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Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MODAMART CONF SRL, cod unic de înregistrare: 29381167 

Raport nr. 5 întocmit în conformitate cu art. 59, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
 privind activitatea desfăşurată la SC MODAMART CONF SRL  

Nr. 33/15.11.2018 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 8016/105/2017 Tribunalul Prahova, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, judecător sindic Adriana-Magdalena Boghici, termen instanţă 20.11.2018. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Ploieşti, str. Văleni, nr. 44, jud. Prahova, telefon:0244/511.110, program arhivă faliment 
luni/miercuri/joi 10.00-12.00, program registratură luni-vineri 9.00-13.00. 
3.Debitor: SC Modamart Conf SRL, cod de identificare fiscală 29381167, cu sediul social în com. Blejoi, sat Blejoi, nr. 
979, jud. Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/1743/2011. 
4.Lichidator judiciar: Carduelis Consulting IPURL, cod de identificare fiscală RO17305476, sediul social Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, judeţ Prahova, nr. de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO-II-0112. tel./fax 
0344/809.816. Tel. 0722.634.777. E-mail elenahuides@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridică avocat Huideş Elena. 
5.Subscrisa: Carduelis Consulting IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Modamart Conf SRL 
conform încheierii din data de 13.11.2017 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8016/105/2017 
6.Raport activitate: 
STADIUL ACTIVITĂŢII DE LICHIDARE 
Demersuri întreprinse 
Suntem la faza de valorificare a patrimoniului debitoarei, acesta fiind alcătuit din bunuri mobile-stocuri(articole şi 
accesorii confecţii din piele şi din blană:-fermoare, capse, nasturi, nituri curea, ocheţi, prinderi blană, cataramă, curea 
piele etc.).  
În perioada cuprinsă între termenul anterior şi până în prezent s-au continuat demersurile în vederea valorificării acestor 
bunuri. 
Am dat anunţuri de vânzare şi am organizat licitaţii de două ori pe săptămână, la sediul lichidatorului judiciar, în zilele 
de marţi şi miercuri, ora 14.00. 
Publicitatea licitaţilor s-a realizat prin publicarea anunţurilor de vânzare într-un ziar de largă circulaţie.Ultimile anunţuri 
au apărut la data de 27 sept. 2018, respectiv 13 nov. 2018 în cotidianul România Liberă.  
Subscrisa, voi continua demersurile în scopul valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei. 
SOLICITĂRI 
Faţă de cele menţionate în cuprinsul prezentului raport de activitate, vă solicităm, continuarea procedurii falimentului în 
scopul valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei. 
Prezentul raport a fost transmis spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, la data de 15.11.2018.  

Carduelis Consulting IPURL/Huideş Elena 
 
Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea POSTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL, cod unic de înregistrare: 15673471 

Raportul nr. 1 
privind examinarea situaţiei economice a debitorului 

SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL 
Dosar nr. 2195/85/2018 Tribunalul Sibiu 
Judecător sindic: CLAUDIA ROHNEAN 
Debitor: SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL 
Administrator judiciar: PREMIER INSOLV SPRL Sibiu 
Temei juridic: art.92 raportat la art.58 alin.1 lit.a/ Legea 85/2014 
Termen: 22.01.2019 
1.Date de identificare  
Debitorul SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL s-a înfiinţat în anul 2003 ca societate cu răspundere limitată, 
cu sediul social în mun.Sibiu, str. Autogării nr.1, et.P, jud.Sibiu, nr. de ordine în Reg. Comerţului - J32/1036/2003, CUI 
15673471. 
Societatea are ca asociaţi pe numita CARABULEA MARINA, cu o cotă de participare de 99,67 %, şi pe SC 
ATLASSIB SRL, cu o cotă de participare de 0,33 %. 
Administratorul social al societăţii este numitul VĂCARU ADRIAN.. 
Capitalul social subscris şi vărsat este de 30.100 lei, iar domeniul de activitate principal, conform certificatului 
constatator de la Registrul Comerţului este Cod Caen 5320 Alte activităţi poştale şi de curierat”. 
Procedura generală de insolvenţa a fost deschisă la cererea debitorului, în temeiul art.71 alin.1 teza 1 raportat la art.66 
din Legea nr.85/2014, prin Sentinţa nr.407/CC din 09.10.2018 a Tribunalului Sibiu, cu exprimarea intenţiei debitorului 
de a depune un plan de reorganizare. 

Administrator
Highlight
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2. Situaţia economică  
Ȋn urma notificării transmise la sediul social al debitorului conform prevederilor art.99, alin.3 din Legea nr.85/2014, 
administratorul social al debitorului a prezentat administratorului judiciar actele şi informaţiile prevăzute la art.67 
alin.1, conform art.74 din Legea nr.85/2014, documentele fiind depuse şi la dosarul cauzei, anexate cererii de 
deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă. 
Din situaţiile financiare anuale depuse şi din informaţiile prezentate rezultă că debitorul a desfăşurat activitate 
economică de la înfiinţare, în anul 2003 şi desfaşoară şi în prezent, după deschiderea procedurii generale de insolvenţă, 
cu intenţia declarată de a depune un plan de reorganizare şi a-şi continua activitatea economică. 
De la începutul activităţii, societatea a funcţionat cu rezultate economico-financiare foarte bune, înregistrând profit în 
fiecare an de activitate, chiar valori semnificative (900.000-2.492.000 lei) în perioada 2012-2016, cu un număr mediu 
scriptic anual de angajaţi, cuprins între 535-615 salariaţi. 
Din această perioadă se reţine anul 2015, an în care activitatea s-a desfăşurat cu cel mai mare număr mediu scriptic de 
salariaţi-615 şi s-a obţinut cea mai mică valoare a profitului net, respectiv de numai 361.686 lei. 
Sincopa apare în anul 2017, an în care se înregistrează o pierdere majoră, în valoare de 4.060.773 lei, pierdere care 
reprezintă în fapt cauza directă, nemijlocită a lipsei lichidităţilor pentru plata datoriilor şi a aparitîei stării de insolvenţă 
a debitorului. 
Conform datelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere pe ultimii 3 ani de activitate, respectiv anii 2015, 2016 şi 
2017, principalii indicatori economico-financiari ai debitorului SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL se 
prezintă astfel: 

Indicatori financiari 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Active imobilizate-total 6.158.809 6.624.796 4.897.498 
Active circulante-total d.c. 8.924.172 107.63.607 7.425.185 
- stocuri 178.628 186.506 151.667 
- creanţe 5.764.200 9.544.478 6.396.923 
- casa 2.981.334 1.032.613 876.585 
Cheltuieli în avans 220.187 279.936 188.037 
ACTIVE-total 15.082.981 17.388.403 12.322.683 
DATORII-total 7.027.584 7.228.653 10.008.797 
Venituri în avans 27.321 0 0 
Capitaluri total 8.248.263 10.439.686 2.501.923 
Cifra de afaceri netă 34.738.165 35.184.886 31.952.003 
Venituri totale 35.878.098 39.933.380 33.279.793 
Cheltuieli totale 35.389.383 37.440.967 37.340.566 
Profit(pierdere) exerciţiul fin. + 361.686 + 2.492.413 - 4.060.773 

Din datele contabile prezentate, rezultă că societatea înregistrează profit net în valoare de 361.686 lei în anul 2015 şi de 
2.492.413 lei în anul 2016, cu nu număr mediu scriptic anual de 615 salariati în 2015 şi, respectiv, 612 salariati în 2016, 
la cifre de afaceri aproape egale - 35.000.000 lei. 
Aşa cum am arătat mai sus, rezultatul financiar (profitul net) din anul 2015, în valoare de numai 361.686 lei este 
neconcordant cu anul anterior, 2014 în care s-a realizat un profit net de 2.390.000, ca şi cu anul următor-2016, în care 
valoarea profitului a fost de 2.492.000 lei, având în vedere că activitatea s-a desfăşurat aproape în aceiaşi parametrii în 
ce priveşte cifra de afaceri şi numărul de salariaţi. Situaţia se redresează însă în anul 2016, an în care se realizează cea 
mai mare valoare în cifre absolute a profitului net, ceea ce, posibil să fi influientat asupra necesarelor măsuri 
manageriale preventive pentru asigurarea funcţionării pe acelasi nivel de rentabilitate şi în anul următor. 
Din păcate în anul 2016 nu s-au luat măsuri preventive pentru creşterea veniturilor şi reducerea cheltuielilor şi s-a ajuns 
la situaţia dezastruoasă din anul 2017, an în care s-a inregistrat o pierdere netă de 4.060.773 lei, care, este evident nu 
putea fi acoperită prin menţinerea condiţiilor de funcţionare ale societăţii, fără măsuri energice, radicale, cu efecte 
directe şi imediate în ce priveşte ţinerea sub control a cheltuielilor şi menţinerea unei minime rentabilităţi economice. 
Situaţia poate fi explicabilă într-o oarecare măsură ca fiind datorată unor cauze obiective, legate de creşterea salariului 
minim şi a celorlalte cheltuieli de personal prin efectul legii, însă nivelul căderii ratei rentabilităţii este mult prea mare 
pentru a fi generat numai de aceste cauze obiective. Trebuie să avem în vedere că, în cifre absolute, căderea economica 
a anului 2017 fată de anul 2016 este de peste minus 6.500.000 lei, de la plus 2,5 milioane la minus 4 milioane. 
Masuri mai importante, în primul rând legate de reducerea cheltuielilor de personal, au început să fie luate abia 
începând cu primul trimestru al anului 2018, însă în mare măsură, per total, efectul acestora a fost anihilat de 
cheltuielile cu dobânzile şi penalităţile de întârzâiere impuse de organele fiscale la obligatiile fiscale restante, 
reeşalonate la plată, astfel încât, cu toate că în semestrul I 2018 valoarea pierderii s-a redus de la 1.952.363 lei în 
semestrul I -2017 la 1.325.391 lei la data de 30.06.2018, nu s-au creat condiţii pentru acoperirea necesarului de 
lichidităţi pentru datoriile fiscale reeşalonate, iar societatea a fost obligată să deschidă procedura de insolvenţă. 
Comparativ, princialii indicatori economico financiari ai semestrului I-2018 cu semestrul I-2017, se prezintă asfel: 

Indicatori financiari 30.06.2017 30.06.2018 OBS. 
Active imobilizate-total 4.897.498 4.514.856  
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Indicatori financiari 30.06.2017 30.06.2018 OBS. 
Active circulante-total d.c. 7.425.185 8.939.747  
- stocuri 151.667 165.794  
- creanţe 6.396.923 8.307.343  
- casa 876.585 466.600  
Cheltuieli în avans 188.037 245.022  
ACTIVE-total 12.322.683 13.454.603  
DATORII-total 10.008.797 12.523.093  
Venituri în avans 0 0  
Capitaluri total 2.501.923 1.176.532  
Cifra de afaceri netă 15.445.290 16.214.433  
Venituri totale 15.908.200 17.793.166  
Cheltuieli totale 17.860563 19.118.557  
Profit(pierdere) exerciţiul fin. -1.952.363 -1.325.391  
Nr. mediu scriptic salariati 606 473  
Nr. salariati la data de 30 iunie. 591 402  

Asa cum se vede, la o analiză sumara a nivelului de capitalzare şi a volumului activitatii, constatăm că, prin comparatie: 
- a crescut valoarea activelor de la 12.322.683 la 13.454.60, în esenţa factor pozitiv, dar negativ managerial este faptul 
că această creştere se datorează exclusiv creşterii valorii creanţelor neîncasate de la 6.396.923 la 8.307.343 lei; 
- nivelul datoriilor a crescut de la 10.008.797 la 12.523.093, creştere mai mare decât creşterea activelor- negativ per 
total; 
- veniturile totale au crescut de la 15 milioane la 17 milioane, insa şi volumul cheltuielilor a crescut de la 17 milioane la 
19 milioane, mare parte din pozitiv fiind anihilat; 
- nivelul pierderii s-a redus de la 1.952.363 la 1.325.391, pozitiv, dar insuficient pentru a avea efecte importante în 
asigurarea fluxului de numerar; 
- numarul mediu scriptic de salariati ca şi nr. efectiv la data de 30 iunie s-a redus de la 606 la 473 şi, respectiv de la 591 
la 402, concomitent cu creşterea uşoară a cifrei de afaceri, pozitiv integral avand în vedere ca cheltuielile de personal s-
au redus de la 9.164.946 la 7.936.219 lei, acesta fiind de fapt singurul efect direct asupra scăderii nivelului pierderii în 
perioada raportată. 
Măsurile de reducere a volumului de cheltuieli şi de creştere a nivelului de venituri au continuat şi în lunile iulie-
septembrie 2018, iar prin deschiderea procedurii de insolvenţă nu se mai calculează dobânzi şi penalităti de întârzâiere 
la datoriile scadente, astfel încât, în cazul menţinerii trendului de creştere a eficienţei, exista premise pentru revenirea la 
o activitate economică rentabilă intr-o perioadă scurtă de timp. 
3. Cauzele insolvenţei - Fără a intra în analiza detaliată a cauzelor, acesta fiind obiectul unei alte analize (art.58 alin.1, 
lit b, L.85/2014), din situaţiile financiar-contabile şi din informaţiile prezentate rezultă faptul că, în mod direct, cauza 
apariţiei stării de insolvenţă a debitorului SC POŞTA ATLASSIB CURIER SRL este legată pierderea înregistrată în 
anul 2017, în valoare de 4.066.000 lei, pierdere generată în principal de neluarea unor măsuri preventive necesare având 
în vedere discuţiile din spatiul public privind modificarea legislatiei salariale, precum şi luării unor măsuri întârzâiate 
pentru reducerea cheltuielilor, situaţie care trebuie analizată amănunţit. 
4. Concluzii: Analizând situaţia debitorului SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL în conformitate cu 
prevederile art.92, alin.2 din Legea nr.85/2014, rezultă că debitorul NU se încadrează în categoriile prevazute la art.38 
alin.2 si, în consecinţă, NU trebuie supus procedurii simplificate de insolvenţă. 
Din analiza situaţiei economice a debitorului rezultă că există condiţii economice şi premise reale pentru reuşita unui 
plan de reorganizare, având în vedere, în primul rând, valoarea activelor sociale, care depăşesc valoarea datoriilor la 
data de 30.06.2018, precum şi activitatea desfăsurată de societate şi rezultatele economice obţinute. 
Ca urmare, având în vedere şi faptul că există declarată intenţia de a depune un plan de reorganizare, în temeiul 
prevederilor art.92, alin.1 raportat la art.58, alin.1, lit.a din Legea nr.85/2014, propunem continuarea perioadei de 
observaţie în procedura generală de insolvenţă a debitorului SC POŞTA ATLASSIB CURIER RAPID SRL, în vederea 
depunerii planului de reorganizare. 

Administrator judiciar, PREMIER INSOLV SPRL, av. Maria Ştirbeţ 
 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FLORAMON SRL, cod unic de înregistrare: 11815131 
Dosar nr. 10048/86/2013* 
Debitoare: SC FLORAMON SRL 

Raport lunar de activitate 
Nr. 2100/14.11.2018 

I. Adunarea creditorilor. Aprobarea raportului de evaluare şi regulamentului de vânzare 
La data de 4 septembrie 2018 a fost depus la dosarul cauzei raportul de evaluare a activelor ramase în patrimoniul 
debitoarei: 

Administrator
Highlight




