
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4026/28.02.2017 
 

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 

 

19 

Județul Prahova 
Secțiunea I - Profesioniști 

1. Societatea TISAL EXIM SRL, cod unic de înregistrare: 7904486 

Convocare adunare creditori 

Număr: 819, data emiterii: 27.02.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 11186/105/2011, Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment Judecător sindic Botnaru Irina Hermina 

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Piața Victoriei, nr. 10, cod 100031, Ploieşti, judeţ Prahova, număr de telefon 

0244.511.110, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00 – 13.00 

3.1. Debitor: Tisal Exim SRL, sediul social: Ploiesti, str. Rudului, nr. 100, judeţ Prahova, cod de identificare fiscală 

RO7904486, număr de ordine în registrul comerţului J29/1776/1995 

4.Creditori: 

Tonescu Finance SARL 
Sediu ales:Asset Portofolio Servicing Romania SRL, Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 

246C, clădirea Sky Tower, et. 11, sector 1 

ING Bank N.V  Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1 

Consiliul Local SPFL Ploiesti Ploiesti, Bld Independentei, nr. 16, jud. Prahova 

AJFP Prahova Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova 

Tiriac Leasing IFN SA  Bucureşti, Cal. Giulești, 6-8,sector 6 

5.Lichidator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social: Ploieşti, str. Banatului, nr.1, 

bl.37B, sc.B, ap.3, jud. Prahova, RFO II - 0700, tel./fax 0244.519800, e-mail beatrice.ionescu@viainsolv.ro, nume şi 

prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Beatrice Ionescu 

6.Subscrisa VIA Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Tisal Exim SRL, conform incheierii din 

data de 11.05.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - 

Biroul faliment, în dosarul 11186/105/2011, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, 

convoacă adunarea creditorilor debitoarei TISAL EXIM SRL 

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, ap. 3, judeţ 

Prahova la data de 07.03.2017, ora 15/00. 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 

prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul 

public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat 

semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi 

înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu 

titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru 

exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 

Ordinea de zi: Aprobarea ofertei de cumpărare formulata de Nicolae Cristian Constantin în vederea achiziționării 

bunului imobil din averea debitoarei (teren+construcție) situat în Ploiesti, str. Postei, nr. 9, jud. Prahova pentru suma de 

215.950,83 lei fara TVA, suma reprezentând valoarea de evaluare fara TVA. Vânzarea se face fara TVA conform 

prevederilor art. 292 pct. 2 lit f) din Legea nr. 227/2015. Menționăm că din data de 17.10.2016 și până în prezent au fost 

organizate 12 licitaţii pornind de la preţul de evaluare, la care nu a fost înregistrat niciun participant, anunțurile de 

vânzare fiind publicate în ziare de larga circulație şi postate pe mai multe site-uri de publicitate imobiliara. Anunțurile 

de vânzare au fost publicate şi la sediul SPFL Ploiesti. 

VIA Insolv SPRL, prin Ionescu Beatrice 

 

Județul Timiş 
Secțiunea I - Profesioniști 

1. Societatea TOUR MIRINVEST SRL, cod unic de înregistrare: 18738648 

Tribunalul Timiș - Secția a II-a Civilă 

Număr dosar: 3355/30/2016 

Termen: 04.05.2017 

Onorată Instanță 

Subscrisa, SCP MBS INSOLV CONSULT IPURL cu sediul în loc. Timișoara, str. Eugeniu de Savoia nr.7, ap.21, jud. 

Timiş, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC TOUR MIRINVEST SRL - în insolventă, în insolvency, en 

procedure collective, cu sediul în Timisoara, Calea Aradului, nr. 8, etaj 1, birou nr.7, jud. Timis, inregistrata la ORC 

Timis sub nr. J35/1794/2006, CUI RO 18738648., în baza art. 97 din L.85/2014, depunem prezentul: 

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei 

Nr.inreg.396/28.02.2017 

I. Determinarea cauzelor apariției stării de insolvență 

În vederea determinării cauzelor intrării în insolvență a debitoarei vom porni de la o analiză a principalilor indicatori 

aferenți perioadei 2015-2016, conform situațiilor financiare semestriale aferente, prezentate de debitoare. 

Contul de profit şi pierdere sau contul de rezultate este o situație financiara prin care se măsoară şi evaluează 

performantele activității în cursul unei perioade date. Măsurarea performantelor întreprinderii vizează în mod esențial 
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măsurarea profitului. Performanta financiara a unei entităţi se refera la profiturile pe care aceasta le obține din resursele 

pe care le controlează, la componentele acestor profituri şi la caracteristicile acestor componente. Profitul se determina 

ca diferența intre veniturile obținute şi cheltuielile efectuate de întreprindere în timpul exercițiului financiar. 

Situația contului de profit și pierdere aferent perioadei analizate conform ultimei situații financiare se prezintă în felul 

următor:  

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

Denumirea indicatorului 

01.01.2015-

30.06.2015 

01-01-2016-

30.06.2016 

1 2 

A     

1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06) 873.017 890.316 

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 55.456 73.035 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 819.872 819.104 

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate îl 

constituie leasingul (ct. 766) 
    

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)     

2. Variatia stocurilor (ct.711) -Sold C 521.814 761.986 

si a productiei în curs de executie -Sold D     

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizata 

(ct.721+722) 
    

4. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   4.093 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13) 1.394.831 1.656.395 

5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 227.571 254.774 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 33.676 34.456 

 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) (ct.605) 35.280 40.135 

 c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 692.508 827.667 

Reduceri comerciale primite (ct.609) 2.242 1.384 

6. Cheltuieli cu personalul (rd.23+34) 176.049 182.478 

 a) Salarii şi indemnizatii (ct.641+642+643+644) 143.372 148.321 

 b) Cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala (ct.645) 32.677 34.157 

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale şi  

 necorporale (rd. 26-27) 
105.320 88.210 

 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 105.320 88.210 

 a.2) Venituri (ct.7813) 0 0 

 b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30) 0 0 

 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 0 0 

 b.2) Venituri (ct.754+7814) 0 0 

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38) 174.073 192.949 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 
138.419 94.412 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate (ct.635+6586*) 28.887 25.219 

8.3. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6588) 6.767 73.318 

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect 

de activitate il constituie leasingul (ct. 666) 
0 0 

Ajustari privind provizioanele (rd.40-41) 0 0 

 - Cheltuieli (ct.6812) 0 0 

 - Venituri (ct.7812) 0 0 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39) 1.442.235 1.619.285 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.16-42) -47.404 37.110 

 - Pierdere (rd.42-16)   0 

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 0 0 

 -din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 0 0 

10. Venituri din alte investitii şi imprumuturi care fac parte din activele 

imobilizate (ct.763) 
    

 -din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 0 0 

11. Venituri din dobanzi (ct.766) 45 4 

 -din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate 0 0 

Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615) 2 1.979 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) 47 1.983 

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare şi a investitiilor financiare 0 0 
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Denumirea indicatorului 

01.01.2015-

30.06.2015 

01-01-2016-

30.06.2016 

1 2 

A     

detinute ca active circulante (rd.54-55) 

 - Cheltuieli (ct.686) 0 0 

 - Venituri (ct.786) 0 0 

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) 0 0 

 -din care, cheltuieli în relatia cu entitatile afiliate 0 0 

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 0 0 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58) 0 0 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.52-59) 47 1.983 

 - Pierdere (rd.59-52) 0 0 

VENITURI TOTALE (RD.16+52) 1.394.878,00 1.658.378 

CHELTUIELI TOTALE (RD.42+59) 1.442.235,00 1.619.285 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA Profit(rd.62-63) -47.357 39.093 

 Pierdere (rd.63-62)   0 

18. Impozitul pe profit (ct.691) 0 0 

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 0 0 

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: 

Profit(rd.64-65-66-67) 
-47.357 39.093 

 Pierdere(rd.65+66+67-64)   0 

Rezulta așadar, ca societatea debitoare a înregistrat pierdere contabila în periada primului semestru al anului 2015, dar, 

în perioda primului semestru al anului 2016, din activitatea desfășurata, a realizat profit, reușind să acopere pierderea 

anteriară în proporție de 82,55 %. 

Totodată, cifra de afaceri realizată de societatea debitoare prezintă o creștere în perioda analizată, conform graficului 

următor: 

 
Activitatea de exploatare a societății debitoare, respectiv veniturile, cheltuielile și rezultatul din exploatare, se prezintă 

conform graficului de mai jos: 
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Rezultă așadar că în perioada primului semestru al anului 2016, deci în perioada imediat anterioară intrării în insolvență, 

cifra de afaceri a crescut, iar activitatea de exploatare a generat profit, toate aceste aspecte relevând posiilitatea de 

reorganizare a debitoarei. 

Pe de altă parte, din punct de vedere patrimonial, situația în perioada analizată se prezintă astfel: 

SOLD SOLD

01/01/2016 30/06/2016

A. ACTIVE IMOBILIZATE

2.255.369 2.118.582

2.255.369 2.118.582

B. ACTIVE CIRCULANTE

87.211 74.804

10.815.368 16.692.188

1

182.730 99.825

11.085.310 16.866.817

20.231

14.294.610 19.920.468

-3.209.300 3.033.420

-953.931 -914.838

J.  CAPITAL ŞI REZERVE

1.050 1.050

1.050 1.050

210 210

1.761.530 955.191

806.349 39.093

10

-953.931 -914.838

-953.931 -914.838

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

V.   PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)    - Sold  C

                                                                                                          - Sold  D

Patrimoniul public

CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+49)

VI.  PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) - Sold C

                                                                                                                            - Sold D

Repartizarea profitului 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)

IV.  REZERVE (ct. 106)

Acţiuni proprii

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

D. DATORII

G. DATORII : Sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

        - capital subscris vărsat (ct. 1012)

II.    PRIME DE CAPITAL

III.   REZERVE  DIN REEVALUARE (ct. 105)

H. PROVIZIOANE

Denumirea indicatorului

I.    STOCURI

I.    IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

              - Din care creanţe incerte (4118-491)

II.   IMOBILIZĂRI CORPORALE 

III.  IMOBILIZĂRI FINANCIARE

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

II.   CREANŢE

III.   INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

IV.  CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19) 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

       - subvenţii pentru investiţii

       - venituri înregistrate în avans

I.   VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 la 22), din care:

I.    CAPITAL (rd. 30 la 35) din care:

        - capital subscris nevărsat (ct. 1011)

        - patrimoniul regiei (ct. 1015)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)

 
Se observa așadar o scădere, insignifiantă ca proporție, a valorii activelor imobilizate, scădere datorată amortizării 

acestor elemente de activ prevăzută de lege. 
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În ceea ce privește activele circulante, se relevă că ponderea covârșitoare în cadrul acestora o reprezintă creanțele, care 

prezintă o creștere semnificativă în perioada analizată. 

Totodată, privitor la pasivul societății, reiese că în perioadă și datoriile acesteia au crescut substanțial. 

Reprezentată grafic, evoluția creanțelor și datoriilor înregistrate de către debitoare în perioadă se prezintă conform 

graficului de mai jos: 

 
Nu în ultimul rând, din datele obținute de administratorul judiciar, reiese că împotriva debitoarei, anterior deschiderii 

procedurii insolvenței, a fost demarată procedura executării silite în calitatea acesteia de garant al unor terțe persoane 

juridicire, care nu și-au ramursat datoriile la termen. 

În concluzia analizei mai sus efectuate, 

-apreciem că stărea de insolvență a debitoarei este datorată politicilor de credit comercial aplicate în activitatea sa; 

-Un alt factor, extrinsec, care a influențat starea de insolvență este reprezentat de începerea executării silite, inclusiv 

prin poprire, împotriva debitoarei în calitatea acesteia de garant al rambursării unor datorii contractate de terțe persoane, 

care nu au avut posibilitatea onorării acestora la termen.  

-precizăm totodată și că, deși au existat unele dezechilibre în desfășurarea activității debitoarei, din punctul nostru de 

vedere, niciunele nu sunt încadrabile faptelor prevăzute la art.169 dinL85/2014, neputând fi reținută, de asemenea, nici 

existența formei de vinovăție prevăzută la lit.h, cu raportare la prevederile art.16 alin.2 Cod Civil -aplicabil în baza 

art.342 alin.1 din L.85/2014. 

-În cazul în care, ulterior întocmirii prezentului vor fi descoperite elemente noi, ne rezervam dreptul de a proceda la 

completarea acestui raport. 

II. În aplicarea prevederilor art.97 alin.2 și 3 din L.85/2014, prezentăm judecătorului sindic următoarele:  

În urma analizei situației debitoarei, considerăm că există posibilitatea reală de reorganizare a activității acesteia, în 

principal prin ajustarea unor elemente de cost raportat la nivelul veniturilor realizabile. 

Precizăm totodată și că analizam posibilitatea de a propune singur un plan de reorganizare, ori de a colabora cu 

administratorul special la elaborarea planului de către debitor, daca se va solicita. 

Cu respect,  

MBS Insolv Consult IPURL 

 

 

* 
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