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datorii curente sunt cele rezultate după deschiderea procedurii, iar în evidența contabilă societatea figurează cu suma de
1.172.350 lei către organul fiscal.
4. Modalitate propusă de administratorul special cu privire la achitarea parțială a datoriilor curente
În vederea stingerii datoriilor curente, administratorul special al debitorului, mi-a comunicat faptul că intenționează
vânzarea unui imobil proprietatea societății debitoare: spațiu industrial și teren situat administrativ în comuna Slimnic,
str. Mândrei nr. 58-60, în suprafață de 7.760 mp, CF 100054 Slimnic nr. top 451/4 – garanția creditorului Banca
Transilvania, către societatea Big Sib Construct SRL, reprezentată prin administrator Schieb Cristopher, la prețul de
700.000 lei, preț care se va achita astfel:
- 550.000 lei prin credit bancar și
- 150.000 lei prin virament bancar, din sursele proprii ale vânzătorului
În acest sens, s-a realizat, în luna octombrie 2020, un Raport de evaluare a acestui imobil de către Pop Adrian Dorin,
expert evaluator- membru ANEVAR, din care rezultă că valoarea de circulație a acestui imobil este de 186.900
euro/910.900 lei.
Pentru diferența neacoperită a datoriilor curente, până în prezent, debitorul nu a prezentat nicio variantă de stingere a
acestora, ci doar cea rezultată din activitatea curenta a societății, însă, în ultimul an, nu a achitat aproape deloc din
datoriile curente, acestea majorându-se tot mai mult.
La termenul anterior de judecată, judecătorul sindic a dispus convocarea adunării generale a creditorului în vederea
aprobării intrării în faliment a debitorului.
A fost convocată adunarea generală a creditorilor la data de 29.12.2020, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea vânzării bunului imobil către societatea Big Sib Construct SRL, reprezentată prin administrator Schieb
Cristopher, la prețul de 700.000 lei, în vederea stingerii parțiale a datoriilor curente și/sau
2. În temeiul dispozițiilor art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014 intrarea în faliment a debitorului;
Potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (2) lit. c din Legea nr. 85/2014, votul creditorilor se raportează la cuantumul cuprins în
programul de plăți modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan, însă, în speță, sunt achitate integral ratele din
planul de reorganizare judiciară, societatea având doar datorii curente.
Cu toate acestea, societatea figurează cu cea mai mare datorie către AJFP Sibiu, iar acest creditor a solicitat intrarea în
faliment a debitorului, având o creanță peste valoarea prag și o vechime mai mare de 60 de zile.
Procesul-verbal al adunării creditorilor a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI.
5. Onorariul administratorului judiciar
Onorariul administratorului judiciar aprobat de către creditori este de 1000 lei/lună, plus onorariul de succes de 3% din
suma distribuită creditorilor.
Nu s-a achitat onorariul administratorului judiciar pe perioada: ianuarie 2020-decembrie 2020
6. Soluționarea dosarului asociat
Prin Sentința civilă nr. 270/17.09.2020 judecătorul sindic a luat act de prelungirea planului de reorganizare judiciară
până la data de 31.08.2020.
Împotriva acestei sentințe a formulat apel creditorul AJFP Sibiu, s-a format dosarul asociat 2861/85/2015/a3, cu termen
de soluționare la Curtea de Apel Alba Iulia la data de 10.02.2021.
Concluzii:
Având în vedere faptul că pe perioada reorganizării judiciare societatea nu a achitat datoriile curente, acestea fiind mult
peste valoarea prag, că administratorul special nu a prezentat o variantă de acoperire integrală a acestor datorii ( ci doar
vânzarea unui imobil care ar duce eventual la stingerea parțială a datoriilor curente), iar din activitatea curentă în
ultimul an nu a achitat aproape deloc datorii curente, solicit:
- În temeiul dispozițiilor art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014 intrarea în faliment a debitorului;
- Dizolvarea societății și ridicarea dreptului de administrare;
- Desemnarea în calitate de lichidator judiciar a Concordia IPURL prin Monica Bunea, cu sediul profesional în Sibiu,
str. Zaharia Boiu, nr.2, ap 11, inscrisa în registrul U.N.P.I.R sub numar RFO II -1078, CUI 42393533
În temeiul dispozițiilor art.411 alin. (1) pct.2 teza II din Codul de procedură civilă Solicităm Judecarea În Lipsă
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa:administratorului judiciar Concordia IPURL prin Monica Bunea la
tel. 0740771029.
Administrator judiciar Concordia IPURL prin Monica Bunea
Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGETUR SRL, cod unic de înregistrare: 1446215
Depunere rapoarte întocmite de administrator judiciar în procedura de insolvență
Nr.: 46 / 1039 Data emiterii: 08.01.2021
1. Date privind dosarul:
Număr dosar 1039 / 91 anul 202021 Tribunal Vrancea Secția Comercială și de Contencios Administrativ
Judecător sindic Grădinescu C.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa B-dul Independenței nr. 19-21 Număr de telefon 0237-232092 Programul
arhivei/registraturii instanței 9 -12
3.1. Debitor: SC Agetur SRL
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Cod de identificare fiscală 1446215, sediul social în municipiul Focșani, str. Ștefan Cel Mare, nr. 13, bl.C1, ap.1, jud.
Vrancea
Număr de ordine în registrul comerțului J/39/596/1991 tel./fax -, E-mail - ,Cont bancar 3.2. Administrator special: 4. Administrator judiciar: Cabinete Asociate de practicieni în Insolvență Țigănuș Anton&Radu Țigănuș prin C.I.I.
Țigănuș Anton ,Cod de identificare fiscală 19752489, sediul social B-dul Garii, nr. 24 ,bl.24, sc.1, ap.1, Focsani
Nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență 1 B 1957 ,Tel/Fax 0237-235054, E-mail tiganusanton@gmail.com
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică ing.Tiganus Anton
5. Subscrisa C.A.P.I. Tiganus Anton &Radu Tiganus în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agetur SRL
reprezentat legal prin ing. Țigănuș Anton
În temeiul:  art. 58 lit. a) și art. 97 alin(1), comunică:  Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la
apariția stării de insolvență
astfel întocmite, în anexă, în număr de 7 file.
6. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de
insolvență.
7. Semnătură: C.I.I. Țigănuș Anton
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență
a debitorului SC Agetur SRL
Nr. 46 / 1039 din 08.01.2021
Număr dosar 1039 / 91 anul 2020 Tribunal Vrancea Secția II Civila și de Contencios Administrativ
Judecător sindic Grădinescu C.
Temei juridic: art. 58 lit. a și b și art. 97 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței
Administrator judiciar: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolventa Țigănuș Anton &Radu Țigănuș
Debitor: SC Agetur SRL
Termen: 18.01.2021
I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
Prin Incheierea nr. 22 /27.07.2020 pronuntata de Tribunalul Vrancea prin Judecător-sindic Florentina Timofte a fost
deschisa la cererea debitoarei și în baza prevederilor art.38 alin.1 în referire la disp. art.71 alin.1 din Legea insolvenței
nr.85/2014 procedura generala a insolvenței debitoarei SC Agetur SRL, cu sediul social în mun. Focsani, str. Stefan Cel
Mare ,nr.13, bl. C1, ap.1, jud. Vrancea, identificată CUI 1446215 și ORC J/39/596/1991, iar ca administrator judiciar a
fost numit provizoriu ,în conformitate cu art.57 și 73, C.A.P.I Țigănuș Anton &Radu Țigănuș având atestat UNPIR nr. 1
B 4616 cu sediul în Focșani B-dul Gării, nr. 24, bl. 24 ap.1 și CF 19752489 și o retribuție netă de 2.000 lei/luna și un
onorariu de 7,5 % din sumele atrase la masa credală.
Nu au fost formulate obiecțiuni sau opoziții la Sentința de deschidere a procedurii generale a insolvenței.
Prin Incheierea din data de 19.10.2020 au fost respinse ca neintemeiate Cerererile de schimbare a administratorului
judiciar formulate de creditoarele Turism Top Travel SRL și Via Romania SRL
Adunarea creditorilor din data de 10.11.2020 a confirmat practicianul în insolvență numit cât și retribuția stabilită de
2000 lei/luna și onorariu de succes de 1-4 %. De asemenea a fost aprobată componenta Comitetului Creditorilor:
Presedinte-Raiffeisen Bank SA, membri: AJFP Vrancea și Touring Eurobus Romania SA. Procesul verbal al adunării
creditorilor a fost publicat în BPI nr.19240/12.11.2020 și depus la dosarul cauzei în data de 18.11.2020.
În vederea indeplinirii atributiunilor prevăzute la art. 58 din Legea mai sus amintită, după studierea dosarului am
solicitat prin Notificarea debitoarei prin administratorului statutar – d-l Horhocea Puiu Dragos ,date, informatii și
documente financiar-contabile pentru intocmirea Raportului administratorului judiciar prevazut de art.97 cu privire la
starea de insolventa a societatii și a cauzelor care au condus la aceasta stare, documente care ne-au fost puse la
dispozitie și au fost depuse și la dosarul cauzei odata cu formularea cererii de deschidere a procedurii.
-Raportul preliminar al administratorului judiciar intocmit în baza dispozitiilor art. 99 alin 1, 2 și 3 a fost intocmit,
publicat în BPI nr.15676/23.09.2020 și depus la dosarul cauzei la data de 22.09.2020 cu propunerea de continuare a
perioadei de observatie
- Inventarierea gestiunii averii a fost efectuata la data de 25.09.2020 pe baza raportarilor contabile la luna iulie 2020.
-Tabelul preliminar a fost intocmit, publicat în BPI nr.15676, afisat la sediul Instantei și notificat creditorilor în data de
22.09.2020 valoarea creantelor fiind de 2.318.257 lei. Asupra Tabelului preliminar a fost formulata contestatie de catre
Banca Transilvania, contestatie respinsa ca neintemeiata prin Sentință civilă nr.196/19.10.2020 pronuntata în dosar
nr.1039/91/2020/a1. S-a formulat Apel avand ca prim termen de judecata data de 13.01.2021. Prin adresa nr.
1657/04.01.2021 apelantul a retras actiunea în apel ca ramasa fara obiect.
-Tabelul preliminar rectificat a fost întocmit, publicat în BPI nr.18555, afisat la sediul Instantei și notificat creditorilor
în data de 03.11.2020 valoarea creantelor fiind de 2.558.168 lei
-Tabelul Definitiv întocmit în conformitate cu Sentința Civilă nr.196/19.10.2020 a fost publicat în BPI nr.
19896/23.11.2020 și depus la grefa tribunalului spre afisare la data de 08.12.2020 Valoarea totala a creantelor
inregistrate este de 2.558.801 lei
Urmare notificărilor efectuate și a constatărilor noastre în perioada de observatie ,se poate reține:
a.- din relatiile de la ORC Vrancea rezulta ca debitoarea are ca administrator statutar pe d-l Horhocea Puiu Dragoș care
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a înlocuit pe d-na Horhocea Mirela-Eliza-Nicolette conform Act Constitutiv actualizat în luna dec.2019. Activitatea
principală înscrisă în Statut este de activități ale tur-operatorilor cod CAEN 7912 desfășurate prin agentii de turism și
tur-operator.
b. -În termenul notificat au fost depuse, analizate, acceptate și incluse în Tabelul definitiv al creditorilor un numar de 46
cereri de creanta, din care: din oficiu creante salariale în valoare de 25.631 lei inscrise în cap.B pozitia prevazuta de
art.161 pct.3, 2 (două) creanțe născute în procedura în valoare de 11.964 lei inscrise în cap. C ,art.161 pct.4, 2 (două)
creante bugetare în valoare de 268.124 lei înscrise în cap. D ,art.161 pct.5, 1 (una) creanță bancară deținută de
Raiffeisen Bank în valoare de 915.268 lei înscrise în cap. E ,art.161 pct.8, 37 (treizecisisapte) creanțe chirografare
detinute de clienti și furnizori în valoare de 1.060783 lei înscrise în cap. F ,art.161 pct.9 și 3 (trei) creante sub conditie
în valoare de 277.031 lei inscrise în cap. G ,art.165 alin.1
c. Sub nr. 111973/15.12.2020, Primaria mun. Focșani comunică faptul că pe rolul fiscal al debitoarei figureaza un
autoturism marca Mercedes Benz, cap. cilindrica 2143 cc ,serie motor 33069757 și șasiu WDD2050091F271856.,
mijloc de transport care la luna iulie 2020 nu figurează în gestiunea debitoarei
d.- Sub nr. F-VN 204/08.09.2020, ANAF a finalizat Raportul de Inspectie fiscală privitoar la obligatiile fiscale datorate
de debitoare la data de 31.07.2020, obligații materializate în Cererile de creanță în valoare totală de 274.919 lei înscise
în tabelul definitiv în pozițiile prevăzute de disp. art.161.4 și 161.5 .
e. Sub nr. 23492/ITMVN din data de 28.09.2020, ITM Vrancea a finalizat controlul tematic pe linia respectarii
legislatiei muncii de către debitoare, constatând: activitatea a fost suspendată pe fondul situației de urgență în perioada
16.03-31.05.2020 și reluata cu data de 01.06.2020. Salariații au fost disponibilizați în cursul lunii august după 16 zile
pontate, respectin în luna septembrie (2 salariati) după 8 zile pontate.. Drepturile salariale aferente perioadei iulieseptembrie 2020 au fost achitate parțial la valoarea de 5.545 lei în data de 26.08.2020, iar diferenta în valoare de 22.652
lei a fost achitată în cursul lunii decembrie 2020
f. - În data de 03.09.2020 M.E.E.M.A- Directia Generala de Turism-Directia de Control Turism cu sediul în mun.
București, str. Promoroaca, nr.11, sector 1 a efectuat un control la punctul de lucru al Agetur SRL din București, str.
Radu Cristian, nr.4, sector 2 și din care rezultă că valoarea avansurilor încasate de la clienți în valoare de 2.282.688,27
lei nu este acoperită de polița de asigurare în caz de insolvență în valoare de 380.000 euro echivalent 1.839.542 lei. Pe
cale de consecință, organul de control a dispus :
- sanctionarea SC Agetur SRL-în insolvență cu amenda de 20.000 lei în baza dispozițiilor OG 2/2018 art.27 alin.1 lit.a
și b,
- retragerea licentei de turism nr. 102/08.11.2018 ca masură complementară, conform art.27 alin.4 din OG 2/2018.
Asupra măsurilor dispuse prin P.V de constatare și sanctionare a contraventiei nr. 2264/03.09.2020, debitoarea a
formulat Plângere contravențională înregistrată sub nr. 29542/299/2020 pe rolul Judecătoriei sector 1 București ce are
ca prim termen de judecată data de 08.02.2021.
g. În perioada de observație au fost efectuate :
- încasări în valoare de 7.550 lei din recuperări creanțe
- plăți în valoare de 52.267 lei, din care: salarii=28.087 lei, cheltuieli cu procedura =24.180 lei (serv.contabile, utilitati
curente, cheltuieli AJ, chelt. bancare). Plățile au fost efectuate din recuperări creanțe prin banca Raiffeisen și din contul
curent de insolventa deschis la Banca Transilvania.
II. Cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului cu mențiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă:
Analiza activitatii economico-financiare a debitoarei din prezentul Raport s-a efectuat pe baza Bilanturilor și balantelor
de verificare la 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ,a balantei de verificare la luna iulie 2020 ,cat și a celorlalte
raportari contabile extrase de pe internet.
Din analiza Bilanțurilor contabile inregistrate la DGFP Vrancea, debitoarea a înregistrat în perioada 31.12.2017 31.07.2020, următorii indicatori economico-financiari:
- leiBilant
Bilant
Bilant
Balanta
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.07.2020
Total Venituri
10.948.439
10.557.729
12.297.605
2.130.669
din care :
- venituri din exploatare
10.913.362
10.535.567
12.234.907
2.102.271
- venituri financiare din dobanzi
35.077
22.162
62.698
11.591
- alte venituri expl.(cont 7417+758 )
16.807
Total Cheltuieli
10.807.325
10.410.583
12.222.479
2.140.303
din care :
- cheltuieli exploatare
10.674.554
10.267.573
12.062.480
2.116.277
- cheltuieli financiare(dobanzi)
132.771
143.010
159.999
24.026
Rezultatul Brut al Exercitiului
+141.114
+147.146
+75.126
-9.634
Rezultatul Net al Exercițiului
+116.029
+119.816
+64.296
-9.634
Din analiza datelor mai sus rezultă că debitoarea a avut o activitate profitabilă în anii 2017, 2018 și 2019, indicatorul
rezultat brut evoluând de la +141.114 lei la 31.12.2017, la +75.126 lei la 31.12.2019, iar în sem.I din anul 2020 se
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înregistrează pe fondul măsurilor generate de starea de urgență instituite urmare a pandemiei de Covid 19 suspendarea
activității și implicit scăderea drasticăă a activității de tur-operator se se reflectă în rezultatul brut de -9.634 lei, iar
indicatorul rezultat net al exercitiului financiar, acesta a evoluat deasemenea favorabil de la + 116.029 lei inregistrat la
31.12.2017 la +64.296 lei la 31.12.2019 și total nefavorabil în sem.I 2020 lei la -9.634 lei ,datorat masurilor
antipandemie. Veniturile au evoluat pe o plaja usor ascendenta de la 10.949.439 lei la 31.12.2017 la 12.297.605 lei la
31.12.2019 și o prabusire drastica la 2.130.669 lei la 31.07.2020. Cheltuielile au avut un trend usor ascendant în
perioada 2017-2019 de la 10.807.325 lei la 12.062.480 lei și mai mici decât veniturile, iar în anul 2020 s-au limitat la
doar 2.140.303 lei și mai mari decât veniturile încasate. Datoriile curente și scadente au evoluat ascendent de la
1.775.273 lei în anul 2017 la 3.903.763 lei la 31.07.2020, iar indicativul Total Capitaluri a avut o evolutie nefavorabila
,puternic descendenta, de la +377.050 la 31.12.2018 la +31.813 la 31.07.2020. In ceeace priveste rezultatul net al
exercitiilor finaciare, în anul 2017 a fost realizat un profit net de 116.029 lei, în anul 2018 un profit net de 119.816 lei,
în anul 2019 un profit net de 64..296 lei iar la 31.07.2020 s-a inregistrat o pierdere de 9.634 lei. Activele totale ale
debitoarei au evoluat ascendent în perioada 2017-2019 de la 2.485.171 lei la 3.232.714 lei pe seama cresterii activelor
circulante reprezentand creante și furnizori debitori, iar în anul 2020 se înregistraza o valoare de 1.148.064 lei datorita
diminuarii activelor imobilizate la doar 10.528 lei și a activelor circulante ( furnizori debitori) la suma de 891.265 lei,
descrestere datorata amortizării imobilizarilor corporale, cât și datorată diminuării activelor circulante prin recuperarea
creantelor de la furnizori debitori.
Din analiza acestor indicatorilor sintetici rezultă faptul ca debitoarea s-a decapitalizat, fapt demonstrat de indicatorul
Total activ brut care este pozitiv și cu o evolutie descendenta, cat și de indicatorul Total active –datorii, care prezinta o
evolutie total nefavorabila de la +747.728 lei la 31.12.2017, la -2.755.699 lei la 31.07.2020.
Datoriile înscrise în contabilitate la data de 31.07.2020 în valoare de 3.903.763 lei sunt mai mici decât totalul creantelor
înscrise în Tabelul definitiv în valoare de 2.558.801 lei, diferente cauzate în principal de nedepunerea cererilor de
creanta de catre clienti-beneficiari ai serviciilor turistice, care au optat pentru recuperarea, chiar și partiala, a sumelor de
la asigurator prin polita de asigurare de risc de insolventa a debitoarei, polita de valoare de 380.000 euro, echivalent
1.839.542 lei. Prin valorificarea Politei de asigurare, datoriile totale se diminueaza de la 3.903.763 lei la 2.064.221 lei.
Și în aceasta situatie, debitoarea este în imposibilitatea achitarii datoriilor prin valorificarea activelor ,tinand cont de
indicatorul Total active-datorii = 1.148.064 lei-2.064.221 lei = -916.157 lei este negativ
Din analiza acestor indicatori sintetici rezulta ca debitoarea NU are posibilitatea teoretica de achitare a creantelor prin
impementarea Planului de reorganizare judiciara cu conditia defavorizarii creditorilor.
Evolutia indicatorilor economico-financiari și de profitabilitate mai sus prezentati, demonstreaza faptul administratorii
debitoarei s-a preocupat de bunul mers al societatii în perioada 2017 -2020, dar datorita situatiei generata de pandemia
de Sars-Cov 19 și a masurilor de limitare a circulatiei persoanelor, turismul intern și international a fost total paralizat
iar excursiile și sejururile organizate de debitoare au fost anulate. În speranta unui sprijin financiar guvernamental
pentru activitatea de turism, debitoarea a solicitat deschiderea procedurii insolvenței în forma generala cu intentia de a
formula și susține un Plan de reorganizare judiciara în vederea redresării activității.
Creantele totale înscrise în Tabelul Definitiv urmare solutionării irevocabile a contestațiilor sunt în valoare de
2.504.743,72 lei reprezentant datorii către salariați, clienți, bugete, bănci și furnizori.
Evolutia elementelor patrimoniale ale debitoarei pe baza Bilanțurilor contabile anuale și a balanțelor analitice lunare, se
prezintă după cum urmează:
- Lei 31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.07.2020
A. Active Imobilizate
185.759
107.590
58.280
10.528
- imobilizări necorporale
- imobilizări corporale
185.759
107.590
58.280
10.528
- imobilizari financiare
B. Active Circulante
2.299.412
2.822.141
3.174.434
1.137.536
- stocuri (mat.aux.si ob.inv)
3.944
1.432
9
- creanțe ,furnizori debitori
2.000.978
2.433.455
3.014.352
891.265
- inv. financiare
- casa, conturi în bănci, avansuri
294.490
387.254
160.073
246.271
Total Activ Brut
2.485.171
2.929.731
3.232.714
1.148.064
Creanțe conf Tabel D.creante
2.558.801
Datorii
1.775.273
2.124.479
1.957.079
3.903.763
Total Active - Creante
-1.410.738
Total Active – Datorii curente
747.728
780.590
444.944
-2.755.699
Total Capitaluri
277.234
377.050
101.346
31.813
În conformitate cu Listele Inventar la data de 25.09.2020, societatea debitoare dispune de bunuri mobile de
natura echipamentrelor tehnologice ( 3 laptop.) și bunuri valorice, incerte în ceece priveste recuperarea ( debitori diversi
și operatiuni în curs de clarificare).
Situatia patrimonială la data de 31.07.2020, conform balanței de verificare întocmită la data deschiderii procedurii
insolvenței -luna iulie 2020 ,se prezintă dupa cum urmează :
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a.Elemente de activ Total = 1.148.063,47 lei, din care:
Imobilizari corporale = 10.527,92 lei
- cont 214-mobilier în valoare contabilă de 10.527,92 lei
Active circulante = 1.137.535,55 lei
- cont 4382 alte creanțe sociale = 8.984,00 lei
- cont 4424 – TVA de recuperat = 18.691,99 lei
- cont 4428 – TVA neexigibil = 4.656,23 lei
- cont 461 debitori diversi = 636.417,72 lei -nenominalizați
- cont 473 – decontări în curs de clarificare = 222.515,07 lei
-ccnt 512-conturi în bănci = 718,37 lei
- cont 5311- casa în lei = 109.032,02 lei
- cont 5124-conturi în bănci în devize = 114.703,70 lei (29.870,68 usd + 94,81 euro)
- cont 542 – avansuri de trezorerie = 21.816,45 lei
b. Elemente de pasiv Total de 3.903.763 lei
- cont 162+51*– credite bancare pe termen lung și scurt = 892.202,25 lei
- cont 401 +408– furnizori = 1.326.481,45 lei
- cont 421-salarii datorate = 27.129,92 lei
- cont 43* contributii bugete = 86.225,00 lei
- cont 44* - impozite = 25.308,00 lei
- cont 472-dif venituri-cheltuieli inreg.in avans = 1.521.203,50 lei
- cont 5328-alte valori = 25.213,28 lei
c. Creantele înscrise în Tabelul Definitiv sunt în valoare de 2.558.801 lei. Tabelul definitiv al creditorilor înregistrează
un număr de 46 cereri de creanta, din care: din oficiu creante salariale în valoare de 25.631 lei inscrise în cap.B pozitia
prevazuta de art.161 pct.3, 2 (doua) creante nascute în procedura în valoare de 11.964 lei inscrise în cap. C ,art.161
pct.4, 2 (doua) creante bugetare în valoare de 268.124 lei inscrise în cap. D ,art.161 pct.5, 1 (una) creanta bancara
detinuta de Raiffeisen în valoare de 915.268 lei înscrise în cap. E ,art.161 pct.8, 37 (treizecisisapte) creante chirografare
detinute de clienti și furnizori în valoare de 1.060.783 lei înscrise în cap. F ,art.161 pct.9 și 3 (trei) creante sub conditie
în valoare de 277.031 lei inscrise în cap. G ,art.165 alin.1
În perioada anilor 2017 – sem I 2020 au fost efectuate transferuri patrimoniale și s-au inregistrate venituri din vânzări de
active evidentiate în cont 7583 – venituri din vânzări de active. Astfel, la data de 25.05.2020 a fost valorificat la pretul
de 16.807 lei un autoturism marca Mercedes intrat în gestiune la data de 13.02.2017. Încasarea pretului este evidentiat
în cont 7583-venituri din cedarea activelor în balanta lunii mai 2020. Diminuarea activelor imobilizate s-a datorat, în
principal, amortizării activelor necorporale și a celor imobilizate.
Evidența contabilă pentru anii 2017 – 2020 a fost tinuta în conformitate cu prevederile legale și a fost depusa și
înregistrată la DGFP Vrancea de catre Consadvice Account SRL prin ec Lupu Mirela
Situatia actuala de insolventa este dispusa la cererea debitorului ca unica solutie de achitare a obligatiilor prin
continuarea activitatii pe baza unui Plan de reorganizare judiciara în cadrul procedurii prevazuta de Legea insolvenței
sub conditia unui sprijin guvernamental pentru sustinerea și redresarea activitatii tur-operatorilor în cazul pandemiei de
Sars-Cov.
Având în vedere cele mai sus prezentate, ca urmare a analizarii documentelor depuse de catre debitoare, a supravegherii
activitatii începând cu luna august 2020 ,cat și a discutiilor purtate cu reprezentantii legali ,cu bancile finantatoare
precum și cu clientii debitoarei, la data prezentului raport, principalele cauze și imprejurari care au dus la aparitia starii
de insolventa a debitoarei ar fi urmatoarele :
- cererea debitorului de deschidere a procedurii prevazuta de legea insolvenței cu intentia de a propune și implementa
un Plan de reorganizare judiciara a activitatii în vederea achitarii creantelor și cu sprijin guvernamental de redresare a
activitatii urmare pandemiei de coronavirus.
- interzicerea circulatiei persoanelor în starea de urgenta și alerta impuse de pandemie cu efect direct asupra anularii
sejururilor și excursiilor interne și internationale organizate de tur-operatorul Agetur SRL.Au ramas ca neinchise un
numar de 32 sejururi internationale organizate de debitoare în calitate de tur-operator pentru perioada 11.10.201922.07.2020
- activitatea a fost suspendata pe fondul situatiei de urgenta în perioada 16.03-31.05.2020 și reluata cu data de
01.06.2020. Personalul angajat a primit ajutoare materiale de stat în aceasta perioada
După deschiderea procedurii ,activitatea de tur-operator nu a mai putut fi reluata pe fondul lipsei de incredere a
clientilor ,iar salariatii au fost disponibilizati în cursul lunii august dupa 16 zile pontate, respectiv în luna septembrie (2
salariati) dupa 8 zile pontate.
În afară cauzelor mentionate mai sus, pana la data intocmirii prezentului Raport, administratorul judiciar nu a identificat
alte cauze sau imprejurari care sa fi condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei și nu a identificat fapte care sa fie
de natura sa antreneze raspunderea vreunei persoane în conformitate cu prevederile art. 169 din legea insolventei. In
masura în care, ulterior vor aparea informatii și date suplimentare din care se vor identifica astfel de fapte, lichidatorul
judiciar va depune o completare la raport cu identificarea persoanei vinovate.
III. Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activității debitorului:
Prin cererea introductivă debitoarea si-a exprimat intenția de reorganizare judiciara a activității pe baza de Plan conf.
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disp. Art. 132(1).
După opinia noastra NU există posibilitatea reorganizării judiciare pe baza de Plan cu defavorizarea parțiala sau totala a
creditorilor și avand în vedere faptul :
- indicatorii economici și de eficienta sunt total defavorabili la luna iulie 2020
- debitoarea în calitate de organizator de servicii turistice externe si-a pierdut credibilitatea clientilor odata cu
deschiderea procedurii insolvenței.
Societatea NU are posibilitatea teoretica de implementare a unui Plan de Reorganizare judiciara cu conditia
defavorizarii creditorilor. Prin lichidarea patrimoniului în cadrul procedurii falimentului se acopera cheltuilile cu
procedura și se achita integral creantele salariale, creantele nascute în timpul procedurii și partial creantele bugetare.
Clientii beneficiari ai serviciilor turistice organizate de Agetur vor fi despagubiti în limita sumei de 380.000
euro(echivalent 1.839.542 lei ) în baza poliței de asigurare în caz de insolventa incheiata cu Omniasig Vig SA
IV. Motivele care nu permit reorganizarea debitorului și propunerea planului de intrare a debitorului în faliment:
Debitoarea a solicitat din proprie initiativa deschiderea procedurii insolvenței motivat de incapacitatea de plata a
creditorilor pe fondul pandemiei generate de Sars-Cov 19 și a masurilor de carantina care au condus la anularea
calatoriilor interne și internationale.
Starea de insolventa este certa, avand în vedere ca nu au fost achitati creditorii intr-o perioada mai mare de 90 zile iar
lichiditatile consemnate în casa și conturi sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor
Indicatorii economico-financiari, de rentabilitate, de profitabilitate și de eficienta a activitatii operationale la luna iulie
2020, prezentati în analiza noastra sunt nefavorabili reorganizarii judiciare .
Ministerul turismului a retras licenta de turism nr. 102/08.11.2018 ca masura complementara, conform art.27 alin.4 din
OG 2/2018.
Personalul a fost disponibilizat în totalitate în luna septembrie 2020.
Niciuna din categoriile de persoane nu au propus un Plan de reorganizare judiciara în termen de 30 zile de la publicarea
în BPI nr. 19896/23.11.2020 a Tabelului Definitiv, respectiv 24.12.2020, conform disp. art.132(1), lit.a,b și c, și nici nu
s-au formulat cereri de prelungire cu 30 zile a depunerii Planului conf disp. art.132 alin.2
Prin valorificarea în totalitate a activelor constand din bunurile mobile și a valorilor din casa și conturi se acopera
cheltuielile cu procedura și se achita integral creantele salariale, creantele nascute în timpul procedurii și partial
creantele bugetare, iar creantele clientilor chirografari se despagubesc în baza politei de asigurare în caz de insolventa în
limita sumei de 380.000 euro (echivalent 1.839.542 lei )
Rezulta ca NU mai exista posibilitatea ca debitoarea sau celelalte persoane indreptatite sa implementeze Planul de
reorganizare judiciara în vederea redresarii economice și de insertie în activitatea comerciala. In aceste conditii, în baza
dispozitiilor art.145(1) lit A a, c ,si B sunt intrunite conditiile de intrare în faliment a debitoarei SC Agetur SRL.
V. Alte mențiuni:
În concluzie, putem retine și aprecia următoarele aspecte :
- societatea a solicitat din proprie initiativa deschiderea procedurii insolvenței cu intentia de reorganizare a activitatii pe
baza unui Plan de reorganizare judiciara, cerere formulata în baza disp. Art.66 și aprobata prin Incheierea nr.
22/27.07.2020 .
- nu au fost formulate opozitii la deschiderea procedurii .
- societatea debitoare dispunea la 31.07.2020 de o avere scriptica inscrisa în evidentele contabile în valoare de
1.148.063,47 lei, constand din active imobilizate în valoare de 10.527,92 lei și active circulante în valoare de
1.137.535,55 lei, din care disponibilitati banesti din casa și conturi în valoare de 245.552,17 lei.
- datoriile inregistrate în contabilitate la data de 31.07.2020 sunt în valoare de 3.903.763 lei, reprezentand în principal
credite bancare ,creante bugetare, dar și datorii ale furnizorilor și catre clienti ai serviciilor de turism neonorate .
- creantele înregistrate în Tabelul Definitiv sunt în valoare de 2.558.801 lei ,reprezentand credite bancare nerambursate
,creante bugetare și obligatii fata de furnizori și clienti ai serviciilor de turism neonorate
- în cursul anilor 2017 – 31.07.2020 rezulta diminuari semnificative ale activelor imobilizate pe seama amortizarii
acestora.
- cauzele insolvenței apreciem că se datorează în principal unui management defectuos nerezistent la stresul provocat de
efectele economice și sociale ale pandemiei de coronavirus Sars-Cov.
- debitoarea asa cum se prezinta din punct de vedere economic nu mai are posibilitatea de reorganizare judiciara și nici
nu mai poate desfasura activitatea de tur-operator fiindu-i retrasa Licenta eliberata de Min. Turismului.
- niciuna din categoriile de persoane nu au propus un Plan de reorganizare judiciara în termen de 30 zile de la publicarea
în BPI nr. 19896/23.11.2020 a Tabelului Definitiv, respectiv 24.12.2020, conform disp. art.132(1), lit.a,b și c, și nici nu
s-au formulat cereri de prelungire cu 30 zile a depunerii Planului conf disp. art.132 alin.2
În baza dispozitiilor art.145(1) lit A a, c, și B sunt intrunite conditiile de a se dispune intrarea în faliment procedura
simplificata a debitoarei SC Agetur SRL ,cat și a masurilor prevazute la art. 145 alin.2.
Administrator Judiciar, C.A.P.I. Țigănuș Anton&Radu Țigănuș
2. Societatea ENET SA, cod unic de înregistrare: 8123890
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generala a insolventei
Număr: 03 data emiterii: 08.01.2021
1. Date privind dosarul:Număr dosar 1588/91/2019, Tribunal Vrancea Secția Civila a - II- a Judecător-sindic
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