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Aşa cum au fost prezentate în cuprinsul prezentului raport, principalele cauze şi împrejurări care au dus la apariţia stării 
de insolvenţă sunt : 
- inexistenţa unei strategii manageriale pe termen mediu şi lung din punct de vedere operaţional şi investiţional. 
- reprezentanţii statutari ai debitoarei nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea aşa cum rezultă din conţinutul 
raportului de inspecţie fiscală nr.12833 F-GL 524 din 13.09.2012 întocmit de către Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi, Activitatea de Inspecţie Fiscală Decizia de impunere nr F-GL 619/13.09.2012, dar și prin 
nedepunerea bilanţului contabil aferent anului 2017, administratorii statutari fiind răspunzători deoarece lor le incubă 
obligaţia legală a ţinerii contabilităţii potrivit Legii 82/1991.  
-  reprezentanţii statutari ai debitoarei au deturnat sau au ascuns activul persoanei juridice întrucât la 31.12.2016 
debitoarea detinea în patrimoniu active imobilizate în valoare totala de 11.147 lei și active circulante în valoare totala de 
99.134 lei, din care stocuri în valoare totală de 98.420 lei şi disponibilităţi băneşti în valoare de 714 lei. Debitoarea avea 
posibilitatea achitării integrale a datoriilor, câtă vreme nivelul activelor imobilizate și activelor circulante este în valoare 
totală de 110.281 lei iar cel al datoriilor la momentul deschiderii procedurii de insolventa de 73.239,36 lei, însă 
reprezentanții statutari ai acesteia nu a făcut-o, însușindu-și astfel activele debitoarei.  
- deși notificati prin adresa 2114/07.05.2018, plic retur cu mențiunea avizat-reavizat, lipsă domiciliu, refuzat, se 
aprobă înapoierea“, adresa nr. 2702/11.06.2018, confirmare nesosită și adresa 2702/11.06.2018, confirmare nesosită, 
reprezentantii statutari ai debitoarei nu s-au prezentat și nu au pus la dispoziția lichidatorului judiciar documentele 
contabile, nu au predat activele imobilizate și activele circulante.  
În concluzie, din cele prezentate şi din analiza documentelor ce au putut fi reconstituite de către lichidatorul judiciar, 
reies elemente care să indice culpa membrilor organelor de conducere, respectiv asociatilor şi administratorilor statutari 
ai debitoarei, în producerea insolvenţei, prin săvârşirea faptelor prevăzute la lit. d) şi e) alin.(1) art. 169 din Legea 
85/2014. 

Lichidator judiciar, Creţu Laura Insolv IPURL 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EST ROM SA, cod unic de înregistrare: 4488770 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului a debitoarei Est-Rom SA 
Nr.6733/17.04.2019 

1.Ds. nr.4664/99/2016 Tribunalul Iaşi SecţiaII civilă-faliment. 
2.Debitor Est-Rom SA cu sediul în jud Iaşi, com Valea Lupului, cod postal 707410, J22/2259/1993, CUI RO 4488770. 
3. Lichidator judiciar Centrul de expertiză în insolvenţă SPRL, CUI 17392952, cu sediul social Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.4, 
bl.Peneş Curcanu, nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2456, tel/fax 0332/222744, reprezentant asociat 
coordinator Lauconia Loghin, conform sentinţa civilă 454/28.03.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-
faliment, notifică: Deschiderea procedurii generale a falimentului a debitoarei Est-Rom SA. 
Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţelor 
născute în cursul procedurii în termen de 10 zile de la primirea notificarii, atasand documentele justificative Prin 
sentinta civila 454/28.03.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment s-au stabilit urmatoarele termene: 
pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 10.05.2019.Nedepunerea cererii de admitere a creanţei atrage decăderea 
din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului. Înregistrarea contestaţiilor împotriva creanţelor 
născute în cursul procedurii înscrise în tabel să se facă în sapte zile de la publicarea acestuia în BPI. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor născute în cursul procedurii este 10.06.2019. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul 
suplimentar şi pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 10.07.2019. Stabileste termen pentru 
verificare stadiu procedura la data de 27.06.2019 ora 09:00, CS1 fal. 

Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL 
 

2. Societatea REMAT SA, cod unic de înregistrare: 1977144 
Dosar nr. 9134/99/2014 (610/2014) 
Debitor: SC REMAT SA IAŞI 
<< în faliment>> <<in bankruptcy>> << en faillite>> 
Nr. de înreg. O.R.C. J22/286/1991,  
C.U.I. RO1977144 

Proces verbal al adunării creditorilor SC Remat SA Iași 
din data de 12.04.2019, ora 12.00 

Număr: 8316, data emiterii: 12.04.2019 
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 9134/99/2014, Tribunalul Iași, Sectia a II-a Civilă-Faliment, Judecător sindic: 
Roxana Barbir; 
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 1A, C.P. 700398, jud. Iaşi, nr. fax: 
0332.435.501, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00, 
3.1. Debitor: SC Remat SA, cu sediul în mun. Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iaşi, nr. de înreg. O.R.C. J22/286/1991, 
C.U.I. RO1977144; 
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