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urmatoarele rezultate financiare: pierdere 2014 (3.883 lei), pierdere 2015 (60.661 lei) şi pierdere 2016 (59.910 lei) ;
- la acest moment societatea nu are contracte în derulare şi nu este angrenata în niciun fel de negocieri privind semnarea
de contracte comerciale potrivit domeniului de activitate ;
- societatea nu are personal angajat şi nu mai beneficiază de servicii de contabilitate specializate ;
- nici una dintre partile indreptatite nu si-a manifestat intenția de a depune plan de organizare.
Raportat la elementele prezentate mai sus consideram ca debitorul SC Simitland Pan SRL nu deține resursele financiare
necesare şi nici puterea economica în susținerea cu șanse reale a unui plan de reorganizare.
Potrivit datelor obținute în baza înscrisurilor care ne-au fost puse la dispoziție şi având în vedere raspunsurile primite la
adresele emise de administratorul judiciar către serviciile specializate a rezultat ca societatea debitoare deține în
patrimoniu sau bunuri mobile (utilaje de patiserie).
Fata de cele arătate în cuprinsul prezentului raport, solicitam intrarea debitoarei în faliment procedura generala potrivit
art. 145 alin. 1 lit. D şi numirea subscrisei C.I.I. Tudor Catalin George în calitate de lichidator judiciar.
Doamnei Judecator Sindic
Administrator judiciar – C.I.I. Tudor Catalin George
Ec. Tudor Catalin
Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARMAX GAZ SA, cod unic de înregistrare: 803727
Subscrisa, CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Pădurea Dumbrava, nr. 14, ap. 4M, județul Sibiu, a fost
desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure
collective), cu sediul în jud. Sibiu, loc. Mediaș, strada Aurel Vlaicu, nr. 35A, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J32/127/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 803727, prin încheierea pronunţată la data de 03.07.2017, în dosarul
nr. 938/110/2015, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu – Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal.
În această calitate, administratorul judiciar a întocmit prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la
apariţia insolvenţei debitoarei SC ARMAX GAX SA, cu respectarea prevederilor legale prevăzute de articolul 58 alin. 1
lit. b) și art. 97 din Legea nr. 85/2014.
Prezentul raport de cauze a fost întocmit de către administratorul judiciar şi este interzisă copierea, modificarea,
reproducerea, publicarea, afişarea sau distribuirea lui în totalitate sau parţial, sub orice formă. Raportul de cauze a fost
întocmit de către administratorul judiciar cu asistenţă din partea reprezentanţilor societăţii debitoare, modelul și forma
raportului fiind elaborate de către administratorul judiciar.
Prezentarea societăţii debitoare
Date de identificare și obiectul de activitatea ale societății
Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitoareiS.C. Armax Gaz SA
Denumire
S.C. ARMAX GAZ SA .
Forma juridică
Societate pe acțiuni
Sediul
Loc. Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr.35A, jud. Sibiu
CUI
803727
ORC
J32/127/1991
Obiectul de activitatea al societății este Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.
Scurt istoric al societății
Organizarea societății
Armax Gaz SA este o companie cu capital privat autohton fondată în 1991, devenind “liderul naţional în producerea de
aparatură şi echipamente destinate industriei gazeifere şi petroliere”.
Compania Armax Gaz SA are, conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 2 puncte de lucru autorizate pentru
activitatea desfășurată, acestea fiind situate in:
1,Municipiul Mediaş, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4-7, Judet Sibiu
2,Bucureşti Sectorul 2, str. MARIA ROSETTI, nr. 8A, Etaj 5, ap. 6
Domenii de activitate: Principalul obiect de activitate al ARMAX GAZ SA constă în fabricarea de construcții metalice
și părți componente ale structurilor metalice. Astfel, debitoarea achiziționează materii prime în scopul desfășurării
activității de producție, având încheiate în acest scop contracte de achiziție cu diverși furnizori interni și externi.
Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a debitoarei provine din activitatea producție.
Desfășurare activitate: Armax Gaz oferă pachete de lucrari la cheie compuse din servicii de proiectare, executie, montaj,
punere în functiune şi mentenanță, astfel încât partenerii să beneficieze de cele mai bune produse şi servicii în domeniul
industriei gaziere și petroliere. Compania poate oferi în conditii avantajoase și serviciul de furnizare gaze naturale.
Calitatea produselor și serviciilor eferite este atestată de numeroase certificate, incluzând ISO 9001, ISO 14001, BS
OHSAS 18001, API Q1 și APIQR.
Proiectare:Compania oferă servicii într-o sumedenie de domenii din industria gazelor. De la producţia, transportul şi
distribuţia de gaze naturale, la domenii conexe, precum proiectarea recipienţilor sub presiune, confecţiilor şi structurilor
metalice, construcţiilor civile şi industriale.
Standardul înalt al proiectelor este susținut de aprobările, licențele și certificatele care au fost emise de către ANRE.
-Sisteme de distribuţie gaze naturale (Autorizaţie ANRE tip PDS)
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-Instalaţii de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar (Autorizaţie
ANRE tip PDI)
-Obiective pentru instalaţii tehnologice de suprafaţă, staţiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racorduri la
conducte de alimentare din amonte din domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale (Autorizaţie ANRE tip
PP) Staţii de comprimare, conducte, racorduri şi staţii de reglaremăsurare aferente sistemelor de transport al gazelor
natural şi instalaţii de utilizare a gazelor naturale, având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar (Autorizaţie
ANRE PCTRI)
-Instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiunea
nominală de 0,4 kV (Atestat tip B pentru proiectare şi executare)
Achiziție
Una dintre cele mai importante părți ale oricărui proiect implică obținerea de materiale, echipament și servicii de la părți
terțe. Planificarea, coordonarea administrarea și realizarea acestor achiziții au un impact asupra bunei desfășurări,
vitezei de dezvoltare și rentabilității proiectului. Planurile de achiziție Armax Gaz minimizează costurile și sporesc
eficiența și calitatea. Folosind o rețea de furnizori care a trecut testul timpului, compania se asigură că durata de livrare
este întotdeauna redusă, iar rezultatele se aliniază standardelor înalte. În acest scop, relațiile strânse ce sunt clădite cu
furnizorii permit o comunicare mai ușoară, mai rapidă. Acest lucru facilitează inspecția muncii lor, pentru a putea
proteja interesele beneficiarilor.
Principalii furnizori ce reprezintă peste 50% din totalul achizițiilor, sunt:
Număr
Denumire
1
Aldona SRL
2
SNGN Romgaz
3
Elektra
4
Ineco
5
Comproiect
6
Fiwa
7
Sonnek
8
SIAD Italia
9
TNC Italia
10
Kremsmuller
11
Syscom
Execuție
Pe baza proiectelor întocmite de societate sau furnizate direct de beneficiar, pot fi oferite servicii de executie pentru o
gama variată de produse atât din punct de vedere al domeniului de utilizare cât și al materialelor și tehnologiilor
utilizate. Produsele și procesele tehnologice sunt certificate de organisme nationale şi internationale (ANRE, CNCAN,
ISCIR, TUV, ASME).
-Sisteme de distribuţie a gazelor naturale (Licență EDS)
-Instalaţii de utilizare a gazelor naturale, care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar
(Autorizaţie ANRE tip EDI destinată execuţiei, verificării şi reviziei)
-Obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă în domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale – staţii
de comprimare a gazelor naturale, racorduri, stații de reglaremăsurare, și conducte de alimentare din amonte
(Autorizație ANRE tip EP)
-Conducte de transport al gazelor naturale şi staţii de comprimare a gazelor naturale, aferente SNT (Autorizaţie ANRE
tip ETC)
-Racorduri şi staţii de reglare-măsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum şi instalaţii de
utilizare a gazelor naturale, având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar (Autorizaţie ANRE tip ETRI)
-Instalaţii electrice de interior pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiunea
nominală de 0,4 kV (Atestat tip B pentru proiectare şi execuție)
-Vase sub presiune (Certificat de Autorizare ASME)
-Sudare prin topire a materialelor metalice, conform cu euronorma (Certificat TÜV EN ISO 3834-2)
-Echipamente sub presiune definite în directiva 97/23/EG (Certificat TÜV AD 2000 – auditat în conformitate cu AD
2000 şi EN ISO 3834-2)
-Încercări mecanice și tehnologice, analize metalografice și chimice (Autorizaţie ISCIR pentru examinări nedistructive)
-Amplasarea și utilizarea laboratorului de control nedistructiv cu raze X (Autorizație CNCAN pentru laborator nuclear)
Cu o echipa de specialiști și logistică meticuloasă, Armax Gaz asigură servicii de montaj, atât pe platforme de
producţie, cât şi la amplasamentul final al lucrării. În acest scop, se folosește de o flotă modernă de maşini utilitare, care
se dezvoltă mereu, şi utilaje specifice. Mai mult de atât, se asigură că acestea lucrează în conformitate cu standardele
naţionale şi internaţionale tehnice şi de securitate, asigurând în acelaşi timp protejarea şi prezervarea mediului
înconjurător.
Echipa de montaj include specialiști autorizați și certificați pe posturile de manager de proiect, şef de şantier,
responsabil tehnic cu execuţia, responsabil INSEMEX, etc.
-Recipiente metalice stabile, operând cu presiune care depășește 0,5 bar (Autorizaţie ISCIR pentru montare și reparare)
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-Conducte metalice pentru abur şi apă fierbinte, cu presiune care depășește 0,5 bar (Autorizaţie ISCIR pentru montare și
reparare)
-Conducte metalice pentru fluide, cu presiune care depășește 0,5 bar (Autorizaţie ISCIR pentru montare și reparare)
-Aparate consumatoare de combustibili, cazane de apă și cazane de abur de joasă presiune (Autorizaţie ISCIR
INSPECT pentru instalare, montare, reparare, mentenanță și inspecție tehnică)
-Recipiente sub presiune (Autorizaţie pentru montare şi reparare)
-Cazane murale sau de pardoseală pentru încălzire centrală și echipamente şi accesorii pentru aparatele consumatoare de
combustibili gazoşi (Autorizaţie pentru montare și instalare)
-Transportul surselor de radiaţii (Autorizație CNCAN pentru laborator nuclear)
-Instalații amplasate într-un mediu exploziv (certificat INSEMEX pentru proiectare, montare, punere în funcțiune,
operare, mentenanță și reparare)
-PT - examinare cu lichide penetrante (Autorizație ISCIR)
-Testare ultrasonica a oțelului, îmbinărilor sudate și măsurători ale grosimii materialelor (Autorizație ISCIR pentru UTt,
UTs și UTG)
-Examinare radiografică a materialelor metalice prin raze X și Gamma (Autorizație RTx și RTγ)
Punere în funcțiune
Personalul calificat şi autorizat Armax Gaz a perfecționat serviciile sale de punere în funcțiune. Acestea sunt executate
întotdeauna în conformitate cu prevederile ANRE şi solicitările beneficiarului.
-Deschidere-închidere a supapelor de siguranţă (Autorizaţie de reglare şi verificare);
-Cazane apă caldă Compact, ARMAX, PATRICK, CBA (Autorizaţie de punere în funcţiune);
-Încercări mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice (Autorizaţie ISCIR pentru examinări nedistructive)
Mentenanță
Întreținerea produselor și lucrărilor executate este asigurată cu eficiență maximă.
Echipele specializate pe mentenanță se află în permanență la dispozitia beneficiarilor.
-Recipiente metalice stabile, având presiunea mai mare de 0,5 bar (Autorizație ISCIR pentru reparare)
-Aparate consumatoare de combustibili, cazane de apă caldă, cazane de abur de joasă presiune (Autorizaţie ISCIR
pentru instalare, montare, reparare, întreținere și verificări tehnice)
-Macarale deplasabile pe căi fără şină de rulare, având o sarcină nominală mai mică sau egala cu 30tf şi pe căi cu şină
de rulare, având o sarcină nominală mai mică sau egala cu 50tf (Autorizaţie ISCIR pentru întreţinere şi revizie)
-Stivuitoare autopropulsate, cu sarcina nominală mai mică sau egală cu 3.500kg (Autorizaţie ISCIR pentru întreţinere şi
revizie)
-Cazane de apă caldă: Compact, ARMAX, PATRICK, CBA (Autorizație de service și reparații)
-Dispozitive și supape de siguranţă (Autorizaţii ISCIR pentru verificare, reparare şi reglare)
-Dispunând de componente în stoc sau realizate la comandă, echipa noastră de service oferă cea mai bună asistență,
pentru produsele şi lucrările executate.
Armax Gaz s-a alăturat IREM S.p.A. Italia, pentru activități de mentenanță ale echipamentelor de producție OMV
Petrom. Contractul de 5 ani, valorând 80.000.000 €, vizează Asset-ul II Oltenia, Atelierul Central Târgu Jiu, și Asset-ul VIII - Moldova Nord.
Pentru acest proiect implementăm calitatea care ne reprezintă și cele mai bune practici de Mentenanță, folosind tehnici
și echipament de ultimă generație, într-un spectru larg de activități:
-mentenanță preventivă și corectivă periodică
-repararea utilajelor și echipamentelor mecanice
-analiza cauzelor rădăcină
-înlocuire și instalare
-modificări aduse facilităților
-confecții metalice
-testarea presiunii
-testare nedistructivă
-proiectarea și pregătirea documentației tehnice conforme cu execuția
-management logistic
Proiectul include echipamente mecanice statice, rotative, și dispozitive electrice, automate și de instrumentație. În acest
scop, mai mult de 600 de oameni, 120 de vehicule și peste 19.000 m2, au
fost preluați de la OMV Petrom. Astfel se asigură buna desfășurare a proiectului și se operează mai mult de 1.700 km de
țevi, 1.600 de sonde de producție, 20 de stații de injectare, 34 de stații de comprimare, 3 stații de deshidratare, 700 de
motoare electrice și 275 km de linii electrice.
Proiecte de prestigiu
Istoria companiei ARMAX GAZ SA însemană o tradiție mândră, plină de proiecte de succes.
Prezentăm mai jos o selecție a unora dintre cele mai mari realizări din ultimii ani și a clienților prestigioși cu care a
lucrat societatea.
Stații de Uscare Gaze Naturale cu Trietilenglicol (TEG) – debit (Nm3/zi):11.000÷6.000.000
-3 stații
Locația: România
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Anul: 2012 – 2014
Beneficiar: OMV PETROM
Q (Nmł/zi): 576.000 / 4.320.000
-2 stații
Locația: Turcia
Anul: 2010 – 2011
Beneficiar: TPAO
Q (Nmł/zi): 5.000.000
-19 stații
Locația: Județul Sibiu
Anul: 2003 – 2012
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA
Q (Nmł/zi): 50.000 / 1.500.000
-19 stații
Locația: Județul Sibiu
Anul: 2004 – 2010
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA
Q (Nmł/zi): 11.000 / 1.270.000
Stații de reglare măsurare PN (bar): 16; 25; 40; 63
-1 stație
Locația: Sibiu - Județul Sibiu, România
Anul: 2009
Beneficiar: SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaș
-1 stație
Locația: Buzău - Județul Buzău, România
Anul: 2006
Beneficiar: GDF SUEZ ENERGY SA, București
-1 stație
Locația: Zimnicea - Județul Teleorman, România
Anul: 2006
Beneficiar: SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaș
-9 stații
Locații: multiple în România
Anul: 2009
Beneficiar: E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA, București
Echipament Tehnologic de Suprafață
Echipament pentru transformarea structurii “Cetatea de Baltă” într-o instalație pentru depozitarea gazelor
Locația: Cetatea de Baltă, Județul Mureș, România
Anul: 2007 – 2009
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA, Mediaș
Echipament pentru Sonda 3
Locația: Sighișoara, Județul Mureș, România
Anul: 2004
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA, filiala Ploiești
Echipament pentru Încălzirea Gazului
Încălzitoare Gaz Natural - Instalație pentru depozitare gaze
Locația: Bilciurești, Județul Dâmbovița, România
Anul: 2002
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA, filiala Ploiești
Încălzitoare Gaz Natural
Locații: Brazilia, Iran, Emiratele Unite Arabe, Africa de Sud, Singapore, Australia, Argentina, Egipt, Ghana
Anul: 2003 – 2010
Antreprenor: GTS THIELMANN ENERGIETECHNIK GmbH, Germania
Beneficiari: multipli
Instalații Separare și Filtrare Gaz Natural PN (bar): 16; 25; 40; 63
Reabilitarea stației de compresie a gazelor “Șinca”: reparații pentru echipamente, hală, ateliere, pasaje și îngrădiri
Locația: Șinca, Județul Brașov, România
Anul: 2009
Beneficiar: SNGN TRANSGAZ SA, Mediaș
Partneriat cu: CONDMAG SA, Brașov
Gări Lansare/Primire P.I.G. DN (mm): 200 ÷ 1100; ANSI 150 ÷ 600 PN (bar): 25; 40; 63
34 stații
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Locații: multiple în România
Anul: 2006 - 2008
Beneficiar: SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaș
Echipament de Separare Bifazic pentru Lichidele Extrase din Depozitele de Gaze Naturale
2 unități
Locația: Sighișoara, Județul Mureș, România
Anul: 2004
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA, filiala Ploiești
Instalații Transportabile de Testare a Parametrilor Sondelor de Gaze Naturale
34 unități
Locații: multiple în România
Anul: 2008
Beneficiar: SNGN ROMGAZ SA, Mediaș
Structură personal
La 30.06.2017, structura analitică a personalului, clasificată conform funcțiilor ocupate, este următoarea:
Nr.
Functia
Nr angajati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ELECTRICEAN INTRETINERE SI REPARATII
LACATUS MECANIC
TINICHIGIU INDUSTRIAL
VOPSITOR INDUSTRIAL
INGINER MECANIC
CONTROLOR CALITATE
INSTALATOR INCALZIRE CENTRALA
SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIOANE
MASINIST POD RULANT
TRACTORIST
ECONOMIST
CONTABIL
MERCEOLOG
TRANSLATOR
GESTIONAR DEPOZIT
SECRETARA
MAISTRU MECANIC
FUNCTIONAR ECONOMIC
SEF SERVICIU
SEF SERVICIU APROVIZIONARE
INGINER DE SISTEM
INGINER MECANIC UTILAJE
SUBINGINER AUTOMATIST
SUBINGINER MECANIC
BUCATAR
INGINER MECANIC
CURATITOR SABLATOR
INGRIJITOR CLADIRI
SUBINGINER MECANIC UTILAJE
SUBINGINER ELECTROMECANIC
MEMBRU C.A.
ANALIST SERVICII CLIENT
INGINER CONSTRUCTII CIVILE
SUDOR
POLIZATOR
TAMPLAR UNIVRSAL
MANAGER PROIECT
ADMINISTRATOR IMOBILE
INGINER RETELE ELECTRICE
DIRECTOR CONSTRUCTII MONTAJ
INGINER SEF SECTIE
SEF SERVICIU CALITATE
DIRECTOR CALITATE

3
43
3
2
8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
4
2
1
1
1
2
1
7
2
3
1
1
2
3
1
8
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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Nr.

Functia

Nr angajati

44
45
46
47
48
49
50

DIR.ADJUNCT TEHNIC-PROIECTARE
SEF SERVICIU CONTABILITATE
SEF SERVICIU MENTENANTA
ELECTRICEAN AUTO
SEF PREGATIREA FABRICATIEI
SEF SERVICIU SSM
TEHNICEAN CALITATE
Total salariati
În funcție de productivitate, structura este:
Nr.
Activitate

1
1
1
1
1
1
1
136
Nr angajati

1
Direct Productivi
69
2
Indirect productivi
67
Concurența
Principalii concurenți ai societății ARMAX GAZ SA sunt împărțiți în 2 categorii:
-competitori locali;
-competitori externi (prezența redusă pe piața locală și neîncurajată de către clienții din industrie)
Principalul concurent al societății din piața internă este este Total Gaz Iași.
Deschiderea procedurii
În urma analizei realizată ulterior încheierii lunii mai 2017, acționarii societății debitoare în colaborare cu persoanele
responsabile cu adminisrarea și conducerea companiei au decis deschiderea procedurii instituite de Legea 85/2014, cu
scopul de a beneficia de protecția și avantajele oferite de cadrul legal, în vederea salvării afacerii prin implementarea
unui plan de reorganizare. În acest mod, există o posibilitate reală de revigorare a activității, în condițiile în care
societatea își încasează în mare parte creanțele, desfășoară o activitate economica normală și reușește contractarea de
noi clienți.
În temeiul art. 65 şi următoarele din Legea 85/2014, debitoarea a solicitat la data de 28.06.2017, deschiderea procedurii
generale a insolvenţei în conformitate cu art. 3 şi art. 71, atașând documentele prevăzute la art. 67 din lege. Prin cererea
de deschidere a insolvenței, s-a solicitat păstrarea dreptului de administrare, arătându-se totodată intenţia de intrare în
procedura de reorganizare în baza unui plan care va propune restructurarea activităţii în vederea stingerii într-o
proporţie cât mai mare a datoriilor.
Motivele invocate de către debitoare în formularea cererii sunt: starea economică generală dificilă; un dezechilibru
financiar însemnat astfel încât compania nu mai poate asigura plata scadentă a tuturor obligaţiilor sale; gradul de
îndatorare ridicat în acest context.
În prezent, debitoarea se afla într-o stare de restructurare internă a activităţii implementându-se măsuri şi proceduri în
scopul de a menţine situaţia economică sub control, prin eficientizarea activităţii, sistarea activităţilor nerentabile,
identificarea de resurse, căi şi mijloace pentru realizarea obiectivului de dezvoltare economică şi sustenabilitate
funcţională.
Prin Încheierea de ședință nr. 361 pronunţată la data de 03.07.2017, Tribunalul Sibiu Secţia a II-a Civilă a dispus
deschiderea procedurii insolvenței societății ARMAX GAZ SA.
Reprezentanții debitoarei, au prezentat actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 din Legea 85/2014, la care se adaugă
informaţiile din declaraţiile de creanţă ale creditorilor, documente care au stat la baza întocmirii prezentului raport.
Scopul general al raportului de cauze și împrejurări
Analiza întocmită în cadrul raportului prevăzut de art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței
urmăreștre trei obiective principale prevăzute de reglementările legii:
Identificarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a SC ARMAX GAZ SA
Raportul prevăzut de art. 58 din Legea insolvenței 85/2014 are ca și principal obiectiv identificarea motivelor pentru
care societatea a ajuns în situația de a fi în imposibilitatea de a achita datoriile exigibile cu resursele financiare avute la
dispoziție. Prin urmare, își propune identificarea cauzelor pentru care lichiditățile disponibile au ajuns să fie insuficiente
pentru achitarea datoriilor exigibile ale societății și identificarea motivelor pentru care societatea a ajuns în situația de a
se îndatora peste posibilitățile de plată a datoriilor asumate.
Prezentul raport a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, care prevede la alin 1:
“Administratorul judiciar / lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate, va întocmi şi va supune judecătoruluisindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la data desemnării, un raport
asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar
fi imputabilă. La cererea motivată a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, în cazuri de o complexitate
ridicată, termenul poate fi prelungit de către judecătorul sindic cu o perioadă de maximum 40 zile”.
Concluziile generale ale acestor cauze sunt prezentate de către administratorul judiciar în cuprinsul prezentului raport la
capitolul 4.
Identificarea eventualelor acțiuni care ar putea intra sub incidența prevederilor art. 117-122 și următoarele din Legea nr.
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85/2014 privind procedura insolvenței;
Conform art. 117 alin (1) Administratorul judiciar / lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni
pentru anularea actelor sau a operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani
anteriori deschiderii procedurii.
Situația este prezentată în conținutul acestui raport la capitolul 5.
Identificarea eventualității incidenței prevederilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
Potrivit art. 169, alin. (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o
parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat
în legatură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membri organelor de conducere și/sau supraveghere din
cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una din
următoarele fapte”
Administratorul judiciar a analizat detaliat incidența prevederilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura
insolvenței, acestea fiind prezentate la capitolul 7 din prezentul raport.
Identificarea posibilităților reale de reorganizare a societății debitoare;
Conform art. 97 alin (2)“In cazul în care debitorul nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2), raportul va
indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității debitorului ori, după caz, motivele care nu
permit reorganizarea și, în acest caz, va propune intrarea în faliment”.
Conform art. 97, alin. (3) “În cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar arată că activitatea debitorului
poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de
reorganizare să fie cel propus de debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea acelui plan ori dacă
intenționează sa propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai mulți creditori“.
În urma analizei principalelor cauze care au dus la apariția stării de insolvență, precum și a perspectivelor reale de
reorganizare pe care le are societatea debitoare, administratorul judiciar a concluzionat cu privire la șansele de
reorganizare și la depunerea unui plan de reorganizare propriu sau în colaborare cu debitoarea sau cu unii creditori în
cadrul capitolului 8 din prezentul raport.
În cele ce urmează în cadrul prezentului raport urmează a fi analizate în mod detaliat obiectivele anterior enunțate.
Analiza Situației patrimoniale și a contului de profit și pierdere
La realizarea analizei cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență s-a pornit de la analiza
activității desfășurată de către societate în cei trei ani anterior deschiderii procedurii de insolvență ( 2014 – iunie 2017),
fiind analizate situațiile financiare depuse de către companie și informațiile furnizate de către aceasta privitoare la
activitățile desfășurate în această perioadă..
Analiza activității societății în perioada 2014 - iunie 2017 relevă o scădere a activității societății și a unui dezechilibru
economic semnificativ după cum urmează:
Activul societății se modifică semnificativ pe întreaga perioadă analizată. Activul total crește cu 6 % în anul 2015 făță
de anul 2014, râmâne constant la nivelul anului 2016 față de anul 2015, iar la 30.06.2017 scade semnificativ, respectiv
cu 61% față de 31.12.2016. Aceste fluctuații se datorează în principal modificărilor activelor circulate și activelor
imobilizate;De remarcat este faptul că la nivelul anului lunii 06.2017, creanțele curente și stocurile înregistrează o
scădere semnificativă de 61%, respecitv 93%. Aceste fluctuații au loc în contextul facturării principalelor lucrări
finalizate, dar și lipsei de noi contracte ce ar fi trebuit să determine creșterea activității debitoare.
Capitalul propriu scade pe toată durata analizată ca urmare a pierderilor raportate și a celor acumulate din anul 2014,
2016 și la nivelul lunii iunie 2017; Datoriile totale ale societății cresc la nivelul anului 2015 față de anul 2014 cu 12%,
acestea fiind influențate de către creditele bancare, datoriile către furnizori și clienți creditori, iar la nivelul lunii iunie
2017 scad față de anul 2016 cu 61% ca urmare a facturării către beneficiari a lucrărilor finalizate și stingerii parțiale a
unei linii de credit.
Cifra de afaceri scade cu 17% în 2015 față de 2014, iar începând cu anul 2014 aceasta este în creștere ca urmare a
finalizării lucrărilor aflate în curs și recepționării acestora
Marja comercială procentuală din vânzarea mărfurilor este în creștere fașă de anul 2014, însă vânzările de marfă scad
semnificativ
Evoluția pe care au înregistrat-o activele curente nete prin deprecierea acestora, influențează negativ capacitatea
societății de a face față finanțării datoriilor curente pe termen scurt pe seama activelor circulante.
Menționăm faptul că, dezechilibrul anterior prezentat este determinat pe baza situațiilor financiare întocmite de către
societate. În realitate, dezechilibrul existent la nivelul societății este mai mare, acesta fiind influențat de nereflectarea
riscului total de neîncasare a creanțelor și de nereflectarea riscului de depreciere a stocurilor.
Informațiile generale care au stat la baza analizei provin din contabilitatea debitoarei și sunt reflectate în contul de profit
și pierdere simplificat. Realitatea datelor cuprinse în situațiile financiare și patrimoniale în baza cărora are loc analiza,
sunt în responsabilitatea organelor de conducere ale debitoarei.
Analiza situației patrimoniale
ACTIVUL DEBITOAREI
Comparativ cu anul 2016, se constată o depreciere semnificativă la nivelul valorii activelor totale ale debitoarei,
determinată de descreșterea nivelului activelor circulante, în special a stocurilor din producția neterminată, influențată
ușor de creșterea activelor imobilizate, ca urmare a reluării în evidență a unui imobil în urma anulării contractului de
vânzare cumpărare încheiat în anul 2014.
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În totalul activelor, pronderea principală, la începutul primului semestru al anului 2017, este deținută de activele
circulante, iar la finele semstrului de activele imobilizate.
Creanțe curente și debitori diverși
Creanțele societății scad față de anii anteriori cu 11% în anul 2015, cu 22% în anul 2016 și cu 61% la nivelul lunii iunie
2017. Această scădere a creanțelor aflate în sold a fost influențată atât de finalizarea lucrărilor pentru beneficiarul OMV
cât și de scăderea activității la nivel general nefiind încheiate contracte noi.
De menționat este faptul că în creantele finale rămâne o componentă semnificativă de creanțe incerte rezultate din
insolvențele unor clienți. Cu toate acestea, provizioanele constituite de către companie la data deschiderii procedurii de
insolvență nu acoperă riscul real de neîncasare a creanțelor, asa cum va fi prezentat mai departe. Impactul constituirii
provizioanelor pentru risc de neîncasare al creanțelor de la clienți ar fi determinat în mod automat o diminuare a
Activului companiei și o reflectare mai fidelă a situației reale a acesteia.
Creanțele curente
Din totalul creanțelor curente existente în sold la 30.06.2017, 11% se estimează ca fiind creanțe incerte. Aceste creanțe
se află în litigii sau sunt greu recuperabile de la clienții în dificultăți economice.
Potrivit politicilor contabile ale companiei sunt constituie provizioane pentru acele creanțe incerte dacă de la data
nașterii debitului pe o perioadă de 6 luni nu sunt mișcări penrtu acea tranzacție.
a) Stocurile societății
Materiile prime, produsele în curs de execuție și produsele finite reprezintă principala categorie de stocuri ale societății.
Stocurile societății au scăzut ca urmare a lucrărilor executate și facturate. De asemnea societatea a realizat provizioane
pentru deprecierea stocurilor.
Scăderea drastică a stocurilor se datorează în principal blocajului economic în care se regăseste societatea, lipsei
contractelor și lichidităților.
De asemenea zilele de rotație a stocurilor sunt cuprinse între 417 zile și 802 zile în perioada 2014-2016, scâzând la
nivelul lunii iunie 2017 la 259 zile ca urmare a finalizării celui mai mare proiect și recepționarea acestuia de către
beneficiar, fapt ce a condus la diminuarea serviciilor în curs de execuție.
Corelându-ne la scopul și principiile unei afaceri în domeniul în care activează debitoarea, orice stoc cu o vechime
semnificativă de la data achiziției poate fi considerat greu vandabil și care aduce cu sine o decapitalizare/îngreunare a
activității societății, un efort suplimentar de finanțare pentru societate.
b) Activele imobilizate
La 30.06.2017, ponderea activelor imobilizate în total activ este de 68,75%.
PASIVUL DEBITOAREI
La 30.06.2017, societatea debitoare înregistrează un rezultat negativ, care urmează sa fie recuperat, conform Hotărârii
AGA pentru exercițiul financiar 2017.
Datoriile societății
Datorii pe termen scurt
Datoriile totale ale societății au crescut în anul 2015 față de anul 2014 cu un procent de 12%, în anul 2016 față de anul
2015 cu 13% iar la nivelul lunii iunie 2017 acestea au scăzut semnificativ față de anul 2016, respectiv cu 61%
Potrivit evidenței prezentate, debitoarea acumulează datorii la bugetul de stat începând cu luna noiembrie 2016.
Societatea a realizat o eșalonare a obligațiilor restante conform deciziei de eșalonare din 18.03.2016. Această eșalonare
s-a realizat pentru o perioadă de 24 luni.
Potrivit Deciziei nr.12064/13.07.2017, eșalonarea menționată mai sus și-a pierdut valabilitatea ca urmare a intrării
societății în insolvență.
Datoriile către furnizori au scăzut. Societatea a depus eforturi considerabile în privința realizării plăților, sub presiunea
furnizorilor care au redus treptat expunerea și au introdus condiții de recuperare a soldului pentru a livra marfa.
Datoriile făță de clienții creditori au scăzut ca urmare a stornării avansurilor încasate de la beneficiar și realizarea
facturilor finale
Datoriile față de asociați au crescut. Până la nivelul anului 2017, debitoarea nu a înregistrat datorii față de această
categorie;
Evoluția datoriilor pe termen scurt, potrivit mențiunilor din situațiile financiare întocmite de societatea debitoare,
prezintă următoarea evoluție pentru perioada analizată:
Datoriile pe termen scurt cresc la nivelul anilor 2015 și 2016, iar la nivelul lunii iunie 2017 acestea scad ca urmare a
explicațiilor de mai sus. Influența cea mai mare asupra scăderii datoriilor este datorată de stornarea avansurilor clienților
și realizării facturilor finale și de diminuarea expunerilor bancare pe termen scurt.
Analiza contului de profit și pierdere
Contul de profit și pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanței financiare a
întreprinderii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile și cheltuielile înregistrate în scopul desfășurării activității,
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Așadar, contul de profit și pierdere este un document de sinteză
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare și extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul
lui se explică modul de constituire a rezultatului exercițiului în diferite etape permițând desprinderea unor concluzii
legate de nivelul performanțelor economice ale activității desfășurate de o entitate într-un exercițiu financiar.
Prin urmare, analiza evoluției contului de profit și pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă și
complexă a situației debitoarei, precum și pentru a putea defini cât mai precis cauzele și împrejurările care au
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determinat apariția stării de insolvență a acesteia.
Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai debitoarei, relevă o diminuare accentuată a veniturilor din
exploatare comparativ cu cheltuielile aferente, astfel încât rezultatul operațional s-a concretizat în pierdere față de
aceeași perioada a anului 2016 când societatea înregistra un profit
Comparativ cu aceeași perioada a anului 2016, veniturile nete au înregistrat o creștere substanțială, aceasta fiind
influențată de finalizarea și facturarea producției contractului cu OMV Petrom – lucrări Totea, acest contract fiin
început încă din anul 2014.
-la nivelul anului 2015 se poate observa o scădere a cifrei de afaceri cu 17% față de anul 2014, o creștere la nivelul
anului 2016 față de anul 2015 cu 54% și o creștere la nivelul lunii iunie 2017 față de aceeași perioadă a anului 2016.
Trebuie însă menționat că analiza cifrei de afaceri doar în an nu este una concludentă ci ar trebui analizată global pe o
medie realizată într-o perioadă de minim 3-5 ani în condițiile în care, spre exemplificare, o lucrare de dimensiuni
importante cum ar fi Totea se facturează în 2017 însa ea a suportat înregistrări contabile semnificative ale elementelor
de producție în curs sau cheltuială pe parcursul a ultimilor 3 ani.
-Rezultatul operațional al societății, EBITDA, prezintă o evoluție pozitivă la nivelul anului 2015 față de anul 2014, o
evoluție negativă la nivelul anului 2016 față de anul 2015 și o evoluție negativă la nivelul lunii iulie 2017 față de anul
2016. Ca și analiză globală a ultimei perioade, dacă se realizează media celor 3 ani este concludentă situația pentru care
Armax a fost nevoită să apeleze la protecția Legii insolventei.
Activitatea financiară a debitoarei a contribuit la erodarea capitalului de lucru al acesteia. Principalul impact negativ
vine din dobânzile aferente creditelor (inclusiv leasing).
În concluzie, principalele elemente care au influențat rezultatul negativ înregistrat la sfârșitul perioadei analizate sunt
scăderea cifrei de afaceri (în condițiile în care nu s-a realizat o scădere simultană a cheltuielilor și influența directă a
rezultatului financiar negativ).
Cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței societății
Intrarea în insolvență a societății a fost cauzată de un cumul de factori ce s-au interconectat și dezvoltat în timp între ei
și care s-au agravat ducând la un deficit major de lichiditate și la decapitalizarea societății. Conform analizei efectuate
asupra situațiilor financiare și pe baza informațiilor avute la dispoziție, apreciem faptul că insolvența societății ARMAX
GAZ SRL este rezultatul următoarelor:
Evoluția pe care au înregistrat-o activele curente nete prin deprecierea acestora, a influențat negativ capacitatea
societății de a face față finanțării datoriilor curente pe termen scurt pe seama activelor circulante.
Debitoarea a apelat la credite pentru acoperirea deficitului de capital circulant, prezent pe toată perioada analizată.
Aceste costuri însă au fost semnificative, având un impact considerabil asupra rezultatului operațional, și o pondere în
creștere în totalul cifrei de afaceri;
Lipsa activității economice generatoare de venituri semnificative care să aducă un excedent pentru plata costurilor cu
datoriile angajate, în fiecare lună fiind datorii neachitate, dobânzi restante și penalități de întârziere;
Societatea debitoare acumulează datorii către bugetul de stat încă din martie 2016, prin neplata acestora la termenele
scadente;
Neîncasarea creanțelor la termenele scadente;
Necorelarea costurilor administrative cu evoluția veniturilor operaționale;
Nivelul supradimensionat al activelor imobilizate raportat la nevoile generate de activitățile desfășurate;
‘’Îmbătrânirea’’ portofoliului de clienți, nefiind stabilită o strategie bine fundamentată de atragere de noi clienți care sa
coreleze costurile directe şi indirecte ale societatii cu pretul de oferta;
Portofoliul de produse/servicii este limitat, multe dintre ele sunt depășite moral sau sunt produse care lipsesc, deși
concurența le comercializează;
Neîntocmirea unui buget de venituri și cheltuieli previzionat; a unor analize economico-financiare de profitabilitate per
comenzi; analize comparative între antecalculul și postcalculul costului de producție, urmărire indicatori de
performanță;
Analiza Incidenței art. 117-122 din Legea 85/2014
În cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, perioada 01.01.2017 – 02.07.2017, în baza informațiilor primite de la
debitoare, administratorul judiciar a constatat faptul că s-au efectuat plăți ocazionate de desfășurarea activității curente.
Din datele furnizate de către debitoarea insolventă, în concordanţă cu înregistrările din evidenţa contabilă ce au
constituit baza întocmirii şi analizelor prezentului raport, nu au fost identificate operaţiuni care se încadrează în
prevederile art. 117-122 din Legea 85/2014.
În situaţia în care, în decursul administrării procedurii, vom identifica elemente noi care intră sub incidența acestor
articole din Legea 85/2014, vom proceda la sesizarea instanţei, în condiţiile stabilite de lege.
Transferurile patrimoniale din cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenței
În perioada 01.07.2015 – 30.06.2017, din patrimoniul societății debitoare au fost scoase active ca urmare a casării și ca
urmare a valorificării, astfel:
-în perioada 01.07.2015-31.12.2015 a fost realizată casare unui autoturism amortizat integral, conform PV casare nr.
3/27.11.2015;
-în anul 2016 au ieșit din patrimoniul debitoarei active, astfel:
-au fost realizate înstrăinări de active achiziționate în perioada 1974 – 2012. De precizat este faptul că o parte din
activele valorificate erau amortizate integral, iar pentru cele ce nu erau amortizate integral valoarea de vânzare a fost
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peste valoarea rămasă de amortizat. Debitoarea a realizat aceste valorificări de active deoarece aceste active nu mai erau
necesare în ciclul de producție calibrat în contextul noilor contracte comerciale;
-au fost realizate casări de bunuri amortizate integral, ce erau achiziționate în perioada 1935-2008, nefiind necesare
desfășurării activității curente, acestea generând doar costuri..
-în perioada 01.01.2017-30.06.2017 activele valorificate erau amortizate integral la momentul valorificării, nemaifiind
necesare activității debitoarei
-în prima jumătate a anului 2017, societatea debitoarea a realizat casări de bunuri conform proceselor verbale de casare.
Bunurile casate în această perioadă au fost achiziționate în perioada 1948-2014, majoritatea fiind amortizate integral.
Aceste active au fost supuse procedurii de casare deoarece nu mai erau necesare activității societății, generând costuri
suplimentare.
Așa cum reiese din tabelul anterior, valorificările efectuate în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii s-au realizat la
un preț de vânzare total mai mare decât valoarea rămasă neamortizată, prin urmare, pe baza datelor avute la dispoziție la
momentul prezentului raport considerăm că nu sunt incidente dispozițiile prevăzute de art. 117 și 118 din Legea
85/2014.
Răspunderea organelor de conducere conform art. 169 din legea 85/2014
În privinţa persoanelor cărora le-ar fi imputabilă ajungerea societăţii debitoare în încetare de plăţi, din cadrul
evidenţelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este întocmit prezentul raport, reiese că ajungerea debitoarei în
încetare de plăţi se datorează unor factori obiectivi, neimputabili persoanelor care au asigurat conducerea societăţii
debitoare.
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. a) a art. 169 din Legea nr. 85/2014
b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. b) a art. 169 din Legea nr. 85/2014
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de
plăţi;
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. c) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în
conformitate cu legea; În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul
judiciar, atât culpa, cât și legatura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă.
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. d) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. e) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
Menţionăm faptul că în măsura în care, ca urmare a efectuării inventarierii patrimonilui societăţii debitoare care se află
în curs la data redactării prezentului raport, se vor constata fapte ce sunt susceptibile a fi încadrate în prevederile lit. e a
art. 169 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va prezenta aceste aspecte într-un raport distinct.
f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. f) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna
celorlalţi creditori.
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. g) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit
prevederilor prezentului titlu.
Nu au fost identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. h) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.
Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societății debitoare
Plecând de la o serie de considerente de ordin teoretic dar și de natură practică ce decurg din analiza comparativă a
efectelor generate de procedura reorganizării și cea de faliment, putem conchide că cea dintâi este net avantajoasă
pentru toate entitățile ce participă la această procedură.
Dacă în procedura falimentului creditorii urmăresc recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar
acesta din urmă menţinerea societății în viaţa comercială, procedura de reorganizare este caracterizată de faptul că
lichidităţilor obţinute din vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarei se adaugă profitul rezultat din continuarea
activităţii debitoarei, toate destinate plăţii pasivului, gradul de acoperire al creanţelor fiind astfel mai mare.
În prezent societatea se află într-un moment de relativă dificultate din punct de vedere financiar, existând un vădit
dezechilibru, însă trebuie avute în vedere perspectivele pe termen scurt, mediu şi lung :
Continuarea activităţilor societăţii în baza contractelor existente, cu asigurarea resurselor necesare pentru acoperirea
datoriilor societății prin exploatarea eficientă și creșterea marjei de profitabilitate;
Adoptarea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor societăţii faţă de terţi;
Reducerea și controlul riguros al costurilor prin implementarea unui mecanism de control al costurilor și resurselor care
să acopere întreg procesul de producție cu toate etapele generatoare de costuri și a costurilor operaționale ;
Eșalonarea unor datorii, precum și anularea altora, în condițiile respectării tratamentului corect și echitabil al creanțelor,
ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a companiei;
Identificarea și implementarea soluției de finanțare – în urma analizei operaționale și strategice pe termen scurt și mediu
realizată de catre administratorul judiciar s-a ajuns la concluzia necesității cooptării un investitor strategic din domeniu
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care sa fie adus ca partener în două direcții:
-ofertare în proiectele viitoare
-suport financiar – cash-flow în activitatea operațională.
Identificarea activelor care nu sunt necesare desfășurării activității – prin vânzarea lor cât mai rapidă se vor atinge două
obiective – finanțare cash-flow curent pentru activele ce nu sunt gajate sau micșorarea datoriei restructurabile.
Lichidarea activelor excedentare și neperformante, la valori de piață;
Implementarea unui sistem de lucru pe centre de profit, aferente fiecărui contract în parte;
Întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli previzionat și a unui cashflow; a unor analize economico-financiare de
profitabilitate per comenzi; analize comparative între antecalculul și postcalculul costului de producție, urmărire
indicatori de performanță;
Redimensionarea structurii de personal și implicit reducerea costurilor operaționale;
Măsuri de eficientizare a activității pentru sporirea creşterii eficienţei muncii, prin redefinirea relaţiilor de muncă, a
cerinţelor asupra sarcinilor şi a responsabilităţilor cu îmbunatăţirea procedurilor de selecţie şi promovare a activităţii de
instruire şi perfecţionare conform cu obiectivele urmărite.
În concluzie, administratorul judiciar consideră că, deși societatea se confruntă cu o situaţie economică dificilă, aceasta
poate fi supusă unui plan de reorganizare cu şanse de succes prin aplicarea măsurilor prezentate mai sus precum şi a
altor măsuri care vor fi necesare pe parcursul desfăşurării planului de reorganizare a activităţii societăţii.
Având în vedere cele menționate cu privire la posibilitatea de reorganizare a companiei, administratorul judiciar, în
temeiul art. 97 alin. 3 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, își manifestă disponibilitatea în vederea
întocmirii unui plan de reorganizare sau de colaborare cu debitoarea la întocmirea unui plan de reorganizare propus de
aceasta.
La prezentul raport de cauze este depusă anexă lista creditorilor indispensabili în conformitate cu prevederile art. 134
alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Sibiu, 21.09.2017
CITR Filiala Sibiu SPRL
Asociat coordonator Alexandru Tănase
Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TEOTEX IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17800520
România
Curtea de Apel Iaşi
Secţia Civilă
Str. Elena Doamna nr.1A
Dosar 3533/89/2008
Comunicare decizie civilă nr.253
emisă la: ziua 06.10.2017
Către,
Oficiul Registrului Comerţului De Pe Lângă Tribunalul Vaslui, cu sediul social în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 275A,
judeţul Vaslui, cod de identificare fiscală 14942091.
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 253 din data de 28.09.2017 pronunţată în dosarul
nr 3533/89/2008 de Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, privind debitorul Teotex Impex SRL cu sediul Vaslui,
Localitatea Vaslui, Jud. Vaslui, str. Calugareni, Număr: 105, cod de identificare fiscală 17800520, număr de ordine în
registrul comerţului J37/534/2005.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Curtea De Apel Iaşi
Secţia Civilă
Dosar nr. 3533/89/2008
Decizie nr. 253/2017
Şedinţa publică de la 28 Septembrie 2017
Completul compus din:
Preşedinte Brînduşa Daniela Grădinaru
Judecător Adriana Carmen Stoinel
Judecător Monica Bălan-Mateiciuc
Grefier Modena-Lorena Ibănescu
S-a luat în examinare cererea de recurs formulată de recurent Lăzurcă Cezar Adrian împotriva sentinţei civile nr. 43/F
pronunţate de Tribunalul Vaslui, în contradictoriu cu intimat Quik Auto Service SRL-cu sediul procesual ales, intimat
SC Teotex Impex SRL Vaslui, intimat Direcţia Generală A Finanţelor Publice Vaslui, intimat Primăria Mun. Vaslui,
intimat SC Florelia Prod Comimpex SRL Santandrei, intimat E.ON Moldova Furnizare SA, intimat SC Medasimpex
SRL Dumbrava Roşie, intimat Direcţia Sanitară Veterinară ŞI Pt.Siguranţa Alimentelor Vaslui, intimat SC Avicola
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HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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