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4. Confirmarea administratorului judiciar provizoriu ALBA INSOLV IPURL 
5. Stabilirea remunerației administratorului judiciar. Aprobarea remuneratiei administratorului judiciar în cuantum de 
2000 lei retributie lunara și 2% comision din sumele incasate în conturi inclusiv din vanzarea de bunuri și darea în plata 
și recuperari de creante. 
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau în cazul creditorilor 
bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. Creditorii pot vota și prin 
corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în format electronic, caruia i s-a 
raportat, atasat sau asociat semnatura electornica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicata prin orice 
mijloace și inregistrata de administratorul judiciar pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. 
Informatii suplimetare: Informatiile suplimentare se pot obtine la biroul/punctul de lucru al administratorului judiciar 
provizoriu din București, str. Gramont nr. 34, ap. 2, sector 4, la tel: 0744.567.417. 

Administrator judiciar, Alba Insolv IPURL 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EUROAMIRA SRL, cod unic de înregistrare: 21648235 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor 
care au dus la apariția insolvenței 

debitoarei 
SC EUROAMIRA SRL 

Nr. 2122/ Data: 01.08.2022 
DISCLAIMER: Prezentul raport a fost întocmit de către lichidatorului judiciar în urma analizei documentelor financiare 
comunicate de către societatea debitoare. Societatea EUROAMIRA SRL (in procedura de faliment) este exclusiv 
răspunzătoare pentru corectitudinea, completa și reala întocmire a acestor documente financiare comunicate. 
Lichidatorul judiciar a pornit de la prezumția că aceste informații, precum și explicațiile și lămuririle solicitate și 
furnizate ulterior de către reprezentanții societății debitoare, pe parcursul elaborării raportului, sunt reale, corecte, 
complete și actuale. Eurosmart Filiala Prahova SPRL, în calitate de lichidator judiciar nu își asumă răspunderea pentru 
consecințele juridice generate ca urmare a utilizării unor date financiare, furnizate de către societatea debitoare, care se 
dovedesc ulterior a fi eronate, necorelate, neactualizate sau care nu prezintă în mod fidel, sub toate aspectele, poziția și 
performanțele financiare ale societății. 
Preambul 
Prezentul raport are ca și temei juridic art. 58 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările aduse prin OUG nr. 88/2018, potrivit căruia 
lichidatorul judiciar are obligația de a întocmi și supune judecătorului-sindic, un raport asupra cauzelor și împrejurărilor 
care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.  
În aplicarea prevederilor legale menționate mai sus, judecătorul-sindic a stabilit în mod expres prin încheierea de 
ședință pronunțată în data de 11.05.2022, în dosarul nr. 772/99/2022 aflat pe rolul Tribunalul Iași – Secția Civilă, 
următoarele: „ Pune în vedere adminsitratorului judiciar să efectueze (…), în termen de 40 de zile de la desemnare, 
raportul prevăzut la art. 97 din aceiași lege.”  
Ulterior, având în vedere că debitoarea EUROAMIRA SRL nu a pus la dispoziția administratorului judiciar toate 
documentele necesare întocmirii Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței 
debitoarei EUROAMIRA SRL, subscrisa am solicitat majorarea termenului pentru întocmirea Raportului asupra 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitoarei EUROAMIRA SRL, respectiva cerere fiind 
admisă de către judecătorul sindic în cadrul dosarului nr. 772/99/2022 la termenul de continuare a procedurii din data de 
21.06.2022. Prin urmare, termenul de întocmire a raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
starii de insolvență a fost prelungit cu 40 de zile. 
Astfel, Eurosmart Filiala Prahova SPRL în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare EUROAMIRA SRL (în 
faliment, în bankruptcy, en faillite) a întocmit prezentul „Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitoarei EUROAMIRA SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), pe care îl depunem la dosarul nr. 
772/99/2022, aflat pe rolul Tribunalului Iași – Secția Civilă, urmând ca, în cadrul următoarei adunări a creditorilor să fie 
prezentate concluziile acestuia. 
Cuprins 
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I.Prezentarea societății debitoare 
1.1. Date de identificare: 
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Denumire EUROAMIRA SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite) 
Forma juridică Societate cu răspundere limitată 

Sediul 
Mun. Iasi, str. Sf. Lazar, nr. 27, biroul 118, etaj 1, jud. Iasi (contractul de închiriere 
al sediului social al societății debitoare are termenul de valabilitate expirat) 

CUI 21648235 
Oficiul Registrului Comerțului J22/1305/2007  
1.2. Structura asociativă a societății 
Forma de organizare a societății debitoare este aceea de societate cu răspundere limitată.  
Asociatul unic al debitoarei este dl. Moroșan Dorina, deținând 20 de părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare 
și valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social total.  
1.3. Obiectul de activitate  
EUROAMIRA SRL  are ca și obiect principal de activitate conform codificării (Ordin 337/2007) rev. Caen (2):  

Activitatea principală 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 
1.4. Scurt istoric al societății 
Conform informațiilor furnizate de societate, aceasta a fost înființată în anul 2007 desfășurând activitatea de activități de 
inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, iar această societate a devenit inactivă conform deciziei nr. 11115/ 06-
MAR-2019 emisă de ANAF. Menționăm că potrivit raportului din REVISAL de la 08.06.2022, societatea mai deține un 
contract de muncă activ. 
Potrivit susținerilor reprezentanților debitoarei: ”conform deciziei nr. 11115/ 06-MAR-2019, societății i s-a anulat și 
codul de inregistrare în scopuri de TVA. Ca urmare, societatea a fost nevoită să colecteze TVA pentru toate facturile 
emise și în acelasi timp să nu deducă TVA, acest fapt ducând la acumularea de datorii. Conform procedurii fiscale, 
pentru a-și putea recupera codul de TVA societatea trebuia sa fie la zi cu toate datoriile la stat, dar din lipsa încasărilor 
nu s-au putut achita aceste datorii. Având datorii la stat conturile au fost blocate și firma nu a mai putut efectua plăți 
către furnizori, fapt care a dus la un blocaj financiar. În ceea ce privește înlesnirile fiscale, datorită stării de inactivitate, 
din pacate nu au fost îndeplinite condițiile pentru eșalonări și alte facilități conform legii.” 
Având în vedere că, creditoarea DEME MACARALE SRL a formulat o cerere de deschidere a procedurii generale a 
insolvenței față de debitoarea EUROAMIRA SRL, înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 03.11.2021, prin 
Sentința Civilă nr. 351 pronunțată la data de 11.05.2022 de către Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă, în cadrul dosarului 
nr. 772/99/2022 instanța de judecată a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, față de debitoarea EUROAMIRA SRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al societății 
debitoare, fiind numită societatea profesională de insolvență EUROSMART Filiala Prahova SPRL. 
II.Ulterior, având în vedere că față de SC EUROAMIRA SRL au fost incidente prevederile art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 2 
și pct. 4 din Legea nr. 85/2014, subscrisa am propus intrarea societății EUROAMIRA SRL în procedura simplificată a 
falimentului, în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel că prin Hotararea intermediară nr. 473 pronunțată 
la data de 30.06.2022 în cadrul dosarului nr. 772/99/2022 aflat pe rolul Tribunalului Iași, Secția a II-a Civilă s-a dispus 
deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva societății EUROAMIRA SRL, în temeiul dispozițiilor art. 145 
alin.1 lit.d) din Legea nr.85/2014, subscrisa fiind numită în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare. 
Obiectivele raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Principalele obiective ale prezentului raport constau în: 
 Identificarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență 
Prezentul raport a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, care prevede la alin. 1: 
“Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate, va întocmi și va supune 
judecătoruluisindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 40 de zile de la data 
desemnării, un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea 
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. La cererea motivată a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, în 
cazuri de o complexitate ridicată, termenul poate fi prelungit de către judecătorul-sindic cu o perioadă de maximum 40 
de zile.” 
Concluziile generale ale acestor cauze sunt prezentate de către lichidatorul judiciar în cuprinsul prezentului raport la 
capitolul VII. 
 Identificarea eventualelor acțiuni care ar putea intra sub incidența prevederilor art. 117-122 și următoarele din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței 
Conform art. 117 alin. (1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni 
pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani 
anteriori deschiderii procedurii. 
Situația este prezentată în conținutul acestui raport la capitolul IV. 
 Identificarea eventualității incidenței prevederilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței 
Conform art. 169, alin. (1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate 
dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, fără să depășească 
prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau 
supraveghere din cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte […]” 
Lichidatorul judiciar a analizat detaliat incidența prevederilor art.169 din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
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insolvenței sunt prezentate la capitolul V din prezentul raport. 
 Identificarea posibilităților reale de reorganizare a societății debitoare 
Conform art. 97 alin (2)“În cazul în care debitorul nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2), raportul va 
indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității debitorului ori, după caz, motivele care nu 
permit reorganizarea și, în acest caz, va propune intrarea în faliment”. 
Conform art. 97 alin. (3) “În cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar arată că activitatea debitorului 
poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de 
reorganizare să fie cel propus de debitor, dacă, la cererea debitorului, colaborează la întocmirea acelui plan ori dacă 
intenționează sa propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai mulți creditori“.  
În urma analizei principalelor cauze care au dus la apariția stării de insolvență, precum și a perspectivelor reale de 
reorganizare pe care le are societatea debitoare, lichidatorul judiciar a concluzionat cu privire la șansele de reorganizare 
ale societății în cadrul capitolului VII din prezentul raport. 
III.Analiza Rezultatelor Economico-Financiare  
La realizarea analizei cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență s-a pornit de la analiza 
activității desfășurată de către societate în cei doi ani anterior deschiderii procedurii de insolvență (perioada 2020 – 
aprilie 2022). 
Analiza situației societății s-a realizat pe baza documentelor predate de societatea debitoare: bilanțuri contabile, fișe de 
cont, balanțe de verificare sintetice și analitice, situații întocmite de departamentul de contabilitate al debitoarei, pornind 
de la premisa că acestea oferă o imagine fidelă a situației economice. 
În acest sens s-au analizat: 
1.situația patrimonială și alți indicatori financiari 
2.contul de profit și pierdere 
3.1. Analiza situației patrimoniale 
Analiza patrimonială are rolul de a evidenția principalele dezechilibre cu care se confruntă o companie, precum și 
raportul dintre datoriile acesteia și capitalurile proprii de care dispune.  
Societatea înregistrează un activ la 30.04.2022 în cuantum de 680 mii lei. Principalele elemente de activ la data 
deschiderii procedurii sunt: 

Denumire Sold la 30.04.2022 Pondere în total activ 
CASH  165.710 lei 24,4% 

CREANȚE 507.221 lei 74,6% 
STOCURI 2.602 lei 0,4% 

IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0 lei 0,0% 
IMOBILIZĂRI CORPORALE 0 lei 0,0% 
IMOBILIZĂRI FINANCIARE 2.900 lei 0,4% 
Cheltuieli inregistrate în avans 1.792 lei 0,3% 

TOTAL 680.224 lei 100% 
 

 
Elementele de pasiv la 30.04.2022 sunt următoarele: 
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Denumire Sold la 30.04.2022 
Pondere în total 

pasiv 
Furnizori 284.301 lei 42% 

Diverși creditori 50.000 lei 7% 
Salariați 64.914 lei 10% 
Bugetari 534.102 lei 79% 

Datorii pe termen lung 0 lei 0% 
Capital propriu -253.094 lei -37% 

TOTAL 680.224 lei 100% 
 

 
Situația patrimonială a societății EUROAMIRA SRL, prezentată în evoluție din anul 2020 până la 26 aprilie 2022 (luna 
anterioară deschiderii procedurii de insolvență), conform balanțelor contabile transmise de către reprezentanții 
societății, este următoarea: 

Situația patrimonială EUROAMIRA SRL (lei) 
Activ (lei) 

 
Dec-20 Dec-21 Apr-22 

 
Pasiv (lei) Dec-20 Dec-21 Apr-22 

Cash 
 

276.350 172.138 165.710 
 

Furnizori 307.894 287.748 284.301 
Debitori diversi 

 
319.191 319.191 319.191 

 
Clienți creditori 301.804 0 0 

Creanțe bugetare 
 

-2.305 -2.305 -2.305 
 

Creditori diversi 50.000 50.000 50.000 
Alte creanțe sociale 

 
- - - 

     
Creante curente 

 
182.102 171.559 171.559 

 
Clienti - creditori - - - 

Clienti - facturi de intocmit 
 

- - - 
 

Salariati 65.737 65.499 64.914 
Creante incerte 

 
- - - 

 
Bugetari 529.570 533.602 534.102 

Avansuri pentru prestări servicii 
 

415.002 20.002 20.002 
 

DATORII PE Termen SCURT (Current 
Liabilities) 

1.255.006 936.849 933.318 

Decontari în curs 
 

-1.226 -1.226 -1.226 
 

Credite bancare pe termen lung - - - 
CASH SI CREANTE (Cash & 

Accounts receivable)  
1.189.113 679.359 672.930 

 
Credite bancare pe termen lung - - - 

Marfuri 
 

- - - 
 

Datorii către asociați 7.067 - - 
Obiecte de inventar 

 
- - - 

 
CREDITE PE Termen LUNG 7.067 - - 

Avansuri acordate pentru stocuri 
 

2.602 2.602 2.602 
 

Venituri înregistrate în avans - - - 

STOCURI (Inventory) 
 

2.602 2.602 2.602 
 

DATORII PE Termen LUNG ( Non-
Current Liabilities) 

7.067 - - 

      
TOTAL DATORII (TOTAL 

LIABILITIES) 
1.262.073 936.849 933.318 

ACTIVE CIRCULANTE (Current 
Assets)  

1.191.715 681.960 675.532 
 

Capital social subscris varsat 200 200 200 

IMOBILIZARI FINANCIARE 
 

5.484 2.900 2.900 
 

Capital social subscris nevarsat - - - 
Amortizarea imobilizărilor 

necorporale  
- - - 

 
Rezerve legale și alte rezerve 40 40 40 

IMOBILIZARI NECORPORALE 
 

- - - 
     

Mobilier 
 

- - - 
 

Rezultatul reportat 429.004 233.982 -250.437 
Imobilizari în curs 

 
- - - 

 
Profit/pierdere -492.326 -484.419 -2.897 

Avansuri pentru imobilizari 
 

- - - 
 

CAPITAL PROPRIU (EQUITY) -63.082 -250.197 -253.094 
ACTIVE IMOBILIZATE (Non-

Current Assets)  
5.484 2.900 2.900 

 
CAPITALUL PERMANENT -56.015 -250.197 -253.094 
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Chelt inregistrate în avans 
 

1.792 1.792 1.792 
 

ACTIV NET CONTABIL (NET 
ASSETS) 

-63.082 -250.197 -253.094 

ACTIV TOTAL (TOTAL 
ASSETS)  

1.198.991 686.652 680.224 
 

PASIV TOTAL (TOTAL LIABILITIES 
AND EQUITY) 

1.198.991 686.652 680.224 

ACTIV 
 valoarea activului scade de la 1,1 la 680 mii lei în perioada 2020-04.2022, ca urmare a scăderii disponibilului 
bănesc și a avansurilor acordate pentru servicii 
 activele circulante reprezintă 99% din total activ și sunt compuse din: disponibil bănesc (25%), debitori diverși 
(47%), creanțe (25%), acte active ( 3%) 
Potrivit datelor prezentate, societatea debitoare are creanțe de încasat în cuantum de 510 mii lei compuse din debitori 
diveși și clienți. Situația analitică a acestora de la 30.04.2022 este următoarea: 
Debitori diversi: 

Data NDP Explicatie Cont Cd Suma_d 
12/31/2017   DEBITORI DIVERSI - PRELUARE 461 891 282.641,18 
9/19/2019 EX IMPRUMUT THOT TECHNOLOGY 461 5121.20 18.750,00 
12/31/2019 NC542.02 AVANS DECONTARE ISDAIL 461 542.02 7.800,00 
2/13/2020 EX IMPRUMUT PAO INTERNATIONAL 461 5121.04 10.000,00 

TOTAL   319.191,18 
Clienti: 

Denumire Data factura Sold la 30.04.2022 
ORAS MURGENI 05.05.2017 4.760,00 

COMUNA UNGHENI 03.04.2017 19.845,20 
COMUNA DRAGOMIRESTI 28.11.2017 32.570,00 

COMUNA BOTESTI 14.03.2018 5.000,00 
COMUNA BOTESTI 23.08.2019 5.508,51 

IDEAL WINDOWS SRL 27.03.2018 19.890,00 
IDEAL WINDOWS SRL 13.08.2018 15.232,00 

NOMIS 2003 SRL 23.08.2019 9.253,44 
NOMPELET SRL 31.10.2018 59.500,00 

TOTAL 171.559,15 
Avansuri acordate  

Denumire Data factura Sold la 30.04.2022 
IDEAL WINDOWS SRL 13.08.2019 15.000,00 

EXPERT MIND SRL 29.11.2018 501,50 
DANY GAZ SRL 16.07.2019 4.500,00 

TOTAL 20.001,50 
Potrivit datelor prezentate mai sus, debitoarea are creanțe de recuperat din perioada 2017-2020.  
 La 30.04.2022, conform balanței contabile primite de la debitoare, aceasta nu are contabilizate active imobilizate. 
Potrivit înregistrărilor contabile din balanța contabilă aferentă anul 2020 activele imobilizate ce prezentau sold debitor 
inițial la începutul anului au fost scoase din gestiune în cusrul anului 2020, respectiv: 
- Echipamente tehnologice (cont contabil 2131) și mijloace de transport (cont contabil 2133) în sumă de 21 din care 
suma amortizată 62.660,92 lei 
- Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale (cont contabil 214) în sumă de 25.234,18 lei din care suma 
amortizată 14.696,64 lei. 
Concomintent, debitoarea contabilizează: 
- Cheltuieli privind activele cedate (cont contabil 6583) în sumă de 158.252,86 lei (diferența dintre valoarea contabililă 
a activelor imobilizate menționate mai sus și valoarea amortizată a acestora (235.61042 lei – 77.357,56 lei = 
158.252,86) 
- Venituri din activele cedate (cont contabil 7583) în sumă de 162.300 lei 
PASIV  
Capitalul propriu este negativ pe toată perioada analizată, cuantumul acestuia fiind de -253 mii lei la 30.04.2022. 
Deși la începului anului 2020 societatea înregistra capitaluri proprii pozitive, contabilizând profit aferent perioadei 
anterioare, în data de 31.01.2020 aceasta a distribuit dividende în sumă de 936.482 lei din profitul anilor anteriori, 
având în vedere măsurile dispuse prin Procesul verbal nr.71014 / 04.02.2020 emis de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași. 
În privința datoriilor, debitoare are contabilizate următoarele: 
- datorii către furnizori în sumă de 284.302 lei, astfel: 

DENUMIRE PERIOADA SOLD LA 30.04.2022 
ORANGE ROMÂNIA SA 27.04.2022 428,74 
ADI CENTER LOGISTIC SRL 31.12.2016 654,30 
BEKO PROD SRL 02.02.2017 1.606,50 
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DENUMIRE PERIOADA SOLD LA 30.04.2022 
CERCEL CONSTANTIN FLORIN PFA 31.12.2017 1.100,00 
ECONOVA SRL 31.12.2016 1.800,26 
GECO PROIECT SRL 20.12.2016-03.07.2017 1.595,00 
GRADINARIU IOAN PFA 31.12.2016 1.500,00 
HIDROGEOTESTING SRL 31.12.2016 1.700,00 
KNUT SAFETY SRL 21.03.2018 200,00 
MAGNESIA MANAGEMENT SRL 31.12.2016 5.000,00 
MAVI CONS SRL 20.12.2016 3.999,99 
TROCON SRL 31.12.2016 25.200,00 
UPC ROMÂNIA SRL 01.12.2016-01.03.2017 803,69 
TELEKOM ROMÂNIA SRL 19.06.2018 51,80 
AOD EXIM SRL 22.03.2018-05.07.2018 10.263,75 
STABUILD SRL 08.07.2019 7.000,00 
NOMPELET SRL 01.11.2018 51.508,15 
CONEX DISTRIBUTION SRL 07.01.2019 -398,59 
AD AUTO TOTAL SRL 01.06.2019-13.03.2020 8.639,59 
ELIT România PIESE ORIGINALE SRL 28.03.2019-04.04.2019 0,40 
TRUTZI SRL 11.03.2019 -4,97 
PFI FOREST SRL 27.03.2019 163,20 
NOMIS 2003 SRL 04.04.2019-19.12.2019 90.663,13 
COSIMAX-CONSTRUCT SRL 30.03.2020 25.540,40 
DEME MACARALE SRL 29.02.2020 45.286,72 

TOTAL 284.302,06 
- Datorii către creditori diverși în sumă de 50.000 lei, reprezentând împrumuri primite de la NOMIS 2003 în 
12.07.2018. 
- Datorii către salariați în sumă de 64.914 lei. 
- Datorii către bugetul de stat în sumă de 534.102 lei. Potrivit balanțelor primite de la debitoare, aceste datorii s-au 
menținut la același cuantum pe toată perioada analizată. 
 Echilibrul pe termen scurt 
Societatea este dezechilibrată pe termen scurt pe toată perioada analizată: 

Denumire 12/31/2020 12/31/2021 4/30/2022 
Active curente (circulante)  1.191.715  681.960  675.532 

Datorii curente (pe termen scurt)  1.255.006  936.849  933.318 
Echilibru pe termen scurt -63.291 -254.889 -257.786 

Grad acoperire datorii curente 95% 73% 72% 
Tabelul de mai sus prezintă deficitul de capital de lucru pe parcursul perioadei analizate. Datoriile pe termen scurt sunt 
cu 257 mii lei mai mari față activele circulante. Aceasta se datorează lipsei încasărilor și acumulării datoriilor pe termen 
scurt, în principal către bugetul de stat și către furnizori.  

 
Gradul de îndatorare 
Din punct de vedere al activului net contabil, situația este următoare: 

Denumire 12/31/2020 12/31/2021 4/30/2022 
Active totale  1.198.991  686.652  680.224 
Datorii totale  1.262.073  936.849  933.318 

Activ net -63.082 -250.197 -253.094 
Grad de îndatorare (Datorii/Active) 105% 136% 137% 
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Pe toată perioada analizată, societatea înregistrează un activ net contabil negativ, și un grad de îndatorare peste limitele 
normale. În condiții normale de activitate, gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% 
indică o rezervă în apelarea la credite și împrumuturi, iar peste 80% o dependență de credite, situație alarmantă. Rata 
datoriilor totale raportate la activele totale este utilizată pentru a descrie ponderea „banilor altora" în totalul pretențiilor 
legate de activele companiei, însă nu este o măsură a capacității reale a companiei de a-și acoperii datoriile. Cu cât 
această rată este mai mare, cu atât riscul asumat de către creditori este mai mare. 
3.2. Analiza contului de profit și pierdere 
Contul de profit și pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanței financiare a 
întreprinderii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile și cheltuielile înregistrate în scopul desfășurării activității, 
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Așadar, contul de profit și pierdere este un document de sinteză 
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare și extraordinare ale unei întreprinderi. Cu ajutorul 
lui se explică modul de constituire a rezultatului exercițiului în diferite etape permițând desprinderea unor concluzii 
legate de nivelul performanțelor economice ale activității desfășurate de o entitate într-un exercițiu financiar. 
Prin urmare, analiza evoluției contului de profit și pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă și 
complexă a situației debitoarei, precum și pentru a putea defini cât mai precis cauzele și împrejurările care au 
determinat apariția stării de insolvență a acesteia. 
Pe baza balanțelor contabile transmise de către societatea debitoare, a fost întocmit contul de profit și pierdere al 
societății, pe cei doi ani anteriori deschiderii procedurii. Sintetic, rezultatele obținute de EUROAMIRA SRL, pe 
categorii de activități, sunt următoarele: 

- sume în lei - cumulat  cumulat  cumulat  
Cont de profit și pierdere (RON) dec.-20 dec.-21 apr.-22 
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE       
Venituri din exploatare, din care: 4.407 0 0 
Cifra de afaceri 3.182 0 0 

Venituri din prestari servicii 2.900 0 0 
Venituri din redevente, locatii de gestiune și chirii 0 0 0 
Venituri din vanzare de marfuri 282 0 0 
Venituri din activitati diverse 0 0 0 
Alte venituri din exploatare 1.225 0 0 

Cheltuieli de exploatare exclusiv amortizări, din care: 488.742 484.533 2.913 
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile 103.341 15 0 
Cheltuieli privind animalele și pasarile 0 0 0 
Cheltuieli cu energia și apa 3.410 6.022 0 
Cheltuieli cu marfuri 335 0 0 
Reduceri comerciale primite 0 0 0 
Cheltuielile cu serviciile executate de terți 101.218 407.678 0 
Cheltuieli cu personalul 199.937 17.476 1.166 
Cheltuieli cu transportul și delegatii 386 0 0 
Cheltuieli cu chirii 34.904 34.561 0 
Cheltuieli cu asigurari 822 1.640 442 
Cheltuielile cu intretinerea și reparatiile 100 0 0 
Cheltuielile cu alte servicii externe prestate  0 0 0 
Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații 5.934 3.748 1.110 
Cheltuieli cu studii și cercetari 0 0 0 
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate  1.080 0 0 
Cheltuieli cu comisioane bancare 797 166 0 
Cheltuieli cu taxe 4.450 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 31.925 4.985 156 
Despagubiri,amenzi și penalitati, donatii 104 8.242 39 

EBITDA = Rezultat din exploatare inainte de amortizare -484.336 -484.533 -2.913 
Cheltuieli cu amortizarea 10.419 0 0 

EBIT = Rezultat din exploatare dupa amortizare -494.755 -484.533 -2.913 
ACTIVITATEA DE VALORIFICARI DE ACTIVE       

Venituri din vanzare de active și alte op. de capital 162.300 0 0 
Chelt privind activele cedate 158.253 0 0 

Rezultat din investitii 4.047 0 0 
ACTIVITATEA FINANCIARA        
Venituri financiare, din care: 50 115 16 

Diferente de curs valutar 0 67 0 
Dobanzi 50 47 16 
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- sume în lei - cumulat  cumulat  cumulat  
Cheltuieli financiare, din care: 0 0 0 
Rezultat financiar 50 115 16 
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA       

Venituri extraordinare 0 0 0 
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 

Rezultat extraordinar 0 0 0 
VENITURI TOTALE  166.757  115  16 
CHELTUIELI TOTALE  657.414  484.533  2.913 
PROFIT BRUT -490.657 -484.418 -2.897 
Impozit pe profit 1.669 1 0 
PROFIT NET -492.326 -484.419 -2.897 
În toată perioada analizată, respectiv 2020-04.2022, societatea a realizat cifră de afaceri în cuantum de 4.407 lei doar în 
anul 2020. În perioada 2021-04.2022 societatea nu a realizat venituri. 
Deși nu a obținut cifră de afaceri (doar în anul 2020 în cuantum de 4 mii lei), societatea a înregistrat cheltuieli aferente 
activității de exploatarea în cuantum de 484 mii lei la nivelul anului 2020, 484 la nivelul anului 2021 și 2,9 mii lei la 
nivelul anului 2020, până la luna aprilie. Ponderea ce mai mare în cadrul acestori cheltuieli a fost înregistrată de: 
- La nivelul anului 2020: cheltuieli cu personalul (41%), cheltuieli cu materialele consumabile (21%), cheltuieli cu 
serviciile prestate de terți (21%), cheltuieli cu chiriile (7%), alte cheltuieli de exploatare (7%), alte cheltuieli (3%) 
- La nivelul anului 2021: cheltuieli cu serviciile prestate de terți (84%), cheltuieli cu chiriile (7%), cheltuieli cu 
personalul (4%), alte cheltuieli (5%) 
- La nivelul anului 2022: cheltuieli cu personalul (40%), cheltuieli poștale și taxe telecomunicații (38%), alte cheltuieli 
de exploatare (22%) 
Contabilizarea acestor cheltuieli și lipsa cifrei de afaceri au condus la înregistrarea unei pierderi aferente activității de 
exploatare de -971 mii le pe toată perioada analizată. 
În anul 2020 societatea a obținut venituri aferente activității de valorificare în cuantum de 162.300 lei și cheltuieli în 
sumă de 158.253 lei, astfel rezultatul activității de valorificare se concretizează în profit de 4 mii lei. 
IV.Analiza Incidenței art. 117-122 din Legea 85/2014  
 Pentru cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii de insolvență (11.11.2021-11.05.2022), cu privire la plățile 
realizate prin casieria societății și prin conturile bancare, reprezentatul societății a furnizat următoatele date: 
- Fișe pentru conturile bancare deschise (perioada 02.12.2021-02.05.2021), potrivit cărora nu au fost realizate plăți în 
perioada indicată; 
- Registrul de casă pentru perioada 25.11.2021-02.05.2022, potrivit căruia au fost înregistrate următoarele plăți: 

Conform registru de casa din perioada 25.11.2021-02.05.2022 
Salarii  2.436,00 Lei 
Orange  6.743,69 Lei 

UAT FERESTI (restituire contravaloare a unor lucrari neefectuate)  5.337,00 Lei 
TOTAL  14.516,69 Lei 

 Referitor la înstrăinările de active din cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență, potrivit 
informațiilor primite de la societatea debitoare (fișă cont 7583), în perioada 11.05.2020-11.05.2022 nu au fost realizate 
valorificări de active.  
Așa cum am menționat și la capitolul privind analiza activului societății la 30.04.2022, conform balanței contabile 
primite de la debitoare, aceasta nu are contabilizate active imobilizate. Potrivit înregistrărilor contabile din balanța 
contabilă aferentă anul 2020 activele imobilizate ce prezentau sold debitor inițial la începutul anului au fost scoase din 
gestiune în cursul anului 2020, respectiv: 
- Echipamente tehnologice (cont contabil 2131) și mijloace de transport (cont contabil 2133) în sumă de 210.376,24 lei 
din care suma amortizată 62.660,92 lei 
- Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale (cont contabil 214) în sumă de 25.234,18 lei din care suma 
amortizată 14.696,64 lei. 
Concomintent, debitoarea contabilizează: 
- Cheltuieli privind activele cedate (cont contabil 6583) în sumă de 158.252,86 lei (diferența dintre valoarea contabililă 
a activelor imobilizate menționate mai sus și valoarea amortizată a acestora (235.61042 lei – 77.357,56 lei = 
158.252,86) 
- Venituri din activele cedate (cont contabil 7583) în sumă de 162.300 lei 
Din fișele conturilor 7583 și 6583 reiese faptul că aceste valorificări au fost realizat înaintea celor 2 ani anteriori 
deschiderii procedurii de insolvență (11.05.2020-11.05.2022): 
Pe de altă parte, potrivit informațiilor din cererea de deschidere a procedurii formulată de către creditorul DEME 
MACARALE SRL, respectiv din cadrul dosarului execuțional nr. 456/ 2020 deschis la Biroul Executorului 
Judecătoresc Bîrcă Gabriel, subscrisa am constatat că prin Procesul verbal din data de 02.06.2020 din cadrul dosarului 
execuțional nr. 456/ 2020 deschis la Biroul Executorului Judecătoresc Bîrcă Gabriel s-a aplicat măsura sechestrului 
până la concurența sumei de 51.290,32 Lei, pentru următoarele bunuri mobile din patrimoniul societății debitoare: 
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- SEMIREMORCĂ marca VAN HOOL, an fabricație 1998, serie caroserie YE13B2003AF088472, număr de 
înmatriculare IS-14-PAO; 
- AUTOUTILITARĂ marca MAN, an fabricație 2007, serie caroserie WMAH06ZZ07WO78702, număr de 
înmatriculare IS-04-PAO; 
- REMORCĂ marca SARIS, an fabricație 2010, serie caroserie XLG0PM300A0512111, număr de înmatriculare IS-80-
HWJ; 
- AUTOUTILITARĂ marca MERCEDES BENZ, an fabricație 2011, serie caroserie WDB9036231R223118, număr de 
înmatriculare IS-10-PLY. 
Însă, potrivit documentelor de vânzare (facturile fiscale nr. 120/ 25.02.2020, 121/ 25.02.2020, 122/ 25.02.2020, 135/ 
28.02.2020) comunicate de către societatea debitoare, subscrisa am constatat că cele patru bunuri mobile prezentate mai 
sus au fost valorificate anterior aplicării sechestrului de către Biroul Executorului Judecătoresc Bîrcă Gabriel către 
cumpărătorii SC Thot Technology SRL și SC Baro Admin SRL. 
De asemenea, potrivit Procesului verbal de sechestru bunuri mobile nr. 482101 din 14.02.2022 întocmit de către AJFP 
Iași din dosarul de executare nr. 2129/ 2022, s-a aplicat măsura sechestrului pentru bunul mobil - autoutilitară Van Hool 
3B2003 cu seria șasiu YE13B2003AF088472, nr. de înmatriculare IS-14-PAO, însă astfel cum am precizat mai sus 
acest bun mobil a fost vândut de către societatea debitoare către cumpărătorul Thot Technology SRL, în baza facturii 
fiscale nr. 122 din data de 25.02.2020. 
Astfel, lichidatorul judiciar va analiza toate plățile prezentate anterior sub aspectul incidenței dispozițiilor art. 117 din 
Legea nr. 85/2014, iar dacă va fi cazul va solicita anularea plăților respective în temeiul articolului antemenționat. 
V.Concluzii privind cauzele și împrezurările care au condus la starea de insolvență  
Starea de insolvență a sociatății EUROAMIRA SRL a fost cauzată de un cumul de factori care în final au condus la un 
deficit de lichiditate, astfel cum sintetizăm în cele ce urmează. 
1. Societatea nu a generat cifră de afaceri începând cu anul 2020, astfel s-a confruntat cu lipsa veniturilor; 
2. Cuantumul ridicat al cheltuielilor întregistrate în perioada analizată a condus la acumularea de pierderi; 
3. Lipsa lichidităților în vederea achitării datoriilor curente către furnizori și buget de stat. Aceasta a fost generată și 
de repartizarea dividendelor din data de 31.01.2022 în sumă de 936.842 lei; 
4. Societatea este supraîndatorată pe toată perioada analizată; 
5. Dezechilibrul pe termen scurt cu care se confruntă societatea prin lipsa încasărilor creanțelor existente. Deficitul 
existent este de 253.000 lei, datoriile pe termen scurt sunt cu 253.000 lei mai mari față activele circulante. 
VI.Răspunderea organelor de conducere conform art. 169 din legea 85/2014 
În privința persoanelor cărora le-ar fi imputabilă ajungerea societății debitoare în încetare de plăți, din cadrul 
evidențelor contabile de care dispunem și pe baza cărora este întocmit prezentul raport, reiese că ajungerea debitoarei în 
încetare de plăți se datorează unor factori obiectivi, neimputabili persoanelor care au asigurat conducerea societății 
debitoare.  
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;  
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. a) a art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
b) au făcut acte de comerț în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;  
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. b) a art. 169 din Legea nr. 85/2014 
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăți;  
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. c) a art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în 
conformitate cu legea; În cazul nepredării documentelor contabile către Lichidatorul judiciar sau lichidatorul judiciar, 
atât culpa, cât și legatura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă. 
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. d) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.  
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;  
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. e) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.  
f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți;  
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. f) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.  
g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna 
celorlalți creditori.  
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. g) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.  
h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit 
prevederilor prezentului titlu. 
Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei până la data întocmirii prezentului raport nu au fost 
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identificate fapte care să se încadreze în fapta reglementată de lit. h) a art. 169 din Legea nr. 85/2014.  
Lichidatorul judiciar va analiza incidența faptelor prezentate mai sus și pe parcursul perioadei de faliment și în 
eventualitatea identificării unor fapte care se încadreză în art. 169 din legea 85/2014 va acționa în consecință. 
În măsura în care vor exista sau se vor evidenția elemente separate de angajare a răspunderii organelor de conducere, 
Lichidatorul judiciar va proceda la completarea concluziilor privind incidența art. 169 din Legea 85/2014 sau va 
introduce direct cerere de angajare a răspunderii persoanelor vinovate. 
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de 
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în 
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 
asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale 
ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter 
personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne 
îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei 
debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, 
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau 
puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și 
în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter 
personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toți angajații și 
colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu 
caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz 
care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a 
datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, 
rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la 
portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: 
bucuresti@eurosmart.ro  
Prahova 
01.08.2022  

Eurosmart Filiala Prahova SPRL 
Practician în insolvență 

Vladimir Pasc 
 

Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SERCOM IMPEX DIAG SRL, cod unic de înregistrare: 7039075 
Tribunalul Ilfov 
Sectia Civila 
Dosar nr. 176/93/2021* 
Debitor SC SERCOM IMPEX DIAG SRL  

Proces – verbal  
al adunării creditorilor  

S.C. SERCOM IMPEX DIAG SRL  
din data de 08.08.2022, ora 14:00 

Nr. 325/08.08.2022 
Cabinetul Individual de Insolventa Voicu Cristian, cu sediul în str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 1, bl. 33B, sc. C, ap. 121, et. 
8, sector 3, București, nr. R.F.O. U.N.P.I.R. 1 – 1067, desemnat în calitate de administrator judiciar al SC SERCOM 
IMPEX DIAG SRL  – în insolventa, în insolvency, en procedure collective – CUI 7039075, cu sediul social în Sat 
Roșu, Comuna Chiajna, str. Pescărușului, nr. 12, cam. 1, parter, Jud. Ilfov, număr de ordine la ORC J23/379/2011, 
conform Hotararii Intermediare nr. 1551 din data de 26.05.2022 pronuntata de judecatorul – sindic în dosarul cu 
numărul 176/93/2021* aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia Civila, în temeiul dispozitiilor art. 49 coroborat cu art. 50 
și cu art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, a convocat sedinta adunarii creditorilor cu urmatoarea ordine de zi:  
1. Prezentarea situatiei societatii debitoare SERCOM IMPEX DIAG SRL ; 
2. Desemnarea membrilor Comitetului Creditorilor și a Presedintelui acestuia, în conformitate cu art. 50 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014; 
3. Confirmarea Cabinetului Individual de Insolventa Voicu Cristian în calitate de administrator judiciar al SC 
SERCOM IMPEX DIAG SRL, în temeiul art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
4. Stabilirea onorariului administratorului judiciar, conform art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 38 
din O.U.G. nr. 86/2006; propunerea administratorului judiciar este: un onorariu în cuantum de 2.000 de Lei/luna fara 
TVA (onorariu componenta fixa) pe toata perioada de observatie/reorganizare judiciara, dupa caz (inclusiv pe perioada 
provizoratului), plus 4% fara TVA (onorariu de succes) din sumele incasate în procedura (din vanzari de bunuri si/sau 
recuperari de creante). 

Administrator
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