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12, bl. 9, sc. B, ap. 4, cod 520032; Sf. Gheorghe, jud. Covasna; Reprezentant lichidator judiciar – Ramona Iliescu.  
5. Subscrisa: Continental 2000 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Eurocolor Retail SRL, conform 
Incheierii civile din 23.06.2014în baza legii 85/2006, pronunţată de Tribunalul Covasna, în dosarul 997/119/2014, în 
temeiul art. 59, alin.2 din Legea 85/2014, publica extras al raportului lichidatorului judiciar din data de 11.05.2018: 
Lichidatorul judiciar a solicitat termen pentru valorificarea bunului.  

Lichidator judiciar, Continental 2000 SPRL prin Asociat Ramona Iliescu. 
 

Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NIKRA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 14210126 
Tribunalul Dolj Complet: C5F 
Dosar nr. 8215/63/2016 Termen: 16.05.2018 

Raport de activitate privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a 
îndeplinit atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 în ceea ce privește debitoarea Nikra Impex SRL 

Nr. 271/15.05.2018 
Număr dosar: 8215/63/2016; 
Temei juridic: Art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
Administrator judiciar: ALY Insolvent Expert I.P.U.R.L. cu sediul în Craiova, Bd. 1 Mai, nr. 50, jud. Dolj; 
Debitor: Nikra Impex SRL Sediul social: Craiova, cart. Brazda lui Novac, bl. 70, sc. 1, ap. 10, jud. Dolj; 
Forma juridică: Persoana juridică română, având forma juridică de organizare de societate cu răspundere limitată cu 
capital integral privat; 
Număr de înmatriculare: J16/672/2001; 
Cod unic de înregistrare: 14210126; 
Obiectul principal de activitate: Comerț cu ridicata al altor produse, cod CAEN 5190 
Capital social total subscris și vărsat: 200 lei; 
Administrator special: Furiș Milică 
Mențiuni privind îndeplinirea atribuțiilor: 
Prin Încheierea din data de 19.10.2016 a fost deschisă procedura generală de insolvență împotriva debitoarei NIKRA 
IMPEX SRL, cu sediul în Craiova, cart. Brazda lui Novac, bl. 70, sc. 1, ap. 10, jud. Dolj, înmatriculată la ORC Dolj cu 
nr. J16/672/2001, CUI 14210126, fiind numit în calitate de administrator judiciar provizoriu ALY INSOLVENT 
EXPERT IPURL. În luna mai 2017 a fost depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare al activității SC NIKRA 
IMPEX SRL, plan care a fost confirmat de către judecătorul sindic la data de 27.09.2017. 
La data de 06.02.2018 a fost întocmit Raportul trimestrial asupra situației financiare și a cheltuielilor aferent 
trimestrului I din planul de reorganizare, care a fost depus la dosarul cauzei la termenul din data de 07.02.2018, iar o 
notificare privind depunerea acestuia a fost publicată în BPI nr. 2663 din data de 07.02.2018, conform dovezii de 
publicare anexată la prezentul raport. La data de 08.05.2018 a fost întocmit Raportul trimestrial asupra situației 
financiare și a cheltuielilor aferent trimestrului II din planul de reorganizare, fiind convocată adunarea creditorilor la 
data de 15.05.2018 în vederea aprobării acestor rapoarte. Raportul a fost depus la dosarul cauzei, iar o notificare cu 
privire la întocmirea raportului a fost publicată în BPI nr. 9353 din data de 09.05.2018, conform dovezii de publicare 
anexată la prezentul raport. 
La data de 15.05.2018 a avut loc adunarea creditorilor fiind încheiat proces-verbal prin care au fost aprobate rapoartele 
trimestriale asupra situației financiare și a cheltuielilor întocmit în conformitate ce art. 144 din Legea nr. 85/2014, 
aferente trimestrelor I și II ale planului de reorganizare. Procesul-verbal al adunării creditorilor se va depune la dosarul 
cauzei la termenul din data de 16.05.2018 și se va publica în BPI. 
Se anexează la prezentul raport și dovada publicării la BPI a raportului de activitate de la termenul anterior. 
În aceste condiții la termenul din 16.05.2018, administratorul judiciar va solicita judecătorului sindic continuarea 
perioadei de reorganizare a debitoarei NIKRA IMPEX SRL. 
Mențiuni privind precizarea onorariului administratorului judiciar aferent perioadei 07.02.2018 – 16.05.2018, conform 
art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014:  
3 luni x 1.000 lei/lună = 3.000 lei  
Mențiuni privind cheltuielile efectuate de administratorul judiciar în perioada 07.02.2018 – 16.05.2018: 
Nu au fost efectuate cheltuieli de procedură în perioada menționată. 

Aly Insolvent Expert I.P.U.R.L., prin practician în insolvență, Tănase Alina-Floriana 
 

Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BIZZSTAND SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 5419396 

Raport final al lichidării debitoarei SC Bizzstand Solutions SRL 
Nr. 230, data emiterii: 21.05.2018 

1. Date privind dosarul: dosar nr. 1695/103/2010, Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Cristinel Dumitreasa. Termen pentru continuarea procedurii 07.06.2018. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, jud. Neamţ. Număr de telefon 0233/21.22.94. 

Administrator
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Programul arhivei/registraturii instanţei zilnic între orele 0800 – 1200. 

3.Debitor: SC Bizzstand Solutions SRL, cod de identificare fiscală 5419396, sediul social Piatra Neamţ, str. Orhei, nr. 
9, bl. T3, ap. 1-2, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/473/1994. 
4. Administrator special: dl. Pribeagu Ciprian. 
5.Lichidator judiciar: Euroinsolv S.P.R.L., cod de identificare fiscală RO 20718979, sediul social în Piatra Neamţ, str. 
Durăului, nr. 13, jud. Neamţ, număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II-0034/2006, tel./fax: 
0233/236535, e-mail: euroinsolv@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică 
Liteanu Camelia Monalisa. 
6.Subscrisa Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Bizzstand Solutions SRL, conform 
Sentinţei comerciale din data de 18.05.2012, pronunţată de Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1695/103/2010, în temeiul art. 7 şi art. 129 din Legea privind procedura insolvenţei 
nr. 85/2006, înaintează spre publicare: 

Raport final al lichidării debitoarei SC Bizzstand Solutions SRL 
I. Date privind dosarul: Număr: 1695/103/2010, Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal. Judecător-sindic Dumitreasa Cristinel. 
Debitor: SC Bizzstand Solutions SRL, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Orhei, nr. 9, bl. T3, et. 1, ap. 1-2, jud. Neamţ, 
înregistrată la ORC Neamţ sub nr. J27/473/1994, CUI 5419396. 
Administrator special: dl. Pribeagu Ciprian. 
Lichidator judiciar: Euroinsolv S.P.R.L., Piatra Neamţ, str. Durăului, nr. 13, jud. Neamţ, nr. înregistrare RFO II – 
0034/2006, C.I.F. RO20718979, tel./fax: 0233/236535; e-mail euroinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridică: Liteanu Camelia Monalisa.  
II. Date generale privind debitoarea: Denumire: SC Bizzstand Solutions SRL, Sediul social: Piatra Neamţ, str. Orhei nr. 
9, bl. T3, et. 1, ap. 1-2, jud. Neamţ, Obiect de activitate: producţia de articole textile, cod CAEN 1413. 
Asociat unic şi administrator: Pribeagu Adrian Ciprian, numit la data de 04.05.2010, în baza actului adiţional sub 
semnătură privată nr. 1175/04.05.2010, înregistrat la ORC Neamţ conform rezoluţiei 3687/12.05.2010, pe durată 
nelimitată. Capital social: 2.000.000 lei. 
III. Deschiderea procedurii insolvenţei: Prin Încheierea de şedinţă din data de 11.06.2010 pronunţată de Tribunalul 
Neamţ - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1695/103/2010, s-a dispus deschiderea 
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC Bizzstand Solutions SRL.  
Deschiderea procedurii, precum şi obligaţia debitoarei de a depune documentele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 
85/2006, au fost notificate prin adresa nr. 365/21.06.2010. 
Notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 5158/28.06.2010, justificată prin cererea către ONRC, înregistrată sub nr. 31275/22.06.2010 şi dovada privind 
îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 98714/28.06.2010 şi în ziarul Realitatea. 
De asemenea, au fost notificaţi toţi creditorii din lista anexă a creditorilor depusă de SC Bizzstand Solutions SRL, 
conform art. 61 din Legea nr. 85/2006. 
La data de 23.09.2011, având în vedere dispoziţiile art. 100 pct. 4 din Legea nr. 85/2006, privind votarea şi aprobarea 
Planului de reorganizare, administratorul judiciar ia act de faptul că Planul de reorganizare a SC Bizzstand Solutions 
SRL supus aprobării în cadrul adunării creditorilor a fost acceptat de majoritatea absolută din fiecare categorie de 
creanţă care şi-a exprimat votul şi confirmat prin sentinţa civilă nr. 1194/F/ din 11.11.2011. Sentinţa prin care a fost 
confirmat planul de reorganizare fiind definitivă şi executorie de drept, conform dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2006, debitoarea urma să pună în aplicare planul, respectând graficul de plăţi aprobat. 
Împotriva sentinţei civile nr. 1194/F/ din 11.11.2011 a fost formulat recurs de către creditorul AJFP Neamţ, creditor 
care de altfel a şi votat împotriva aprobării planului de reorganizare. Curtea de Apel Bacău a admis recursul, prin 
decizia nr. 349/13.03.2012 fiind casată sentinţa prin care a fost confirmat planul de reorganizare şi trimisă cauza spre 
rejudecare la Tribunalul Neamţ. Pentru că planul de reorganizare votat şi aprobat de creditori şi graficul de plăţi nu a 
putut fi respectat de către debitoare se hotărăşte modificarea planului de reorganizare a societăţii, respectiv graficul de 
plăţi către creditorii garantaţi dat fiind realizarea veniturilor mici. Astfel, la data de 27.02.2012, ora 10,00, la sediul 
administratorului judiciar din Piatra Neamţ,str. Durăului, nr. 13, jud. Neamţ a fost convocată Adunarea Creditorilor 
debitorului SC Bizzstand Solutions SRL, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
având ca ordine de zi: Aprobarea modificării programului de plăţi din Planului de reorganizare propus de debitoarea SC 
Bizzstand Solutions SRL pentru creditorii garantaţi bancari. Având în vedere dispoziţiile art. 100 alin. (4) din Legea nr. 
85/2006, privind votarea şi aprobarea Planului de reorganizare, coroborate cu cele ale art. 101 alin. (5) din Legea nr. 
85/2006, administratorul judiciar ia act de faptul că modificările aduse programului de plăţi din Planul de reorganizare 
pentru creditorii garantaţi bancari, supuse aprobării în cadrul adunării creditorilor au fost acceptate de majoritatea 
absolută aparţinând celor trei grupe de creanţă din cele cinci existente. 
Cu toate acestea administratorul judiciar, în urma analizării situaţiei financiar contabile, concluzionează că prelungirea 
duratei de funcţionare a firmei aflate în procedura reorganizării nu mai este justificată şi aduce pierderi averii sale şi 
întârzie acoperirea creanţelor tuturor creditorilor.  
În aceste condiţii, administratorul judiciar a înaintat instanţei raportul de activitate nr. 398/02.04.2012 prin care solicită 
instanţei să constate că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii generale a falimentului. 
IV.Deschiderea procedurii falimentului: Prin Sentinţa civilă nr. 354/F pronunţată de Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a 
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Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în şedinţa publică din data de 18.05.2012 s-a dispus deschiderea 
procedurii falimentului debitoarei SC Bizzstand Solutions SRL Piatra Neamţ. Deschiderea procedurii, precum şi 
obligaţia debitoarei de a depune documentele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006 şi de a preda gestiunea averii 
sale şi a operaţiunilor efectuate în cursul procedurii au fost notificate prin adresa nr. 590/22.05.2012. Notificarea privind 
deschiderea procedurii generale a falimentului a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
7898/01.06.2012, justificată prin Dovada privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 152101/01.06.2012 şi în 
ziarul Realitatea din data de 23.05.2012. De asemenea, au fost notificaţi toţi creditorii din lista anexă a creditorilor 
depusă de SC Bizzstand Solutions SRL, conform art. 61 din Legea nr. 85/2006, prin adresa nr. 591/22.05.2012. 
Potrivit dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la desfacerea contractelor 
individuale de muncă ale personalului debitoarei. În urma verificării şi analizării cererilor de creanţă înregistrate la grefa 
Tribunalului Neamţ a fost întocmit şi afişat Tabelul suplimentar al creanţelor debitoarei SC Bizzstand Solutions SRL la 
data de 19.07.2012, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10340/20.07.2012. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei SC Bizzstand Solutions S.R.L a fost depus şi afişat la grefa 
Tribunalului Neamţ la data de 30.08.2012 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventă nr. 11980/03.09.2012. 
V. Cauze determinante ale apariţiei stării de insolvenţă: 
Lichidatorul judiciar consideră că intrarea societăţii în incapacitate de plată a avut mai multe cauze: 
- pierderile financiare cauzate de valoarea mare a stocurilor de produse nevândute, valoare fapt ce a generat deficienţe 
în achitarea unora dintre datoriilor scadente privind materiile prime achiziţionate. 
- creşterea preţurilor la materiile prime faţă de cele preconizate şi luate în calcul pentru stabilirea rentabilităţii 
produselor finite. 
- lipsa disponibilităţilor băneşti care au dus la neachitarea datoriilor devenite exigibile, ceea ce a dus la acumularea de 
majorări şi penalităţi, în special la bugetul de stat,  
- contractarea de credite pentru modernizarea capacităţii de producţie, fapt ce a determinat îndatorarea excesivă a 
societăţii debitoare. 
- criza economică. 
Identificarea persoanelor vinovate de apariţia stării de insolvenţă: 
Din analiza documentelor disponibile administratorul judiciar nu a identificat săvârşirea cu vinovăţie a nici uneia dintre 
faptele expres şi limitativ prevăzute de art. 138 alin. (1) din legea 85/2006, astfel încât administratorului societăţii nu îi 
este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a SC Bizzstand Solutions SRL întrucât: 
a) nu au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b) nu au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
c) nu au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea 
de plăţi; 
d) nu au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea; 
e) nu au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 
f)  nu au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
g) în luna precedentă încetării plăţilor, nu au plătit sau nu au dispus să se plătească cu preferinţă un creditor, în dauna 
celorlalţi creditori. 
Cu toate acestea, creditorul A.J.F.P Neamţ a formulat obiecţiuni la raportul întocmit în baza art. 59 alin. (1) şi a pus în 
vederea lichidatorului judiciar convocarea adunării generale a creditorului spre a pune în discuţie oportunitatea 
introducerii cererii de atragere a răspunderii patrimoniale de către preşedintele comitetului creditorilor, iar în situaţia în 
care acesta nu-şi exprimă disponibilitatea în acest sens, formularea cererii indicate de către A.J.F.P Neamţ. 
În consecinţă, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor SC Bizzstand Solutions SRL pentru data de 
11.02.2014, iar conform voturilor transmise prin corespondenţă din partea creditorilor, consemnate în Procesul-verbal al 
adunării creditorilor nr. 180/11.02.2014, creditorii, în procent de 92,53% din totalul creanţelor prezente consideră 
oportună introducerea cererii prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006 de către preşedintele comitetului creditorilor 
sau de către A.J.F.P Neamţ, pentru întregul pasiv al debitoarei. 
VI. Evaluarea şi valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei SC Bizzstand Solutions SRL: În cadrul adunării 
creditorilor din data de 12.10.2012 au fost prezentate şi aprobate rapoartele de evaluare a bunurilor mobile şi imobile 
aparţinând debitoarei, de asemenea, fiind aprobat şi un regulament de vânzare în vederea valorificării acestora. 
În perioada 2012 – 2017 au fost organizate licitaţii în vederea valorificării bunurilor imobile şi mobile şi a stocului de 
marfa din patrimoniul debitoarei. La data da 18.12.2017, a fost valorificat întregul stoc de marfa şi bunurile mobile 
aparţinând debitoarei, iar la data de 21.12.2017 a fost valorificat şi ultimul bun mobil. 
VII. Concluzii: Solicităm instanţei: 
1)Aprobarea Raportului final şi acordarea unui termen pentru ca lichidatorul judiciar să depună situaţiile financiare 
finale în conformitate cu art. 129 alin. (1) din Legea insolvenţei 85/2006, modificată, dat fiind faptul că încă nu a fost 
soluţionată contestaţia depusă de creditorul Cec Bank la Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi Planul de 
distribuire nr. 146/11.04.2018. În temeiul art. 223 şi art. 583 NCPC, solicităm onoratei instanţe judecarea cauzei şi în 
lipsa reprezentanţilor noştri de la dezbateri.  

Lichidator judiciar, Euroinsolv S.P.R.L,  
asociat coordonator, ec. Camelia Monalisa Liteanu 
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