

Credite bancare pe termen scurt  11,770,279   15,473,953   18,000,923  

Furnizori  13,547,712   14,875,471   11,469,269  

Avansuri incasate în contul comenzilor  2,135,289   5,604,881   1,731,054  

Salarii & Contributii sociale  75,124   287,119   207,518  

TVA neexigibil  1,886,782   579,975   -  

Impozit pe dividende  -   28,389   -  

Impozit pe profit  477,118   530,620   -  

Imprumuturi de la asociati  22,696   22,696   828,209  

Subtotal datorii TS  29,915,000   37,403,104   32,236,973  

In perioada analizata, datoriile curente ale CCA TehnoREX au crescut de la 29.915.000 RON în 2014, la 32.236.973 

RON la 30.11.2016. Cresterea datoriilor catre institutiile de credit cu 53.59% în 2016, fata de anul 2014, este cauzata de 

nevoia capitalului de lucru pentru activitatea de exploatare, pe fondul dificultatilor de recuperare a creantelor de la 

clienti şi cresterea costurilor pe proiectele externe previzionate în faza de ofertare, cat şi de nevoia de garantii bancare 

pentru realizarea proiectelor în curs. Reducerea datoriilor fata de furnizori în anul 2016 este efectul contractiei activitatii 

curente şi reducerii comenzilor de aprovizionare cu materii prime şi materiale, cauzata de nerealizarea proiectelor 

externe: Contractul de executie lucrari de fatade la Universitatea Ulster din Belfast (Irlanda de Nord) şi a Contractului 

de executie lucrari de fatade - proiect „ Orhideea Towers”, Bucureşti. 

Evolutia datoriilor pe termen scurt a debitoarei în perioada analizata este prezentata în graficul de mai jos: 

 
3.4.1. Credite bancare pe termen scurt 

Banca Plafon aprobat Moneda Utilizat (non-cash) Utilizat cash 

ALPHA BANK, din care  8,500,000   EUR   -   -  
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A Capital de lucru  3,000,000   EUR   -   3,000,000  

B non-cash  1,000,000   EUR   43,559   -  

c1 non-cash  3,000,000   EUR   886,072   -  

c2 scontare  1,500,000   EUR   -   810,844  

UNICREDIT  1,200,000        

Facilitate multi-option  1,200,000   EUR   167,801   -  

PIRAEUS BANK   300,000        

Credit pentru investitii  300,000   EUR     205,000  

 LEUMI  760,000        

non-cash  620,000   EUR   620,000   -  

non-cash  70,000   EUR   70,000   -  

non-cash  70,000   EUR   70,000   -  

Total      1,857,432   4,015,844  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Structura datoriilor CCA TehnoREX, reprezentand credite bancare pe termen scurt, este detaliata în tabelul de mai sus. 

Facilitatile de creditare non-cash reprezinta linii de credit pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, în vederea 

indeplinirii conditiilor pentru garantiile de buna executie cerute de beneficiarii obiectivelor de investiitii. Celelalte 

facilitati de creditare au fost contractate în vederea asigurarii capitalului de lucru pentru activitatea curenta, cat şi pentru 

investitii în imobilizari corporale. 

3.4.2. Furnizori 

Structura soldului Furnizori interni la data 30.11.2016 (functie de vechime) 

RON 30.11.2016 In termen < 30 zile  31 - 90 zile 91 - 180 zile >180 zile 

ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY 505,027 100,770 24,955 164,086 215,216 - 

MTM IZOLATII & CONSTRUCTII S.R 269,280 41,357 12,599 26,619 91,646 97,059 

SIMAX AUTOMATIC S.R.L 264,751 - - 184,751 80,000 - 

GEZE ROMANIA 238,834 238,834 - - - - 

COIFER IMPEX 225,238 - - - - 225,238 

COLOR-METAL 219,769 88,872 130,897 - - - 

GEOCELPRO SRL 194,280 - - - - 194,280 

SCHINDLER ROMANIA S.R.L 179,626 126,165 - - - 53,461 

DIAN - RA S.R.L 155,177 36,845 113,977 4,355 - - 

YUKORIN COM SRL 152,254 47,206 37,153 42,144 25,751 - 

SIKA ROMANIA 137,164 102,532 34,632 - - - 

MKS FATADE 135,665 135,665 - - - - 

DECOR FLOR S.R.L 135,159 135,159 - - - - 

ALUKONIGSTAHL ROMANIA 134,496 63,119 2,148 36,747 6,354 26,128 

ALUSIN S.R.L 132,196 121,904 10,293 - - - 

ARABESQUE 131,781 131,781 - - - - 

Y&W TRANS S.R.L 121,118 53,067 68,050 - - - 

LASEB BUILDING S.R.L 104,142 - 42,705 61,437 - - 

FELBERMAYR ROMANIA S.R.L 103,971 7,583 5,342 42,451 48,596 - 

Altii 1,129,359 324,352 148,533 232,504 98,526 325,443 

Total furnizori interni 4,669,287 1,755,211 631,283 795,094 566,089 921,610 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Structura soldului Furnizori externi la data 30.11.2016 (functie de vechime) 

RON 30.11.2016 In termen < 30 zile 31 - 90 zile 91 - 180 zile >180 zile 

REYNAERS ALUMINIUM 812,743 16,752 278,476 517,516 - - 

NV PELTERIJEN VAN DEN WEGHE 304,360 - 46,976 - - 257,384 

REYNAERS ALUMINIUM TURCIA 266,503 266,503 - - - - 

MDE METAL DESIGN ENGINEERING 236,788 - 50,536 99,958 86,293 - 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3477/21.02.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

23 

NEOMHXANIKH 10,436 - - - - 10,436 

SECO CVBA 8,115 - - - - 8,115 

FYDRO GLASSFIBRECONCRETE 4,236 4,236 - - - - 

Total furnizori externi 1,643,182 287,492 375,987 617,474 86,293 275,935 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Structura soldului Furnizori – efecte de platit la data 30.11.2016 (functie de vechime) 

RON 30.11.2016 In termen < 30 zile 31 - 90 zile 91-180 zile > 180 zile 

ALUKOENIGSTAHL  1,069,416   815,401   -   -   -   254,015  

PIETTA GLASS WORKING  710,416   710,416   -   -   -   -  

DORMA ROMANIA  600,000   600,000   -   -   -   -  

CHORUS MARKETING   413,980   413,980   -   -   -   -  

SPECTRUM INDUSTRIES  303,341   272,898   30,443   -   -   -  

LUSTIC INVEST  295,547   295,547   -   -   -   -  

GEPLAST  277,566   277,566   -   -   -   -  

ITALIA STAR COM DUE  275,394   275,394   -   -   -   -  

SIKA ROMANIA  240,948   240,948   -   -   -   -  

KINGSPAN  151,975   151,975   -   -   -   -  

Altii  826,885   793,712   33,172   -   -   -  

Total 5,165,468 4,847,837 63,616 0 0 254,015 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

La data de 30.11.2016, CCA TehnoREX inregistra o datorie catre furnizorii de bunuri şi servicii în valoare de 

11.469.269 RON. Pentru suma de 5.165.468 RON, reprezentand 45.04% din total datorii catre furnizori, societatea 

debitoare a emis bilete la ordin în vederea garantarii platii.  

Valoarea biletelor la ordin scadente în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 este de 4.911.453 RON, iar valoarea 

restantelor care au depasit termenul scadent cu peste 30 de zile este de 3.262.495 RON. 

3.4.3. Salarii & contributii sociale 

Numarul mediu de salariati inregistrati în evidentele TehnoREX la sfarsitul fiecarei perioade analizate este prezentat în 

tabelul de mai jos: 

Numar mediu la sfarsitul perioadei 2014 2015 30.11.2016 

NUMAR MEDIU DE SALARIATI  104 138 156 

Numarul efectiv de persoane angajate la data de 30.11.2016 şi structura de personal CCA TehnoREX: 

Structura personal  Numar efectiv de persoane la data de 30.11.2016 

MONTAJ 47 

DIRECT PRODUCTIVI 32 

TESA 34 

AUXILIARI 11 

CONDUCERE 3 

Total 127 

CCA TehnoREX, la data de 30.11.2016, inregistra o datorie curenta de 207.518 RON, reprezentand personal – 

remuneratii datorate şi contributii sociale aferente. 

3.4.4. Imprumuturi de la asociati 

Situatiile în care o societate primeste un imprumut de la asociati sunt destul de frecvente, mai ales în cazul societatilor 

care au nevoie de lichiditati şi din alte surse, decat cele din act activitatea curenta. In perioada analizata, CCA Tehnorex 

a restituit imprumuturi, primite de la asociati inainte de 01.01.2014, în valoare de 22,500 ron şi a fost creditata de 

asociatul Petrescu Emil în lunile octombrie şi noiembrie 2016, în baza unor contracte de imprumut, cu suma de 405,513 

ron, respectiv 400,000 ron. 

Situatia contului „Asociati – conturi curente în perioada 01.01.2014 – 30.11.2016. 

Asociati conturi curente - Petrescu Emil RON 

Sume de restituit asociatilor la 01.01.2014  22,696  

Creditare societate 2014  -  

Restituire credite asociati 2014  -  

Creditare societate 2015  -  

Restituire credite socitetate 2015  -  
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Creditare societate 2016  828,013  

Restituire credite asociati 2016  22,500  

Sume de restituit asociatilor la 30.11.2016  828,209  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

3.5. Datorii pe termen lung 

Datoriile pe termen lung reprezinta surse de finantare externe atrase de companie, a caror scadenta intervine intr-o 

perioada mai mare de 12 luni. 

In scopul prezentei analize, datoriile pe termen lung ale societatii debitoare au fost structurate astfel cum sunt prezentate 

în tabelul de mai jos: 

Bilant – elmente de pasiv 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

Datorii pe termen lung       

Alte imprumuturi şi datorii - Garantii  1,449,180   1,527,187   823,388  

Alte imprumuturi şi datorii - Leasing  345,262   690,527   626,265  

Credite bancare pe termen lung  545,939   1,120,718   878,901  

Subtotal datorii TL  2,340,381   3,338,432   2,328,553  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

3.5.1. Datorii pe termen lung – Garantii 

Datoriile pe termen lung, reprezentand garantii de buna executie, retinute de CCA TehnoREX de la subcontractori, sunt 

prezentate detaliat în tabelul de mai jos: 

Alte imprumuturi şi datorii - Garantii primite de la subcontractori 

Denumire subcontractor Valoare garantii (RON) 

GARANTII CHIULAN SRL  186,518 

GARANTII COIFER IMPEX SRL  165,909 

GARANTII DIAN RA SRL  82,203 

GARANTII METAL GLASS SRL  74,115 

GARANTII GABI MONTAJ MARMURA SI GRANIT SRL  67,590 

GARANTII ALUSIN SRL  37,921 

GARANTII CSW RENTAL SRL  26,308 

GARANTII MENTECH INSTAL SRL  25,360 

GARANTII MADCON SERV SRL  15,648 

GARANTII SYSTEMBAU SPS SRL  14,921 

GARANTII DOMUS GRANITMARMURA TRAVERTIN SRL  13,469 

GARANTII BETA IMPEX CONSTRUCT SRL  12,687 

GARANTII ANATOM TOTAL CONSTRUCT S.R.L- 11,897 

GARANTII MDE G.M.B.H. 11,107 

GARANTII LASEB BUILDIG SRL  10,281 

GARANTII POLYSTART IMPEX SRL  8,949 

GARANTII N.M CONSTRUCT SRL  8,450 

GARANTII MARMONT COMART SRL  7,799 

GARANTII MKS FATADE SRL  7,725 

GARANTII HAGEN INSTAL SRL  5,802 

GARANTII GABROB MONTAJ SRL  5,477 

GARANTII DOMUS PGM SRL  4,137 

GARANTII DIVERS MET SRL  3,314 

GARANTII ANSA SERVICE SRL  3,222 

GARANTII METALPLAST PRODINVEST SRL  2,529 

GARANTII GRANTMETAL SA  2,025 

GARANTII PRIORICONSTRUCT SRL  1,478 

GARANTII METAL GLASS SRL  1,366 
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Denumire subcontractor Valoare garantii (RON) 

GARANTII TUD EXPERT PLACARI SRL  1,308 

GARANTII COSMIT TERM SRL  1,208 

GARANTII MASTER ALPIN CONSTRUCT SRL  1,037 

GARANTII EFFECT GLASS ENERGY SRL  958 

GARANTII MOBCONSTRUCT SRL  383 

GARANTII GAVCONST DESIGN SRL  288 

Total garantii  823,388 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Garantiile retinute de la sucontractorii MADCON SERV SRL, COIFER IMPEX SRL, CSW RENTAL SRL, 

MENTECH INSTAL SRL, CHIULAN SRL, DIVERS MET SRL, PRIORICONSTRUCT SRL, SYSTEMBAU SPS 

SRL insumand 452,926 ron, pentru proiectul CITY MALL ( beneficiar – Globalworth Managers) sunt exigibile în 

18.08.2017, cand expira perioada de garantie a lucrarilor realizate. La aceeasi data Tehnorex are de recuperat de la 

beneficiarul obiectivului de investitii garantii în valoare de aproximativ 200,000 Eur. 

Ca regula generala, garantiile de buna executie sunt retinute de la subcontractori, reprezentand o suma intre 5% - 10% 

din valoarea fara TVA a fiecarei facturi, în baza situatiilor de lucrari partiale/finale acceptate de CCA TehnoREX.  

Conditiile de restituire a garantiilor de buna executie retinute, sunt urmatoarele: 

- 50% la finalizarea lucrarilor, în baza Procesului Verbal de Receptie, semnat la terminarea lucrarilor cu beneficiarul 

final al obiectivului; 

- 50% la sfarsitul perioadei de garantie contractuala, care de regula este de 24 de luni de la data semnarii Procesului 

Verbal de Receptie Finala a obiectivului. 

Restituirea sumelor retinute cu titlu de garantiii de buna executie este conditionata, deasemenea, de deblocarea 

garantiilor constituite de CCA TehnoREX în favoarea Beneficiarului final al obiectivului de investitii. 

3.5.2. Datorii pe termen lung - Leasing 

Situatia contractelor de leasing CCA Tehnorex la data de 30.11.2016 

Nr. 

Crt. 

Compania de 

leasing 

Nr. 

Contract/Data 

Obiectul 

leasing-ului 

Data 

acordarii 

Data 

expirarii 

Valoarea 

contractului 

de leasing (in 

moneda 

creditului) 

Valoarea 

finantata 

(valoarea 

contractului 

- aportul 

propriu - 

valoarea 

reziduala) 

Avans 

leasing 

(aport 

propriu) 

SOLD 

Leasing la 

30.11.2016 

 
          EUR EUR EUR EUR 

1 RCI Leasing 
Contract 165023-

16.09.2014 
Renault Trafic 16.09.2014 16.09.2017  18,459.52   14,763.92   3,695.60   4,275.63  

2 Alpha Leasing 

Contract 

F2014/5387/01 -
17.09.2014. 

Schela Italia Star 17.09.2014 11.08.2018  67,043.00   61,042.00   6,001.00   27,215.79  

3 Impuls Leasing 
Contract 52455 

din 21.11.2014 
Kia Sportage 21.11.2014 21.11.2018  22,191.00   16,643.25   5,547.75   9,142.05  

4 RCI Leasing 
Contract 171496-

25.06.2015 
Duster 25.06.2015 25.06.2018  11,834.00   9,467.20   2,366.80   5,139.57  

5 RCI Leasing 
Contract 171498-

25.06.2015 
Duster 25.06.2015 25.06.2018  11,834.00   9,467.20   2,366.80   5,139.57  

6 Idea Leasing 
Contract 

79523/17.09.2015 
Auris 17.09.2015 17.09.2018  17,369.00   13,896.00   3,473.00   8,777.52  

7 Idea Leasing 
Contract 79524-

79529/17.09.2016 
Yaris(6 buc) 17.09.2015 17.09.2018  52,194.00   41,755.20   10,438.80   26,376.59  

8 Idea Leasing 
Contract 

76979/09.10.2015 
Mitsubishi  29.09.2015 29.09.2018  13,810.00   11,048.00   2,762.00   6,978.93  

9 RCI Leasing 
Contract 174762-

18.11.2015 
Lodgy 18.11.2015 18.11.2018  11,726.00   9,381.00   2,345.00   6,350.91  

10 RCI Leasing 
Contract 174764-

18.11.2015 
Lodgy 18.11.2015 18.11.2018  11,726.00   9,381.00   2,345.00   6,350.91  

11 RCI Leasing 
Contract 180453-

22.06.2016 
Renault Kadjar 22.06.2016 01.02.2019  18,589.17   13,941.88   4,647.29   12,394.85  

12 BCR Leasing 
Contrat 

96924/09.08.2016 
Audi Q5 09.08.2016 11.08.2021  23,500.00   18,800.00   4,700.00   17,813.33  

 
Total          280,275.69   229,586.65   50,689.04   135,955.64  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Centralizator contracte de leasing CCA Tehnorex. 
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Nr. Crt. Compania de leasing SOLD Leasing la 30.11.2016 

 
   EUR 

1 ALPHA LEASING 27,216 

2 BCR LEASING 17,813 

3 IDEA LEASING 42,133 

4 IMPULS LEASING 9,142 

5 RCI LEASING 39,651 

 
Total EUR 135,956 

 
Total RON* 626,265 

* Conform balanta CCA Tehnorex la data de 30.11.2016 

Valoarea finantata ramasa de rambursat în baza contractelor de leasing incheiate de CCA TehnoREX este de 135.956 

EUR, la data de 30.11.2016. Contractele de leasing au fost incheiate pentru finantarea reinnoirii parcului auto al 

societatii debitoare, cat şi pentru achizitia instalatiei – „Schela Italia Star” utilizata în activitatea de montaj fatade. 

3.5.3. Credite bancare pe termen lung 

CCA Tehnorex a incheiat un Contract de Credit cu Piraeus Bank Romania SA în data de 01.04.2015, pentru finantarea 

în proportie de 70% din pretul de achizitie a unei proprietati imobiliare de tip rezidential (imobil situat în Bucureşti, str. 

Gheorghe Titeica, nr.206-208, et.4. ap.41, sector 2, avand o suprafata utila de 197.93 mp, identificat cu numar cadastral 

209592 – C1 – U82). Valoarea contractata a imprumutului este de 300.000 EUR, acordata pe o periada de 67 de luni, 

incepand cu data semnarii contractului. 

Rata dobanzii pentru facilitatea acordata este compusa din rata dobanzii EURIBOR la trei luni, plus o marja fixa de 5 

puncte procentuale. 

La data de 30.11.2016 valoarea ramasa de rambursat din creditul contractat este de 205.000 EUR. 

 
4. Contul de profit şi pierdere 

Contul de profit şi pierdere sau contul de rezultate este instrumentul prin care sa explica modul de constituire a 

rezultatului societatii şi permite formulartea unor concluzii legate de performantele activitatii societatii. El grupeaza 

fluxurile reale şi financiare şi pune în evidenta operatiunile realizate de CCA Tehnorex în cursul unui exercitiu 

financiar. Contul de profit şi pierdere, prin continutul sau, ofera informatii asupra activitatii intreprinderii şi despre 

modul cum aceasta isi gestioneaza afacerea prin dimensiunea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor pe care le 

genereaza. 

In scopul prezentei analize, contul de rezultate al CCA TehnoREX a fost structurat astfel cum este prezentat în tabelul 

de mai jos: 

Contul de profit şi pierdere CCA Tehnorex 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

 Venituri din vanzarea produselor finite   50,120,788   54,499,451   44,855,507  

 Venituri din vanzarea produselor reziduale   59,071   48,534   7,042  

 Venituri din vanzarea marfurilor   -   -   82,583  

 Venituri aferente costului de productie   -   5,650,520   (5,650,520) 

 Cheltuieli privind stocurile   (34,148,040)  (34,063,519)  (27,726,585) 

 Marja bruta din vanzari produse   16,031,819   26,134,987   11,568,026  
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RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

 Venituri din lucrari executate şi servicii prestate   262,894   20,727   1,043,459  

 Venituri din chirii   105,751   136,138   227,044  

 Alte venituri din exploatare   (35,477)  (340,772)  227,322  

 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti   (7,649,072)  (9,502,774)  (8,692,245) 

 Cheltuieli cu personalul   (2,562,130)  (4,288,066)  (7,278,375) 

 Cheltuieli cu deplasarile   (526,682)  (1,239,376)  (2,036,622) 

 Cheltuieli privind chiriile   (354,737)  (1,093,955)  (1,708,532) 

 Cheltuieli cu transportul de bunuri - extern   (126,346)  (480,837)  (715,621) 

 Cheltuieli cu servicile bancare şi asimilate   (407,957)  (427,645)  (360,229) 

 Cheltuieli cu alte impozite şi taxe   (373,253)  (197,918)  (250,534) 

 Alte cheltuieli de exploatare   (60,726)  (1,553,112)  (236,117) 

 Cheltuieli cu primele de asigurare   (110,837)  (155,553)  (173,158) 

 Cheltuieli postale şi taxe telecomunicatii   (128,837)  (129,523)  (129,760) 

 Cheltuieli de protocol   (47,744)  (65,829)  (92,094) 

 Despagubiri, amenzi şi penalitati   (16,160)  (807,681)  (62,956) 

 Cheltuieli cu transportul de bunuri - intern   (18,237)  (65,710)  (44,571) 

 EBITDA   3,982,268   5,943,101   (8,714,963) 

 Diferente curs valutar, net   (121,679)  (99,052)  (201,949) 

 Sconturi, net   (9,557)  18,936   (333,558) 

 Dobanzi, net   (568,452)  (579,268)  (740,980) 

 Cheltuieli amortizare   (637,170)  (748,651)  (805,887) 

 Impozit pe profit   (495,469)  (725,611)  -  

 Profit net   2,149,941   3,809,455   (10,797,337) 

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Marja bruta din vanzari produse 

Structura cifrei de afaceri a societatii CCA TehnoREX are ca şi componenta de baza veniturile din activitatea de 

productie fatade pentru constructii comerciale şi rezidentiale şi una secundara – cea de montaj a productiei realizate.  

Vom analiza, în continuare, marja bruta a componentei de baza – cea de productie fatade: 

RON 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2016 

 Venituri din vanzarea produselor finite   50,120,788   54,499,451   44,855,507  

 Venituri din vanzarea produselor reziduale   59,071   48,534   7,042  

 Venituri din vanzarea marfurilor   -   -   82,583  

 Venituri aferente costului de productie   -   5,650,520   (5,650,520) 

 Cheltuieli privind stocurile   (34,148,040)  (34,063,519)  (27,726,585) 

 Marja bruta din vanzari produse   16,031,819   26,134,987   11,568,026  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

In perioada analizata, CCA TehnoREX a livrat produse finite catre beneficiari atat pe piata interna, cat şi pe piata 

intracomunitara/extracomunitara (Anglia, Belgia, Israel).  

Structura veniturilor realizate de CCA TehnoREX pe fiecare piata de desfacere este prezentata în tabelul de mai jos: 

Tara/Denumire proiect 2014 2015 30.11.2016 

Romania (RON) 31,931,037 24,874,086 23,392,369 

BBTP   34,758   -   -  

BM ENTRANCE BRIOCHE DOREE  -   -   84,456  
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Tara/Denumire proiect 2014 2015 30.11.2016 

BM ENTRANCE KAHVE DUNYASI  -   -   98,265  

CITY MALL  4,246,715   68,054   -  

ETHOS HOUSE   2,886,194   -   -  

FARMEXIM II  2,320,702   -   -  

FARMEXIM III  -   495,632   -  

FERDINAND 70  -   85,207   -  

FERDINAND 71  -   17,629   -  

FERDINAND 72  -   3,142   -  

FLOREASCA 1  3,586,484   -   -  

GIRUETA  -   -   39,423  

HERMES CORP A  -   -   14,624,648  

HERMES CORP C  -   9,226,036   146,213  

IBM  361,966   -   -  

IMOBIL AVIATORILOR  -   650,475   277,571  

IRIDEX PERGOLA  -   -   112,350  

JTI  454,912   -   -  

KRANZ  -   396,901   -  

MEGA MALL  9,316,792   2,551,126   -  

METROPOL   4,160,595   6,612,891   812,393  

OREGON  -   1,946,350   1,958,913  

PARK LAKE-FAÇADE  -   -   1,204,368  

PARK LAKE-GREEN HOUSE  -   -   1,383,734  

PC CENTER II  3,034,234   814,094   -  

PLATINUM CENTER  (278,414)  -   -  

PLAZZA ROMANIA OFFICES  -   1,243,613   1,015,922  

PR NORTH&SOUTH ENTRANCE  -   -   203,699  

PROMEDA MALL   -   76,879   -  

RCS&RDS  132,835   -   -  

SUN PLAZA  -   118,356   -  

WINMARKT   841,890   -   -  

ALTE PROIECTE  831,375   567,701   1,430,414  

Anglia (RON)  -   -   9,134,368  

NOBU HOTEL  -   -   9,134,368  

Belgia (RON)  2,865,141   12,676,797   10,902,059  

DAKAR (Blue Towers)  89,421   (821)  -  

DOCKS BRUXELLES  -   4,547,733   7,484,148  

KAREL DE GROTE  -   8,129,885   3,417,911  

WIVINA  2,775,721   -   -  

Israel (RON)  15,324,609   16,948,568   1,426,710  

ARNONA  829,574   3,105,945   239,157  

BEIT EMANUEL  3,483,741   1,223,257   44,221  

PETAH TIKVA  107,695   -   -  

RAILWAYS  10,903,599   12,619,367   1,143,331  

Total (RON)  50,120,788   54,499,451   44,855,507  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3477/21.02.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  

HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

29 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Romania 
64% 

Belgia 
6% 

Israel 
30% 

2014 

Romania 
46% 

Belgia 
23% 

Israel 
31% 

2015 

Romania 
52% 

Anglia 
21% 

Belgia 
24% 

Israel 
3% 

30.11.2016 

In perioada analizata se poate observa 

cresterea ponderii veniturilor din 

livrarea de produse pe piata externa, 

fata de cele realizate in Romania din 

total CA. 

Daca in anul 2014 livrarea de produse 

pe pietele externe reprezenta 36 % din 

total venituri din vanzari produse ale 

CCA Tehnorex, in 2015 ponderea 

acestora a fost de 54%, iar in primele 

11 luni ale anului 2016 – de 48%. 

In termeni nominali, veniturile din 

livrari de produse au inregistrat 

urmatoarele valori: 

- anul 2014: 

31.931.037 RON – din Romania; 

18.189.750 RON – din extern. 

-     anul 2015: 

24.874.086 RON – din Romania; 

29.625.366 RON – din extern. 

-     anul 2016: 

23.392.369 RON – din Romania; 

21.463.137 RON – din extern. 

Marja bruta din vanzari produse 

(calculata in %) a inregistrat 

urmatoarele valori: 

- 31.94% in 2014; 

- 43.41% in 2015; 

- 29.43% in primele 11 luni ale 

anului 2016. 

Astfel, analiza de mai sus ne arata ca 

cea mai buna marja a fost realizata in 

anul 2015, cand si ponderea livrarilor 

de produse pe pietele externe a fost net 

superioara. 
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Cheltuieli cu personalul 

Prin extinderea activitatii TehnoREX pe pietele externe, cheltuielile societatii cu personalul au crescut exponential, de 

la 2.562.130 RON în 2014, la 7.278.375 RON în primele 11 luni din anul 2016, atat pe fondul cresterii numarului mediu 

de personal de la 104 salariati în 2014, 138 de salariati în 2015, la 156 de salariati în 2016, cat şi a respectarii 

prevederilor legale privind nivelul minim de salarizare a personalului detasat pentru lucrari de montaj în strainatate.  

Cheltuieli cu personalul CCA Tehnorex în perioada 01.01.2014 – 30.11.2016 

Cheltuieli cu fondul brut de salarii  

An/Luna 2014 2015 2016 

Ianuarie  171,187   303,448   507,067  

Februarie  162,115   301,292   601,658  

Martie  160,114   299,867   696,611  

Aprilie  161,025   299,867   652,804  

Mai  161,716   302,976   551,292  

Iunie  160,915   304,435   661,016  

Iulie  166,670   179,434   609,916  

August  169,547   185,252   545,903  

Septembrie  169,371   209,063   501,002  

Octombrie  171,036   311,700   264,855  

Noiembrie  171,335   392,050   301,489  

Decembrie  182,711   353,643    

Subtotal cheltuieli cu fondul brut de salarii  2,007,742   3,443,027   5,893,613  

Contributii sociale datorate de angajator 

Contributii sociale datorate de angajator  554,388   845,039   1,384,762  

Total cheltuieli cu personalul  2,562,130   4,288,066   7,278,375  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

In aceeasi perioada, au crescut şi cheltuielile societatii cu deplasarile de la 526.682 RON în 2014, la 2.036.622 RON în 

2016. 

Cheltuieli cu deplasarile în perioada 01.01.2014 - 30.11.2016 CCA Tehnorex 

AN Explicatii RON 

2014 Cheltuieli cu deplasarile  205,074  

  Diurna Belgia  204,201  

  Diurna Israel  90,426  

  Diurna Romania  26,980  

2014 Total    526,682  

2015 Cheltuieli cu deplasarile  653,407  

  Diurna Belgia  346,709  

  Diurna Israel  239,080  

  Diurna Romania  180  

2015 Total    1,239,376  

2016 Belgia  1,094,630  

  Cheltuieli cu deplasarile  724,753  

  Diurna Israel  137,815  

  Diurna Belgia  68,779  

  Diurna Anglia  5,560  
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AN Explicatii RON 

  Diurna Austria  2,580  

  Diurna Irlanda  2,505  

2016 Total    2,036,622  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Alte venituri şi cheltuieli din exploatare 

Veniturile din lucrari executate şi servicii prestate, constand în lucrari de proiectare şi montaj au avut o evolutie 

crescatoare în perioada analizata, de la 262.894 RON în 2014, la 1.043.459 RON în 2016, dar, raportat la total venituri, 

acestea au avut o pondere nesemnificativa. 

Cheltuielile cu serviciile executate de terti pentru proiectele realizate de CCA TehnoREX, servicii vopsire şi zincare 

profile, etc., sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Cheltuieli cu serviciile executate de terti în perioada 01.01.2014 – 30.11.2016 

Cheltuieli cu serviciile executate de terti (RON) 2014 2015 30.11.2016 

SERVICII EXECUTATE DE TERTI PENTRU PROIECTE TEHNOREX  6,041,315   7,185,412   7,201,845  

SERVICII VOPSIRE  598,741   1,303,663   781,569  

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE  764,783   628,796   494,627  

SERVCII ZINCARE  100,079   197,731   110,663  

CHELTUIELI CU SERVICIILE AUTO  126,454   187,172   103,541  

ALTE SERVCII  17,700   -   -  

Total  7,649,072   9,502,774   8,692,245  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Lista principalilor furnizori de servicii în cadrul proiectelor realizate de Tehnorex în perioada 01.01.2014 – 30.11.2016: 

(rulaje anuale în RON) 

Furnizori servicii pentru proiecte Tehnorex 2014 2015 30.11.2016 

CC TEHNOREX S.R.L  1,386,124   2,477,676   1,379,270  

CONCEPT FATADE S.R.L  1,113,604  -   761,203  

CHIULAN S.R.L  827,690   953,709   - 

TEHNOEM ECHIPAMENTE IND  298,074   554,972   388,356  

DIAN - RA S.R.L  68,737   242,019   379,053  

DRAGON MANAGEMENT S.R.L  249,113  -   397,881  

CONCEPT EXPERT -   558,000  -  

GABI MONTAJ MARMURA SI GRANIT  284,564   237,740  -  

ALUSIN S.R.L -  -   403,487  

ALTI FURNIZORI  1,745,304   2,161,296   3,492,596  

Total  5,973,209   7,185,412   7,201,845  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Cheltuieli cu chiriile CCA Tehnorex în perioada 01.01.2014 – 30.11.2016 

Cheltuieli cu chiriile (RON) 2014 2015 30.11.2016 

CHIRII UTILAJE ( SCHELA, ALTE UTILAJE)  182,032   543,076   831,678  

CHIRII PROIECT BELGIA  74,934   139,561   368,851  

CHIRII CAZARE MUNCITORI - INTERN  45,009   104,627   199,481  

CHIRII SPATII DEPOZITARE  8,438   197,740   180,587  

CHIRII PROIECT ISRAEL  -   82,162   91,979  

ALTE CHIRII  44,325   26,790   35,957  
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Cheltuieli cu chiriile (RON) 2014 2015 30.11.2016 

Total  354,737   1,093,955   1,708,532  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Structura altor cheltuieli de exploatare din contul de profit şi pierdere este prezentata în tabelul urmator: 

Alte cheltuieli de exploatare CCA Tehnorex în perioada 01.01.2014 – 30.11.2016 

Alte cheltuieli de exploatare 2014 2015 30.11.2016 

Cheltuieli din anularea unor creante  -   1,299,862   168,481  

Cheltuieli cu transportul (abonamente, bilete)  21,687   24,529   32,041  

Cheltuieli privind activele cedate  -   3,808   26,782  

Cheltuieli din exploatare (Vila Zosima)  13,054   4,413   5,438  

Cheltuieli cu pregatirea personalului  -   749   2,340  

Alte cheltuieli   (1,246)  780   907  

Cheltuieli cu reclama  -   21,108   128  

Cheltuieli cu sponsorizarile  15,487   27,876   -  

Cheltuieli nedeductibile din exploatare  -   169,850   -  

Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile  11,744   137   -  

Total  60,726   1,553,112   236,117  

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de societatea debitoare 

Inspectie fiscala la CCA TehnoREX - anul 2015. 

Agentia Nationala de Administrare a Finantelor publice Ploiesti a efectuat un control fiscal la CCA TehnoREX în 

perioada 28.04.2015 – 02.06.2015.  

Inspectia fiscala reprezinta activitatea de verificare a unui contribuabil sub aspect fiscal. Acest lucru presupune, pe de-o 

parte, verificarea declaratiilor fiscale ale contribuabilului din punct de vedere al legalitatii şi corectitudinii acestora, 

precum şi respectarea de catre contribuabil a prevederilor legislatiei fiscale şi contabile, iar, pe de alta parte, verificarea 

sau stabilirea bazelor de impunere şi a eventualelor diferente privind obligatiile de plata la buget, inclusiv stabilirea 

eventualelor accesorii de plata.  

Verificarea s-a efectuat în baza Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare şi ale 

H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal şi a cuprins perioada 01.10.2011 

– 31.12.2014. 

Raportul de inspectie fiscala la CCA TehnoREX, incheiat la data de 04.06.2015, a constatat urmatoarele: 

 Fata de impozitul pe profit declarat de societate pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2014, s-a constatat o diferenta 

suplimentara de 546.589 RON, reprezentand impozit pe profit inregistrat în contabilitatea societatii, dar nedeclarat prin 

formularul D 100, în valoare de 479.425 ron şi suma de 67.164 RON, reprezentand diferenta de impozit pe profit, 

constatata de organele de control prin majorarea bazei impozabile pentru perioada verificata. 

 Pentru diferenta suplimentara de impozit pe profit au fost calculate dobanzi în suma de 113.832 RON şi penalitati în 

valoare de 59.767 RON. 

 In ceea ce priveste Taxa pe valoarea adaugata, organele de control au stabilit o diferenta de 666.223 RON intre TVA 

dedusa de societate şi taxa pentru care avea drept de deducere în perioada ianuarie 2011 – februarie 2015.  

Astfel, organele de control au efectuat ajustari de TVA în valoare de 467.518 RON pentru bunurile de capital, aflate în 

patrimoniul societatii şi care au fost utilizate în vederea realizarii de operatiuni scutite, fara drept de deducere.  

Societatii i s-a anulat dreptul de deducere a TVA în valoare de 177.957 RON, aferent cheltuielilor efectuate cu 

intretinerea, combustibilii, piesele de schimb pentru mijloacele de transport aflate în patrimonial societatii pentru care 

societatea si-a limitat dreptul de deducere la 50%. 

Pentru suma de 20.748 RON, reprezentand TVA dedusa în baza facturilor fiscale reprezentand chirii, cheltuieli cu 

intretinerea şi utilitatile pentru imobilul din str. D. Zosima, nr.27 din Bucureşti, debitoarea nu a putut demonstra ca 

aceste cheltuieli sunt efectuate în vederea realizarii de venituri impozabile.  

 Pentru diferenta suplimentara de TVA, constatata în urma controlului, au fost calculate dobanzi în valoare de 

184.520 RON şi penalitati în suma de 87.187 RON. 

 In cee ce priveste relatiile comerciale desfasurate intre CCA TehnoREX şi societatile afiliate, inspectorii fiscali nu 

au identificat elemente care sa indice practicarea unor preturi nejustificate intre debitoare şi societatile respective. In 

consecinta, inspectorii nu au solicitat intocmirea şi prezentarea Dosarului Preturilor de Transfer. 

 Activitatea de evidenta contabila la societatea debitoare este organizata intr-un compartiment distinct. Societatea 

respecta prevederile Legii contabilitatii privind registrele contabile obligatorii: registrul – jurnal, registrul – inventar şi 

cartea mare. 

Din verificarea efectuata, prin sondaj, asupra registrelor de casa şi a documentelor ce au stat la baza intocmirii acestora, 
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s-a constat ca societatea respecta prevederile O.G. nr.15/1996 privind incadrarea în limita plafonului zilnic de incasari şi 

plati. 

 Pentru anul 2014 debitoarea a efectuat inventarierea patrimoniului, asa cum prevede Legea nr.82/1991 şi O.M.F.P. 

nr.2861/2009. Au fost prezentate listele de inventar, declaratii ale gestionarilor, confirmari de solduri. Prin Procesul 

verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii nu au fost constate diferente intre soldurile scriptice şi cele faptice. 

 Inspectia Muncii din Belgia, în urma controlului efectuat la santierul din localitatea Gent, unde CCA TehnoREX 

efectua lucrari contractate în aceasta tara, a stabilit în sarcina debitoarei obligatia de a calcula şi plati diferente de salarii 

pentru personalul detasat în aceasta localitate în suma bruta de 111.221 EUR şi suma neta de 66.238 EUR, reprezentand 

diurne. Debitoarea avea obligatia de a declara şi plati diferentele constatate, esalonat, în perioada ianuarie - iunie 2015. 

La data inspectiei fiscale, organele de control au constat indeplinirea de catre debitoare a obligatiilor mai sus 

mentionate. 

Procesul verbal de constatare a fost semnat de catre reprezentantii CCA TEhnoREX fara obiectiuni, iar sumele 

reprezentand diferente de impozite stabilite de catre organele de control au fost achitate catre bugetul de stat. 

5. Cauzele şi imprejurarile care au condus la declansarea starii de insolventa 

5.1 Cauze interne 

 Costurile semnificative generate de implicarea în proiecte externe (Israel, Belgia, Anglia), în special în legatura cu 

personalul, care nu au fost prevazute în faza initiala de ofertare. 

 Mentinerea unei structuri de personal supradimensionate, din cauza incertitudinii/amanarii celor doua proiecte 

(Ulster, Orhideea). 

 Materializarea unor riscuri ne-previzionate în momentul demararii unor proiecte externe, legate de contractorii 

generali ai proiectelor, care nu au acceptat plata unor etape ale respectivelor proiecte, invocand motive tehnice. 

 Suma 3.104.929 RON reprezentand TVA de recuperat, care a creat un dezechilibru în fluxurile de numerar din 

activitatea de exploatare (aceasta putand fi recuperata de catre debitoare doar prin exercitarea dreptului la rambursare, 

prin decontul lunar de TVA). 

 Investitii efectuate în active imobilizate – imobile rezidentiale care nu produc un randament suficient. 

5.2 Cauze externe 

 Contractia pietei de constructii din Romania dupa criza din 2008 – 2010. 

 Riscurile inerente ale proiectelor de subantrepriza externe, legate, în special, de mecanismul complicat de decontare 

a lucrarilor efectuate de subcontractori şi de deblocarea garantiilor aferente, care afecteaza semnificativ profitabilitatea 

acestor proiecte. 

6. Mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila declansarea starii de insolventa 

Raportat la analiza efectuata si, respectiv, la concluziile acesteia, astfel cum au fost acestea prezentate mai sus, nu au 

fost identificate elemente care sa sugereze savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute în mod expres şi limitativ de 

catre lege, nefiind, deci, la acesta data, intrunite conditiile angajarii raspunderii, în conditiile art. 169 din Legea 

85/2014. 

Mentionam faptul ca opiniile exprimate în cuprinsul prezentului Raport au ca temei informatiile şi documentele 

financiar-contabile puse la dispozitie la momentul analizei, opinii ce pot suferi modificari în functie de documentele şi 

informatiile relevante care ar putea fi puse la dispozitie sau depuse la dosarul cauzei, ulterior intocmirii acestui raport. 

7. Opinia administratorului judiciar cu privire la posibilitatea de reorganizare a debitoarei vs propunerea de deschidere a 

procedurii de faliment. 

Avand în vedere faptul ca societatea debitoare este un jucator important de pe piata romaneasca de constructii, avand în 

portofoliu un numar semnificativ de proiecte importante, precum şi luand în considerare capacitatea de productie a 

societatii, sansele de redresare exista, cu conditia indeplinirii urmatoarelor obiective minimale: 

 redimensionarea costurilor de functionare a societatii, cu obiectivul maximizarii eficientei operationale a acesteia; 

 reechilibrarea patrimoniala a debitoarei, în sensul reechilibrarii activului şi pasivului acesteia pornind de la valoarea 

reala, de piata, a acestora; 

 reesalonarea datoriilor societatii în conformitate cu posibilitatile reale de plata ale debitoarei, ce vor fi incluse intr-

un flux de incasari şi plati determinat pe principii realiste. 

Fara masuri drastice de echilibrare financiara şi de recredibilizare a societatii pe piata interna şi europeana, 

reorganizarea este un proces dificil de realizat.  

Avand în vedere intentia de reorganizare manifestata de catre societatea debitoare prin cererea de deschidere a 

procedurii de insolventa, administratorul judiciar, în temeiul art. 97, alin. 3 din Legea 85/2014, isi manifesta 

disponibilitatea atat în ceea ce priveste intocmirea unui plan de reorganizare, cat şi în ceea ce priveste colaborarea cu 

debitoarea la intocmirea unui plan de reorganizare propus de aceasta. 

Fata de prevederile art. 134, alin. 2 din Legea 85/2014, prezentului raport ii este anexata lista furnizorilor indispensabili, 

astfel cum aceasta a fost depusa de catre societatea debitoare, urmand ca administratorul judiciar sa o confirme, în tot 

sau în parte, la o data ulterioara. 

ANEXA NR. 1 – Lista furnizorilor indispensabili 




