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2.d. A recepționat răspunsul Municipiului Iași – D.E.F.P.L. Iași nr. 112104/11.06.2018, conform căruia debitoarea falită 
nu figureză cu bunuri mobile sau imobile şi nici cu debite restante către bugetul local [Anexa 4]. 
3. Cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii insolvenței debitoarei Liadavigos SRL în perioada 16.05.2018 – 
14.06.2018: 7,30 lei, reprezentând corespondență [Anexa 5]. 
4. Alte mențiuni: Având în vedere lipsa bunurilor din patrimoniul debitoarei Liadavigos SRL, lichidatorul judiciar 
urmează a formula cerere de închidere a procedurii insolvenței debitoarei, în temeiul art. 174 alin. (1) LPI. 
5. Solicitări: Solicităm acordarea unui termen în vederea citării creditorilor cu mențiunea închiderii procedurii, termen 
până la care urmează a fi publicată în B.P.I. şi cererea de închidere a procedurii insolvenței debitoarei Liadavigos SRL 
6. Anexele prezentului raport pot fi consultate la dosarul cauzei. 

Lichidator judiciar, Barbu & Co Insolvency IPURL, 
prin asociat coordonator Gabriela Barbu 

 
2. Societatea VASCOVIN SRL, cod unic de înregistrare: 11367593 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală a insolvenţei  
nr.1210 din 22.05.2018 

1.Date privind dosarul: nr.1664/99/2018, nr. în format vechi: 96/2018, Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment- 
Judecător sindic Alexandru Miţică. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Iasi, str. Elena Doamna, nr.1A, jud. Iasi, Fax: 0332.435.507. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: orele 9.00-13.00. 
3.1. Debitoare: „Vascovin” SRL, cu sediul în sat Tomeşt (com. Tomeşti), Hala C1, Biroul nr.2, Carte Funciară nr. 
61205, jud. Iaşi, înmatriculată la ORC sub nr. J22/3056/2005, CUI RO 11367593. 
3.2. Administrator special: Nu a fost numit. 
4.Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL, C.I.F. RO20692097, cu sediul în loc. Lunca 
Cetățuii, str. Dreptății, nr.4, bl.6, ap.1, com. Ciurea, jud. Iași, număr de înscriere în registrul formelor de organizare 
RFO 0026, Tel/Fax 0232.590.075, e-mail: office.homoranusprl@gmail.com, reprezentanţi Homoranu Gheorghe şi 
Grigorian Andreea-Gina. 
5.Subscrisa SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRL în calitate de administrator judiciar al societății debitoare 
„Vascovin” SRL, conform Încheierii nr.50 din data de 13.04.2018, pronunţată de Secţia II Civilă- Faliment a 
Tribunalului Iaşi în dosar nr.1664/99/2018, nr. în format vechi: 96/2018, 
 În temeiul: art. 97 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
comunică: - Raportul lichidatorului judiciar privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă. 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta într-un singur exemplar. 
Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRLReprezentant: Gh. Homoranu 

Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei  
Vascovin” SRL 

Număr dosar: 1664/99/2018, nr. în format vechi: 96/2018, Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment- Judecător sindic 
Alexandru Miţică 
Temei juridic: art. 58 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 92 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRL 
Debitoare: „Vascovin” SRL 
Menţiuni: 
1.Scurt istoric al procedurii: 
În data de 13.04.2018 s-a dispus prin Încheierea nr.50 din data de 13.04.2018, pronunţată de Secţia II Civilă- Faliment a 
Tribunalului Iaşi în dosar nr.1664/99/2018, nr. în format vechi: 96/2018, intrarea în procedura generală a insolvenței a 
debitoarei „Vascovin” SRL 
 În dosarul mai sus menţionat a fost desemnat administrator judiciar SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRL. Acesta 
a stăruit, în conformitate cu dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, în a obţine informaţiile şi documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, privind situaţia economică a debitorului. 
Au fost notificaţi creditorii cunoscuţi, conform listei creditorilor depuse de administratorul statutar şi instituţiile abilitate 
a deţine informaţii despre societatea debitoare.  
Au fost solicitate informaţii şi relaţii de la următoarele autorităţi şi instituţii publice: D.G.E.F.P.L. Iasi dacă debitorul 
deţine bunuri imobile sau mobile; Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi; Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, O.C.P.I. Iasi. 
 Societatea debitoare, „Vascovin” SRL a fost notificată, în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr.85/2014, cu 
confirmare de primire de către subscrisa la sediul societăţii declarat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Iaşi, în sat Tomeşt (com. Tomeşti), Hala C1, Biroul nr.2, Carte Funciară nr. 61205, jud. Iaşi. 
Au fost notificaţi creditorii cunoscuţi şi instituţiile abilitate a deţine informaţii despre debitoare. Au fost solicitate 
informaţii şi relaţii de la următoarele autorităţi şi instituţii publice: D.E.F.P.L. Iasi dacă debitorul deţine bunuri imobile 
sau mobile; Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi; Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Iaşi, 

Administrator
Highlight
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Societatea Vascovin SRL a fost infiintata în anul 2005, cu un capital social subscris şi varsat în suma de 550000 lei, 
avand ca obiect de activitate „Comert cu amanuntul al carnii şi al produselor din carne, în magazine specializate,cod 
CAEN 4722, avand sediul în Iaşi, cu sediul în sat Tomeşt (com. Tomeşti), Hala C1, Biroul nr.2, Carte Funciară nr. 
61205, jud. Iaşi, înmatriculată la ORC sub nr. J22/3056/2005, CUI RO 11367593. 
3. Analiza economico-financiară a societăţii în perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenţei. 
Perioada de timp luată ca referinţă pentru această analiză este reprezentată de ultimii trei ani de activitate. Analiza 
economico-financiară a situaţiei patrimoniale în perioada 2015-2017 are la bază ca şi sursă principală situaţiile 
financiare anuale pentru anii 2015, 2016, 2017  
Evoluţia principalilor indicatori este sintetizată în tabelul următor: 

INDICATORI BILANTIERI Nr. crt. 2017 2016 2015 

Cifra de afaceri 1 6.009.816 13.226.496 13.027.610 

Total venituri 2 6.065.256 13.228.659 14.189.025 

Total cheltuieli 3 7.751.756 12.973.288 13.910.825 

Profit brut 4 -1.686.500 255.371 278.200 

Impozit pe profit 5 0 40.057 46.913 

Profit net 6 -1.686.500 215.314 231.287 

Situatia neta 7 -849.272 1.047.228 856.148 

Numar de salariati 8 8 20 20 

Total active fixe nete 9 2.103.728 2.570.850 2.729.164 

Active circulante 10 1.042.403 2.764.681 3.417.233 

Total datorii 11 4.092.126 4.385.026 5.387.143 

Capitaluri proprii 12 -849.272 1.047.228 856.148 

Capital permanent 13 286.755 3.031.867 1.918.703 

Din analiza indicatorilor bilanţieri se poate constata faptul că societatea, a înregistrat o cifră de afaceri în crestere în 
perioada analizată, adică a realizat o cifră de afaceri de 13027610 lei în anul 2015, o cifră de afaceri de 13226496 lei în 
anul 2016 şi o cifră de afaceri în scaderer de 6009816 lei în anul 2017, pentru realizarea căreia au fost alocate cheltuieli 
după cum urmează: în anul 2015 au fost alocate cheltuieli în suma de 13910825 lei, în anul 2016 au fost alocate 
cheltuieli în sumă de 12973288 lei iar în anul 2017 au fost alocate cheltuieli în sumă de 7751756 lei. Societatea a 
obţinut în perioada analizată rezultate pozitive în perioada 2015-2015, ceea ce reflectă faptul că a folosit un capital de 
împrumut pentru obţinerea rezultatelor financiare iar în anul 2017 a obtinut un rezultat negativ în suma de 1686500 lei. 
Analiza activului şi pasivului patrimonial 

Denumire Indicatori Nr. 
crt. 

2017 2016 2015 

Date Bilantiere 

Active Fixe Necorporale 1 6.694 6.694 8.033 

Active Fixe Corporale Nete 2 2.034.024 2.201.146 2.366.121 

Active Fixe Financiare  63.010 363.010 355.010 

Total Active Fixe Nete 3 2.103.728 2.570.850 2.729.164 

Active Circulante - din care: 4 1.042.403 2.764.681 3.417.233 

Stocuri 5 1.613 1.119.033 1.959.799 

Creante 6 1.074.524 867.707 1.070.128 

Disponibilitati Banesti 7 -33.734 777.941 387.306 

Alte Active Circulante 8 0 0 0 

Cheltuieli în Avans 9 96.723 96.723 96.894 

Total Activ Net 10 3.242.854 5.432.254 6.243.291 

Capitaluri Proprii 11 -849.272 1.047.228 856.148 
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Imprumuturi Pe Termen Lung 12 1.136.027 1.984.639 1.062.555 

Imprumuturi Pe Termen Scurt 13 1.465.503 997.363 1.625.341 

Imprumuturi Totale 14 1.136.027 1.984.639 1.062.555 

Capital Permanent 15 286.755 3.031.867 1.918.703 

Datorii Curente 16 1.490.596 1.403.024 2.699.247 

Alte Datorii Termen Lung 17 0 0 0 

Total Datorii Termen Lung 18 1.136.027 1.984.639 1.062.555 

Capitalul Total Al Societatii 19 -849.272 1.047.228 856.148 

Total Datorii 20 4.092.126 4.385.026 5.387.143 

Total Pasiv 21 3.242.854 5.432.254 6.243.291 

Analiza structurii bilanţului a vizat analiza relativă a activelor societăţii, urmărind, astfel, o analiză a structurii activului, 
iar pe de altă parte, analiza structurii financiare adică datorii minus capitaluri proprii, respectiv aspectul central al 
analizei structurii pasivului. 
Pentru perioada de referinţă 2015-2017, valoarea elementelor structurale de activ, corespunzătoare resurselor controlate 
de entitatea în speţă, în vederea atragerii de beneficii economice viitoare, a înregistrat o evoluţie fluctuantă. Comparativ 
cu începutul perioadei de referinţă, la sfârşitul anului 2015 valoarea acestora a fost de 2729164 lei, la sfârşitul anului 
2016 valoarea acestora a fost de 2570850 lei, iar la sfârşitul anului 2017 valoarea activelor scade la 2103728 lei. Astfel, 
se poate constata faptul că pentru perioada analizată, activele au cunoscut o valoare în scadere nesemnificativa. 
Situaţia contului de profit şi pierdere a constituit baza aprecierii performanţelor economico-financiare a societăţii pe 
seama marjelor de acumulare, denumite solduri interimare de gestiune. Dinamica soldurilor interimare de gestiune, 
respectiv contribuţia lor asupra rezultatelor parţiale economico-financiare a activităţii societăţii au fost în perioada de 
referinţă astfel: 

Analiza contului de profit şi pierdere 
Denumirea indicatorilor 2017 2016 2015 

Venituri Din Exploatare - Total    
  1 Cifra de afaceri neta    

   1.1 Productia vanduta(ct.701+702+704+705+706+708) 1.832.488 2.048.014 
2.675.36

5 

   1.2 Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707) 4.184.399 11.178.482 
10.352.2

45 
   1.3 Reduceri comerciale acordate(ct.709) 7.071 0 0 
  2 Venit. af. costului productiei în curs de executie (ct711+712) 0 0 827.373 
  3 Prod realizata de entitate pt scopuri poprii şi capitalizata(ct 722) 0 0 0 
  4 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417-7815) 50.589 367 333.566 
Cheltuieli De Exploatare - Total    

  1 Chelt. cu materiile prime şi mat. consumabile(ct601+602) 1.426.436 2.422.870 
2.643.63

7 
  2 Alte chelt. materiale(ct603+604+606+608) 1.785 11.465 37.333 
  3 Alte chelt. externe(cu energie şi apa)(ct.605) 114.419 188.696 197.023 

  4 Chelt. privind marfurile(ct.607) 5.473.677 9.226.538 
9.575.99

3 
  5 Reduceri comerciale primite(ct.609)  663 960 462 
  6 Chelt. cu personalul    
   6.1 Salarii şi indemnizatii(ct641+642+643+644-7412) 152.366 273.228 248.453 
   6.2 Chelt.cu asigurarile şi protectia sociala(ct.645-7415) 34.640 70.010 67.9311 
  7 Ajustari de val.privind imobil.corporale şi necorporale    
   7.1 Cheltuieli(ct.6811+6813) 167.123 190.656 190.708 
   7.2 Venituri(ct.7813) 0 0 0 
  8 Alte cheltuieli de exploatare    
   8.1 Chelt.privind prestatiile externe(ct.611+612+613+623+624 189.273 363.909 398.486 
    +625+626+627+628    
   8.2 Cheltuieli cu alte taxe şi impozite (ct.635) 771 8.721 11.105 
   8.3 Alte cheltuieli(ct.652+658) 16.919 40.405 352.981 
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Profitul Sau Pierderea Din Exploatare:   465.361 
  - Profit  432.611  
  - Pierdere 1.511.614   

Venituri Financiare    

  1 Venituri din dobanzi (ct.766) 71 40 134 
  2 Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768) 53 470 342 
Cheltuieli Financiare    
  1 Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418) 174.705 177.431 187.408 
  2 Alte chelt. Financiare(ct.663+664+665+667+668) 305 319 229 
Profitul Sau Pierderea Financiara:    
  - Profit    
    Pierdere 174.886 177.240 187.161 
Profitul Sau Pierderea Curenta    
   Profit  255.371 278.200 
   Pierdere 1.686.500   

Venituri Totale 6.065.256 13.228.659 
14.189.0

25 

Cheltuieli Totale 7.751.756 12.973.288 
13.910.8

25 
Profitul Sau Pierderea Bruta    
   Profit  255.371 278.200 
   Pierdere -1.686.500   
Impozitul Pe Profit(CT.691) 0 40.057 46.913 
Profitul Sau Pierderea Neta A Perioadei De Raportare    
    Profit  215.314 231.287 
    Pierdere 1.686.500   

Cheltuieli Fixe  735.439  1.123.719 
 1.456.8

39 

Cheltuieli Variabile  7.016.317  11.849.569 
 12.453.

986 
Din analiza indicatorilor bilanţieri se poate constata faptul că societatea, a înregistrat o cifră de afaceri în crestere în 
perioada analizată, adică a realizat o cifră de afaceri de 13027610 lei în anul 2015, o cifră de afaceri de 13226496 lei în 
anul 2016 şi o cifră de afaceri în scaderer de 6009816 lei în anul 2017, pentru realizarea căreia au fost alocate cheltuieli 
după cum urmează: în anul 2015 au fost alocate cheltuieli în suma de 13910825 lei, în anul 2016 au fost alocate 
cheltuieli în sumă de 12973288 lei iar în anul 2017 au fost alocate cheltuieli în sumă de 7751756 lei. Societatea a 
obţinut în perioada analizată rezultate pozitive în perioada 2015-2015, ceea ce reflectă faptul că a folosit un capital de 
împrumut pentru obţinerea rezultatelor financiare iar în anul 2017 a obtinut un rezultat negativ în suma de 1686500 lei. 
Volumul de activitate corespunzător producţiei exerciţiului a fost susţinut prin efectuarea de consumuri intermediare, în 
speţă cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile în sumă de 12453986 lei în anul 2015, 11849569 lei în 
anul 2016, şi 7016317 lei în anul 2017. În asemenea condiţii, societatea înregistrează următoarele rezultate financiare: 
în anul 2015 înregistrează un profit în sumă de 278200 lei, în anul 2016 înregistrează un profit în  sumă de 255371 lei, 
în anul 2017 înregistrează o pierdere în sumă de 1686500 lei. 
Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au generat încetare de plăţi 
Din cele prezentate şi din analiza documentelor existente şi puse la dispoziţia administratorului judiciar, se poate 
observa că insolvenţa debitoarei se datorează, în special unor cauze obiective externe societăţii şi care în contextul 
general al evoluţiei societăţii în ultimii trei ani de activitate în domeniul în care îşi circumscrie activitatea, menţionăm 
principalele cauze a stării falimentare: În România, la fel ca în UE, există aceleaşi diferenţe între vânzarea prin 
intermediul canalelor moderne şi cea prin intermediul comerţului tradiţional, cea mai importantă fiind varietatea şi 
multitudinea de produse puse la dispoziţie sub acelaşi acoperiş, în cazul comerţului modern. Parcările auto, atmosfera 
din magazine, seviciile suplimentare (de împachetare, promoţiile etc.), birourile de informaţii şi alte facilităţi fac şi ele 
diferenţa între cele două forme de comerţ.În condiţiile în care comerţul tradiţional este actorul iniţial prezent pe piaţă, 
apariţia unor noi forme de comerţ, care se dezvoltă chiar prin intermediul clientelei comerţului tradiţional, a condus că 
cele două forme de comerţ sa se concurează. Acest lucru poate fi valabil, până în momentul în care cea de-a doua formă 
de comerţ devine majoritară. Acesta ar putea fi momentul care să marcheze faptul că, la rândul lui, consumatorul a 
suferit o modificare de comportament, că apreciază într-o măsură mai  
mare varietatea şi posibilitatea realizării totalităţii cumpărăturilor într-un singur loc, îndefavoarea proximităţii anumitor 
magazine mai mici. În fapt, odată dezvoltat comerţul modern, retailul tradiţional a intrat în declin iar acesta 
nemaiputand face fata cheltuielilor avansate în realizarea capitalului sau de lucru,a facut ca acesta sa aiba dificultati 
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financiare majore. Datorită gradului mare de dispersare şi a puterii de negociere redusă în raport cu 
furnizorii/producătorii, comerţul tradiţional cu produse alimentare nu are forţa necesară de a exercita o presiune 
concurenţială puternică asupra marilor actori din comerţul modern. În schimb, pătrunderea pe piaţa de retail alimentar a 
unor jucători noi,importanţi, deşi pare să conducă la o diminuare a comerţului tradiţional, contribuie în acelaşi timp şi la 
o erodare semnificativă a cotelor de piaţă ale actorilor mari din comerţul modern. Astfel, comercianţi ce aveau o 
prezenţă solidă pe piaţă în anul 2017 nu şi-au putut consolida poziţia pe piaţă, ci au suferit o diminuare semnificativă a 
cotei deţinute,pe fondul intrării de noi jucători. Practic, pe segmentul comertului modern, anual au locmodificări 
importante (pătrunderea de noi companii, extinderea reţelelor existente,fuziuni), sectorul comercializării de produse 
alimentare fiind foarte dinamic, din acest punct de vedere.Spre deosebire de unele pieţe de producţie, activitatea de 
retail alimentar este supusă unor forţe concurenţiale mai puternice, ca urmare a existenţei unui număr semnificativ de 
competitori (pe langa micii comercianţi sau cei de nivel mediu distingem lanţuri de magazine precum Cora, Kaufland, 
Billa, Selgros, Metro, Real, Plus, Carrefour, Auchan,Ethos, Pic, Angst, Rewe, Primavara etc.). În fapt, odată dezvoltat 
comerţul modern, retailul tradiţional inampina un impediment, decât un concurent al acestuia astfel 80% dintre români, 
atunci când decid alegerea unui magazin, ţin cont în mare sau în foarte mare măsură, de posibilitatea de a face 
majoritatea cumpărăturilor săptămânale într-un singur loc. Doar preţurile produselor se bucură de o apreciere mai mare, 
insa nesemnificativa, în influenţarea deciziei consumatorului. 
De asemenea, sunt relevante şi urmatoarelr aspect: 
- Utilizarea cu eficienţă redusă a resurselor deţinute şi gestionarea inadecvată a structurii de costuri întrucât: 
- Volumul ridicat al costurilor de exploatare înregistrate în perioada 2015-2017 a determinat înregistrarea unor rezultate 
negative în perioada analizată. Se consideră că a existat o necorelaţie între valoarea în creştere a cheltuielilor de 
exploatare în perioada analizată şi diminuarea cifrei de afaceri în acelaşi an; 
- Finanţarea activităţii curente se realizează în mod preponderent pe baza finanţării străine a activului asigurată de terţe 
persoane, în raport cu titularul de patrimoniu, adică resurse atrase, prin credite şi creditare societate reflectate în totalul 
datoriilor, dovadă a acestui fapt fiind şi ponderea ridicată pe care o înregistrează valoarea finanţării străine în valoarea 
totală a pasivului societăţii; 
- Dezechilibre financiare pe termen scurt şi pe termen lung determinate de termenele de lichiditate ale creanţelor şi de 
exigibilitatea datoriilor; 
- Dezechilibre financiare induse de finanţarea imobilizărilor pe seama datoriilor pe termen scurt şi nu pe seama 
resurselor generate de capitalurile proprii; 
- Dezechilibru financiar pe termen scurt generat de insuficienţa finanţării ciclice din resursele ciclice, respectiv a 
cheltuielilor aferente exploatării din excedentele exploatării ca urmare a insuficienţei de acoperire a utilizărilor ciclice 
pe seama datoriilor ciclice. 
-Lichiditate redusă în raport cu nivelul datoriilor şi acumularea continuă a datoriilor faţă de bugetul de stat şi bugetele 
fondurilor speciale şi a furnizorilor şi a prestatorilor de servicii, a influenţat direct asupra solvabilităţii debitoarei şi a 
autonomiei financiare a acesteia: 
-Lichiditatea financiară, ca indicator al capacităţii entităţii de a rambursa datoriile pe termen scurt, are un nivel foarte 
scăzut pe toată perioada analizată, debitoarea nereuşind să facă faţă datoriilor exigibile, care la 31.12.2017 ajung la 
4092126 lei influenţând direct asupra rezultatelor financiare a cuprinderii în costuri a majorărilor de întârziere şi a 
penalităţilor calculate pentru neplata în termen a obligaţiilor debitoarei la bugetul de stat şi la bugetele fondurilor 
speciale şi în special a retribuirii colaboratorilor care au ajuns să fie în mărime absolută mai mari decât cifra realizată 
într-un an;  
- Influenţa directă asupra rezultatelor financiare a cuprinderii în costuri a cheltuielilor care concura la realizarea 
venitului. 
- Menţinerea unui fond de rulment şi necesar de fond de rulment negativ a determinat un dezechilibru financiar 
(trezoreria negativă) obţinut prin înregistrarea unui fond de rulment negativ şi un necesar de fond de rulment de 
asemenea negativ, dar în mărime absolută mai mare, indică faptul că întreprinderea, pe termen lung, se va confrunta cu 
un decalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi a creanţelor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare. 
- Necorelarea fondului de comerţ ( poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale 
pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei şi, implicit, 
obţinerii de profit ) cu fondul comercial. Astfel, goodwillul fiind negativ în condiţiile cu cerinţa pieţii de rentabilitate, 
fiind o societate cu un obiect de activitate adresat unui anumit grup ţintă în speta ”Lucrări de construcții a căilor ferate 
de suprafață și subterane” se dovedeşte o afacere nerentabilă întrucât portofoliul fiind specializat şi nu diversificat, fără 
vreo vină din partea întreprinzătorului în condiţiile date de cerinţa pieţii eterogenă şi fluctuantă în perioada de criză 
economică profundă şi concurența neloială; 
- Insuficienţa activităţii de exploatare în a genera excedent din exploatare pentru asigurarea desfăşurării activităţii 
societăţii în condiţii de indepedenţă financiară; 
- Incapacitatea societăţii de a avea prin activitatea curentă un potenţial financiar rentabil în măsura să remunereze 
efortul economico-financiar de atragere de rezultate rentabile economice.   
În opinia administratorului judiciar, în perioada suspectă, nu au fost identificate operaţiuni frauduloase în accepţiunea 
art.118 şi următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, care ar fi 
concurat la ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă. 
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Din analiza indicatorilor financiari şi a documentelor care au stat la baza întocmirii lor, nu reies elemente care să indice 
culpa vreunei persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a mai multor fapte enumerate de 
prevederile art. 169 din Legea 85/2014). 
 a) Nu au fost identificate operaţiuni din care să reiasă acţiuni de folosire a bunurilor sau creditelor persoanei juridice în 
folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;  
b) Nu au fost depistate activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea 
persoanei juridice;  
c) Nu au fost depistate operaţiuni prin care debitorul să fi dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care 
ducea, în mod vădit, la încetarea de plăţi;  
d) Nu a ţinut o contabilitate fictivă, contabilitatea fiind întocmită în conformitate cu legea. 
e) Nu s-au constatat fapte prin care să deturneze sau să ascundă o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în 
mod fictiv pasivul acesteia;  
f) Nu s-au constatat fapte şi mijloace ruinătoare pentru a procura debitorului fonduri, în scopul intârzierii încetării de 
plăţi;  
g) Nu s-a constatat în luna precedentă încetării plăţilor, că debitorul a dispus să se platească cu preferinţa unui creditor, 
în dauna celorlalţi creditori.  
Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii societăţii concluzionăm că insolvenţa se 
datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii fără ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane. 

Concluzii privind şansele de reorganizare 
La data deschiderii procedurii insolvenţei, societatea debitoarea şi-a exprimat intenţia de reorganizare a activităţii 
pledând cu argumente de ordin teoretic decurgând dintr-o analiză comparativă a procedurii falimentului şi a celei a 
reorganizării.  
Menţionăm că din valoarea activelor societăţii s-ar putea acoperi o parte a creditorilor în cazul falimentului şi 
valorificării de active, dar totodată se înfăptuieşte un deziderat de ordin economic şi social în necesitatea menţinerii în 
circuitul economic al unei societăţi cu experienţă şi prestigiu în domeniul în care debitorul işi circumscrie obiectul său 
de activitate. 
Continuând activitatea, se menţine gradul de vandabilitate al serviciilor executate de debitor.  În aceste condiţii, 
administratorul judiciar, în vederea evaluării corecte a şanselor de reorganizare, a procedat la analiza următoarelor 
aspecte: 
a) evoluţia societăţii în anii precedenţi deschiderii procedurii de insolvenţă; 
b) evoluţia societăţii în perioada de observaţie; 
În cele ce urmează vom detalia punctele menţionate mai sus, concluziile trase, fiind în fapt, fundamentele concluziilor 
privind şansele de reorganizare: 
a) Evoluţia societăţii în perioada premergătoare deschiderii insolvenţei este un element important în aprecierea justă a 
şanselor de redresare a societăţii ştiindu-se faptul că trecutul recent al întreprinderii nu trebuie să fie neprofitabil, deci să 
poată duce la opinia că întreprinderea e redresabilă. 
În acest context, analiza activităţii debitoarei este reflectată în indicatorii din bilanţ în perioada 2015- 2017.  
 b) Evoluţia societăţii în perioada de observaţie. Pe lângă „trecutul recent”, este foarte importantă şi analiza 
“prezentului”, respectiv perioada scursă de la declanşarea procedurii, când datoriile sunt “îngheţate”. În acest interval, 
gestiunea întreprinderii nu trebuie să fie deficitară având în vedere faptul că societatea scapă de presiunile creditorilor, 
iar datoriile anterioare deschiderii procedurii nu trebuie achitate, prin urmare în această perioadă, din activitatea curentă 
societatea ar trebui cel puţin să se autosusţină fără a crea datorii suplimentare. 
Încasările societăţii din perioada de observaţie sunt exclusiv încasări de la clienţii societăţii. Plăţile sunt reprezentate de 
realizarea capitalului de lucru. 
Raportat la aceste aspecte, şansele de reorganizare ale societăţii sunt şi planul de reorganizare poate fi implementat cu 
următoarele direcţii principale: 
- Reeşalonarea şi diminuarea datoriilor societăţii în conformitate cu posibilităţile reale de plată ale societăţii care vor fi 
relevante într-un buget de venituri şi cheltuieli coroborat cu un flux de numerar previzionat în perioada de realizare a 
planului; 
- Reducerea costurilor de funcţionare ale societăţii prin reducerea cheltuielilor de salarizare, reducerea personalului la 
minimul necesar, fără a afecta pragul rentabilităţii, a cheltuielilor cu orele suplimentare, consumul de echipament de 
lucru, SA. 
- Lichidarea stocurilor societăţii, concomitent cu accelerarea măsurilor de recuperare a creanţelor; 
- Monitorizarea permanentă la selectarea şi pregătirea personalului; 
- Concilierea permanentă cu clienţii şi furnizorii de servicii privind colaborarea, consecinţele care decurg din 
nerespectarea clauzelor contractuale; 
- Reechilibrarea patrimonială a societăţii în sensul stabilirii unui raport optim între activul şi pasivul societăţii, cu 
respectarea principiului prevăzut de lege privind aplicarea unui tratament corect şi echitabil al creditorilor. În acest sens 
se va avea în vedere includerea în planul de reorganizare a unor modificări în logistica debitorului prin înlocuirea lor cu 
altele mai ieftine care să nu genereze cheltuieli suplimentare. 
Administratorul judiciar consideră că societatea Vascovin S.R.L se confruntă cu o situaţie financiară dificilă, dar cu 
aplicarea măsurilor prezentate anterior, precum şi a altor măsuri care vor fi necesare pe parcursul implementării planului 
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de reorganizare, activitatea societăţii prezintă potenţial de redresare şi de reintegrare în circuitul economic, după 
confirmarea unui plan de restructurare viabil şi realist. 
Până la termenul de decădere în vederea depunerii a unui plan de reorganizare, administratorul judiciar, în considerarea 
opţiunii debitorului de a propune un plan de reorganizare şi la cererea acestuia, va colabora la întocmirea unui asemenea 
plan. 

Administrator judiciarSCP. Casa de Insolvenţă Homoranu SPRLReprezentant: Gh. Homoranu 
 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MOGOS FRUIT SRL, cod unic de înregistrare: 32480616 
România 
Tribunalul Ilfov 
Secţia civilă 
Buftea, Str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov 
Dosar nr. 3465/93/2014 
Termen: 27.09.2018, ora 09.00, SALA 4, COMPLET F7 

Citaţie 
emisă la: ziua  05  luna 06  anul 2018. 

S.C. ANDREY FRUIT 92 S.R.L.,  cu sediul ales la Urban and Asociaţii, Bd. Preciziei Business Center nr. 1 et. 4, 
sector. 6 
Cecconi Spa Trasport e Spedizioni Internazionali la Cab de Av. Radu Mazilescu cu sediul în Oradea, Str. Ep Roman 
Ciorogariu, nr. 28, ap. 7. 
SC MOGOS FRUIT SRL, CUI 32480616 -  Comuna Afumaţi Str. Linia de Centură Dreapta nr. 92, Stand A18, 
Complex de vânzări en gross legume fructe su market, Judeţ Ilfov prin CII Vonica Lucian. 
este chemat/sunt chemaţi  la aceasta instanţă, Sala 4, completul F7, in ziua de 27.09.2018, ora 09.00, SALA 4, 
COMPLET F7, în calitate de  creditor-debitor, pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei 
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………… lei, şi timbru judiciar, în 
sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                 Grefier, 
 
Județul Vâlcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EUROFARMA SRL, cod unic de înregistrare: 6486105 

Proces verbal al adunarii generale a creditorilor debitoarei S.C. Eurofarma S.R.L  
Nr: 475, data emiterii : 15.06.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar  4922/90/2013, Tribunal  Valcea, Secţia a II-a Civila, Judecător sindic: Dana 
Visoiu 
2. Debitor: S.C EUROFARMA S.R.L, Cod de identificare fiscală 6486105, sediul social in Horezu str. Tudor 
Vladimirescu nr.80  jud. Valcea,  Număr de ordine în registrul comerţului J 38/1269/1994, 
3. Lichidator judiciar: PREST INSOLV IPURL Cod de identificare fiscală 20819744, sediul social in Craiova, 
str.Opanez, nr.2A, apt.5, jud. Dolj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP Tel: 0351421305, 
Fax: 0351421306, E-mail: prestinsolv@gmail.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Balan Emanuel. 
4. Subscrisa/Subsemnatul(a): PREST INSOLV IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
EUROFARMA SRL , prin prezenta depunem PROCES VERBAL al Adunarii Generale a Creditorilor debitoarei S.C 
EUROFARMA S.R.L incheiat la data de 12.06.2018 ora 1400     

In conformitate cu art.13, din Legea 85/2006 lichidator judiciar a convocat Adunarea Generala a Creditorilor debitoarei 
S.C EUROFARMA  S.R.L. Creditorii au fost notificati prin publicarea la BPI  in nr. 11068/31.05.2018 
 Ordinea de zi este urmatoarea: 
 1. Aprobarea regulamentului de vanzare a bunurilor imobile (cladire si teren) proprietate a EUROFARMA S.R.L  
situate in localitatea Horezu, str.Tudor Vladimirescu, nr. 80, jud. Valcea. 
2. Vanzarea la licitatie publica cu strigare conform Codului de Procedura Civila cu pret de pornire 658.000 lei  exclusiv 
TVA. 
Participa din partea lichidatorului judiciar PREST INSOLV IPURL reprezentata de catre practician in insolventa Balan 
Emanuel. 
Este permisa votarea prin corespondenta . 
Urmatorii creditori au expediat puncte de vedere scrise: 
1-A.J.F.P Valcea creditor ce detine 8,84% din masa credala, a comunicat adresa cu nr.15806/12.06/2018 prin care 
aproba metoda de valorificare propusa de lichidatorul judiciar pentru bunul imobil casa si teren , respectiv kicitatie 
publica cu strigare cu pret de pornire, pretul de evaluare de 658.000 lei, exclusiv TVA. Nu se pronunta cu privire la 
regulamentul de valorificare. 
2-TONESCU FINANCE S.A creditor ce detine 20,13% din masa credala a comunicat adresa cu nr. 302820/12.06.2018 
prin care solicita prorogarea discutarii punctelor de la ordinea de zi pentru o data ulterioara. 

Administrator
Highlight




