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la: 4.1. analiza poziţiei financiare pe baza datelor cuprinse în bilanţul contabil; 4.2 analiza performanţelor pe baza 
contului de profit şi pierdere; 4.3 analiza echilibrului financiar; În vederea formării unei imagini de ansamblu cât mai 
corecte, lichidatorul judiciar a analizat în cadrul prezentului raport perioada cuprinsă în anul 2016 şi ianuarie 2019. În 
perioada ianuarie 2019 societatea nu a mai realizat venituri. Analiza situaţiei societăţii s-a realizat pe baza documentelor 
financiar-contabile întocmite şi puse la dispoziţie de către debitoare, pornind de la premisa că acestea oferă o imagine 
fidelă a situaţiei economice şi financiare. Precizăm că situaţiile financiare ale debitoarei au fost întocmite în 
conformitate OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, de către o 
firmă de specialitate, iar întocmirea evidentei contabile s-a realizat de către societate de expertiza contabilă Elit Consult 
SRL. 4.1 Analiza poziţiei financiare pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare, respectiv balanţa de verificare la 
31.01.2019, Activele imobilizate conform balanţei de verificare transmisă lichidatorului, reiese că societatea debitoare 
nu deţine active imobilizante, nu deţine active circulante, nu deţine mărfuri, nu deţine numerar în casierie. În opinia 
lichidatorului judiciar, debitoarea SC Cromvals Prod SRL nu are surse de acoperire a cheltuielilor de procedură şi a 
creanţelor ce constituie masa credală – conform listei creditorilor depusa la dosarul cauzei. 2.2 Analiza performanţelor 
pe baza contului de profit şi pierdere la 31.01.2019, data ultimei balanţe de verificare anterioară deschiderii procedurii 
insolvenţei înregistrează nu mai înregistrează venituri, respectiv nu a mai desfăşurat activitate. 4.3 Analiza echilibrului 
financiar Capitalurile proprii pun în evidenţă modalitatea de asigurare a societăţii cu diferite categorii de resurse pe 
termen nelimitat, fiind reprezentate de capitalul social al firmei, rezerve constituite, rezultatul reportat şi rezultatul 
exerciţiului. În prezent, trezoreria netă a societăţii debitoare înregistrează valori negative, indicând dezechilibrul 
financiar al societăţii debitoare, care nu mai are posibilitatea de a-şi acoperi pierderile financiare şi achita datoriile din 
patrimoniul propriu. Solvabilitatea patrimonială, indicator ce se calculează raportând activul total (0lei) al societăţii la 
datoriile totale ale acesteia (79567 lei), are valoarea 0,00, ceea ce reflectă faptul că societatea nu are capacitatea de a 
plăti la scadenţă datoriile sale. Analiza principalelor contracte 5.1 Contractele de muncă au fost încetate anterior 
deschiderii procedurii de insolvenţă. 5.2 Contracte comerciale în derulare: la data deschiderii procedurii nu a fost 
prezentat lichidatorului judiciar nici un contract comercial în derulare.6. Menţiuni privind evidenţa contabilă - 
Debitoarea prezintă o evidenţă contabilă corect condusă, cu balanţe de verificare lunare întocmite pe bază de documente 
justificative, conform legislaţiei în vigoare, cu declaraţii fiscale şi bilanţuri contabile depuse la toate instituţiile statului, 
în termenele legale, aşa cum rezultă din actele prezentate de administratorul social. 8. Menţiuni cu privire la incidenta 
art. 117 din Legea 85/2014 - Nu s-au constatat acte sau operaţiuni ale debitorului care să fie incidente art.117 din Legea 
85/2014, din actele depuse de debitoare, pe baza cărora s-a realizat raportul. 3.Cauzele şi împrejurările care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă sunt: Analizând concurenţa existentă în acest sector de activitate, s-a constatat că această 
concurenţă a devenit mult mai acerbă în perioada crizei economice. Multe societăţi comerciale care-şi desfăşurau 
activitatea în acest sector au fost nevoite să micşoreze nivelul preţurilor pentru a rămâne competitive pe piaţă. SC Otto 
Bauer SRL s-a confruntat cu aceeaşi problemă, iar pentru a-şi păstra clienţii şi pentru a se menţine pe piaţă a redus 
preţurile, dar nivelul veniturilor astfel obţinute nu reuşeau să acopere costurile materiale (cheltuieli cu personalul, 
cheltuieli cu combustibilii, cheltuieli cu deplasările etc.). Astfel fluxul de numerar al societăţii nu a mai fost caracterizat 
de ritmicitate şi nu au mai putut fi achitate la termen obligaţiile contractuale şi obligaţiile la bugetul statului, 
rambursarea ratelor la credit, ceea ce a dus la acumularea de majorări şi penalităţi, care au devenit cu atât mai greu de 
achitat. Activitatea societăţii a fost marcată de un blocaj financiar, datorită cauzelor şi împrejurărilor menţionate 
anterior, care au dus la apariţia stării de insolvenţă. În urma analizei situaţiei economico-financiare a societăţii, 
administratorul social a hotărât deschiderea procedurii de insolvenţă. Din analiza efectuată de către lichidatorul judiciar 
şi din analiza documentelor puse la dispoziţie de societatea debitoare, s-a constat că apariţia stării de insolvenţă s-a 
datorat în principal unor factori obiectivi, lichidatorul judiciar neidentificând la această dată elemente care să conducă la 
formularea cererii de antrenare a răspunderii în conformitate cu prevederile art.169 din Legea 85/2014. Subliniem faptul 
că, în situaţia în care vor apărea elemente noi cu privire la cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă cât şi a 
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau mai multor fapte 
enumerate de prevederile art. 169 din Legea 85/2014), ne rezervăm dreptul de a completa prezentul raport cu 
informaţiile obţinute.  

Lichidator judiciar provizoriu: Team Insolv IPURL,  
prin Luca Cosmin 

 
Județul Sălaj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FEILAU CTP SRL, cod unic de înregistrare: 29445201 
Societatea comercială FEILAU CTP SRL Cod unic de înregistrare 29445201 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr.2790 /11.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 215/84/2019, Tribunalul Sălaj; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Zalău, str. Tudor VLADIMIRESCU, nr.10, jud. Sălaj; 
3.Debitor: FEILAU CTP S.R.L, cu sediul în Loc. Jiƅou, oraș Jiƅou, str. Nuferilor, nr. 1, camera 2, Județ Sălaj, 
J31/519/2011, CUI 29445201; 
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4. Administrator judiciar: PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A, 
jud. Cluj, CIF 15899623, nr. Matricol: 2A0444, tel. 0264/432.603, E-mail: office@phoenixomega.ro, reprezentată prin 
Efrem Oana Diana; 
5. Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de administrator judiciar al FEILAU CTP S.R.L, conform 
încheierii civile din data de 08.04.2019 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 215/84/2019, în temeiul art. 99 şi 
art. 100 din Legea privind procedura insolvenţei: notifică: 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului FEILAU CTP SRL dispusă prin 
încheierea civilă pronunţată la data de 08.04.2019 de către Tribunalul Sălaj, în dosarul cu nr. 215/84/2019.  
6.1. Creditorii debitorului FEILAU CTP SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17.05.2019. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
6.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
06.06.2019. 
Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului preliminar. Suƅ sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare 
de timƅru de 200 lei, precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor 
sale, cu arătarea oricăror altor proƅe care se solicită. Partea care formulează contestația este oƅligată să trimită, cu 
confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și a documentelor care o însoțesc administratorului judiciar, 
creditorului a cărui creanță se contestă (dacă este cazul), precum și administratorului special, suƅ sancțiunea amenzii 
prevăzută de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă. Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la 
comunicarea contestației și a documentelor care o însoțesc. Partea care formulează întâmpinarea este oƅligată, suƅ 
sancțiunea de a mai invoca excepții și de a propune proƅe, să comunice un exemplar al întâmpinării, cu confirmare de 
primire, contestatorului, administratorului judiciar și administratorului special, după caz.  
Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor şi publicare în B.P.I. este 25.06.2019. 
7. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 11.06.2019, ora 12:00 la sediul 
administratorului judiciar situat în Cluj-Napoca, str. Ludwig Van Beethoven, nr. 29 A, jud. Cluj, având ca ordine de zi: 
1. prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 
2. prezentarea activului şi pasivului societăţii debitoare; 
3. desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui Comitetului; 
4. prezentarea şi aprobarea concluziilor raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de 
insolvenţă; 
5. confirmarea Phoenix Omega IPURL în calitate de administrator judiciar, precum și aprobarea ofertei financiare a 
administratorului judiciar  
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj. 
Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală, este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal “cererea de înscriere 
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei . 
2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă, 
la domiciliul procesual ales. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Sălaj. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau 
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura 
insolvenţei). 

Administrator judiciar,  
Phoenix Omega IPURL,  
prin Efrem Oana Diana 
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