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Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CASERTYNA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18189655 

Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei 
Casertyna Construct SRL 

Nr. ieșire: 8897, Data emiterii: 10.08.2018 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1889/111/2018, Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Rădocă 
Nicoleta. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, str. Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor, Număr de telefon 0259/414896, programul 
arhivei/registraturii instanţei 9-1230. 
3.Debitor: SC Casertyna Construct SRL, Cod de identificare fiscală: RO 18189655, sediul social: Oradea, str. 
Constanței, nr. 26, jud. Bihor, Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/2446/2005.  
4.Administrator Judiciar Provizoriu: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus, Sediu, birouri, 
secretariat, departament juridic, economic şi analiză: Oradea, Calea Republicii nr. 75, ap. 20-22, jud. Bihor, Tel: 
004/0730-188.378, Fax: 004/0259-237.496, e-mail: tci.oradea@gmail.com, cabinet.rus@gmail.com 
5.Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus, în calitate de Administrator judiciar provizoriu al 
debitorului Casertyna Construct SRL, Conform încheierii nr. 288/F/CC/2018 din data de 29.06.2018, pronunţată de 
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1889/111/2018, notifică faptul că s-a depus la dosarul cauzei, Raport 
privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitorului Casertyna Construct care 
prevede următoarele: 
6.Societatea Casertyna Construct SRL, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor 
cu nr. J05/2446/2005, principalul obiect de activitate al societății fiind Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu – 4521” 
Piaţa construcţiilor a avut o evoluţie pozitivă în 2017, iar cifrele din primul trimestru 2018 arată un trend încurajator. Pe 
fondul creşterii economice, cererea de spaţii de birouri, locuinţe şi construcţii industriale a avansat semnificativ, astfel 
că afacerile din acest sector s-ar putea apropia în acest an de borna de 30 de miliarde de lei, cu peste 3 miliarde de lei 
peste nivelul din 2016. După ce anul trecut volumul lucrărilor de construcţii per total a scăzut în serie brută cu 5,4% 
comparativ cu anul 2016, în acest an am putea asista la un reviriment. Potrivit datelor de la INS, volumul lucrărilor de 
construcţii a crescut în primele două luni din 2018 cu 8,4%, în serie brută, evoluţia fiind una semnificativă pe toate 
palierele. Lucrările de reparaţii capitale au avansat cu 40,4%, cele de întreţinere şi reparaţii curente cu 37,5%, iar 
lucrările de construcţii noi cu 28%. Cel mai dinamic segment, judecând şi după numărul autorizaţiilor de construcţii, îl 
marchează sectorul rezidenţial, segment în care volumul lucrărilor de construcţii a crescut anul trecut cu 69,7%.  
 Structura asociativă. Capitalul social subscris și integral vărsat al SC Casertyna Construct SRL este de 200 lei și este 
deținut de către asociați după cum urmează: Moga Natalia, asociat, aport la capital 100,00 RON, echivalent cu 10 părți 
sociale, reprezentând 50% din capitalul social total, cotă de participare la beneficii/pierderi de 50%. Moga Călin Radu, 
asociat, aport la capital 100,00 RON, echivalent cu 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social total, cotă de 
participare la beneficii/pierderi de 50%. 
7. Situația contractelor în derulare. Contracte comerciale prestări servicii: Prima Kapital Project SRL, dezvoltator 
imobiliar de vârf în Mun. Oradea, pentru care debitoarea prestează servicii de construcție a structurii de rezistență și a 
închiderilor (zidărie). Contracte comerciale cu subantreprenori ai Casertyna Construct SRL aflate în derulare: Trentino 
Alpi; 4 International All Season; Csilag Construct KDE. Contracte de credit - nu este cazul; Contracte de leasing - nu 
este cazul. Conform adresei cu nr. de înregistrare 273778/10.07.2018, Primăria Mun. Oradea ne-a comunicat faptul că 
societatea debitoare nu figurează cu bunuri în baza de date a acestei instituții. 
8.Societatea a înregistrat în anul 2015 o cifră de afaceri de 8.027.006 lei, care provine din prestări servicii în domeniul 
construcțiilor, urmând ca în anul 2016 să înregistreze o cifră de afaceri de 6.639.502, iar în 2017 să crească la 
15.451.995. Cheltuielile societății din această perioadă se compun din: în anul 2015 au fost de 7.857.321 lei, care 
reprezintă cheltuieli de exploatare. În anul 2016 au fost de 6.423.329 lei, care reprezintă cheltuieli de exploatare. În anul 
2017 au fost de 15.068.686 lei, care reprezintă cheltuieli de exploatare. Pe parcursul celor 3 ani analizați (2015-2017) 
societatea a înregistrat profit net de 182.741 de lei în anul 2015, tot profit în anul 2016 de 185.627 lei, iar în anul 2017 
profitul a crescut la 327.968 lei. 
9.Verificarea incidenței secțiunii a 5-a din legea 85/2014 privind situația unor acte juridice ale debitoarei. În ceea ce 
priveşte incidenţa prevederilor art. 117 din Legea 85/2014, din verificările efectuate de către administratorul judiciar de 
la numirea în acest dosar, nu au fost identificate acte susceptibile de a frauda interesele creditorilor. În cazul în care vor 
apărea asemenea elemente, acestea vor fi relevate în cadrul rapoartelor de activitate viitoare. 
10. Răspunderea organelor de conducere (administratori, directori, cenzori). În ceea ce priveşte elementele care ar putea 
sta la baza angajării răspunderii organelor de conducere ale societăţii debitoare, menţionăm că până la această dată nu s-
au identificat elemente care să fundamenteze o atare ipoteză. Din analiza efectuată şi din informaţiile obţinute până la 
această dată, s-a constatat că apariţia stării de insolvenţă s-a datorat în principal unor factori obiectivi, în cauză nefiind 
până în prezent identificate elemente care să indice că ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind 
angajarea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale SC Casertyna Construct SRL. În măsura în care în 
perioada imediat următoare şi înainte de prescripţia dreptului la acţiune vor interveni informaţii sau elemente noi care să 
ducă la schimbarea acestei concluzii, vom acţiona în consecinţă completând analiza de faţă sau formulând acţiunile în 
justiţie care se impun. 
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11.Concluzii privind cauzele și împrejurările care au generat apariția stării de insolvență. În urma analizei efectuate pe 
baza balanţelor de verificare şi a altor situaţii financiare, coroborate cu discuţiile purtate cu reprezentanţii debitoarei, 
menționăm următoarele cauze care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului: Contractarea unui proiect de 
mare amploare la începutul anului 2017 cu prețuri ferme, fixe și stabilite în lei, contract aflat încă în derulare, care 
generează costuri ridicate, comparativ cu preţul din contract şi care va duce la înregistrarea unor pierderi pentru 
societatea debitoare, la finalizarea acestuia; se impune precizarea că la data semnării contractului prețurile stabilite 
generau profit, dar evoluția prețurilor materiilor prime a transformat marja de profit într-una negativă. Managementul 
defectuos și lipsa previziunii evoluției prețurilor materiilor prime, mai ales în condițiile creșterii pieței de construcții 
care a dus la creșterea cererii și implicit a prețurilor. Menținerea contractului în derulare cu beneficiarul principal deși 
acesta generează pierderi, dar această decizie este motivată de clauzele penale contractuale în cuantum de 200.000 Euro 
pentru fiecare bloc de 4 etaje, respectiv de 250.000 Euro pentru fiecare bloc de 8 etaje. Expunerea pe un singur client, 
deși piața prezenta cerere pentru serviciile debitoarei și avea posibilitatea de a-și calibra serviciile și contractele pe mai 
mulți clienți, adaptându-se astfel evoluției pieței. 

Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus 
 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FLORIGOLD SRL, cod unic de înregistrare: 16556925 

Depunere acte întocmite de lichidatorul judiciar 
în procedura simplificată a falimentului 

Nr.: C0399 Data emiterii: 14.08.2018 
1. Dosar: nr. 44248/3/2017, cu termen la 14.09.2018, Tribunalul București, Secția a VII - a Civilă, Judecător sindic 
Paicu Mihaela 
2. Arhiva/registratura instanţei: București, Splaiul Independenței nr. 319L, clădirea B, Sector 6 
3. Debitor: SC Florigold SRL București, C.I.F. 16556925, J40/14614/2011, sediul în București, P-ța Alba Iulia nr. 3, bl. 
I -2, sc. 1, et. 12, ap. 60, Sector 3 
4. Administrator special: nu a fost desemnat 
5. Creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamț, Piatra Neamț, b-dul Traian nr. 19bis, jud. Neamț  
6. Lichidator judiciar Omega S.P.R.L. IAȘI, cu sediul în Iași, str. Vasile Lupu nr. 93, bl. V 1, sc. B, et. 3, ap. 2, Iaşi, 
C.I.F. RO 30186577, RFO II - 0602, atestat nr. 2A0602 eliberat de U.N.P.I.R., tel. mob. 0745.866.834, fax 
0372870633, e-mail omega.iasi.sprl@gmail.com, www.omega-sprl.ro, desemnat prin Sentința civilă nr. 
2543/27.04.2018, pronunţată de Tribunalul București, Secția a VII - a Civilă, în dosarul nr. 44248/3/2017, în temeiul 
art. 112, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prin reprezentant legal Cadar Damian, comunică tabelul definitiv consolidat al 
creanțelor  

Tabelul definitiv consolidat al creanțelor 

Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresă 
Creanţa 

(lei) 
Explicaţii 

Pondere (%) 
în 

grupă 
în total 

I. Creanţe Bugetare 

1. 
D.G.R.F.P. Iași, 
A.J.F.P. Neamț 

Piatra Neamț, b-
dul Traian nr. 19 
bis, jud. Neamț 

52.995,00 
Cererea de creanță depusă la 

dosar 
 

100 100 

Total Creanţe Bugetare 52.995,00  100 100 
Total Creanţe – General 52.995,00   100 

Omega S.P.R.L., Cadar Damian 
 

2. Societatea MAGELLAN GENERAL SRL, cod unic de înregistrare: 15189758 
Raportul lunar de activitate 

Nr.: 356, Data emiterii: 13.08.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1101/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, judecător-sindic Bojincă 
Adina Elena. 
2.Arhiva/registratura instanţei: București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B - SEMA PARC, sector 6, Număr 
de telefon 021.408.36.00, programul arhivei/registraturii instanţei 9.30-14.00. 
3.Debitor: MAGELLAN GENERAL SRL, număr de înregistrare în Registrul comerțului J40/1721/2003, cod de 
identificare fiscală 15189758, sediul în Bucureşti, Calea Călărași nr. 309, bl. 70, sc. 2, et. 1, ap. 39, sector 3. 
4.Creditori:DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI ÎN 
REPREZENTAREA ADMINISTRAȚIEI SECTORULUI 3 A FINANȚELOR PUBLICE; DIRECŢIA GENERALĂ 
DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 3; COPPENS RO SRL; DYNAVIT IMPEX SRL; ENEL ENERGIE 
MUNTENIA SA; NOACK ROMANIA SRL; PAUL ADELCIU OVIDIU; REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – 
ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ CARAȘ-SEVERIN; SIAD ROMANIA SRL; TERMOPORT SRL; RIBENA 
SRL; REYA FISH LTD; ROSAL GRUP SA; RODNA SRL; CENUȘĂ RODICA; PROMOTOR INTERNATIONAL 
SRL.  
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