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În situația în care în intervalul celor 3 luni se vor primi oferte la un preț mai mic decât prețul de pornire al licitației, se 

va convoca Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a ofertelor primite. 

Număr de exemplare: 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, 1 exemplar pentru administratorul judiciar și 1 exemplar pentru a 

fi depus la dosarul cauzei. 

Semnături: 

Pentru creditori: 

Banca Comercială Română S.A.              vot prin corespondenţă                             adresa din 28.10.2022 

(nume şi prenume)                                           (în calitate de)                                          (semnătură) 

Banca Transilvania                         vot prin corespondenţă                   adresa nr. 1145066 din 26.10.2022  

(nume şi prenume)                                           (în calitate de)                                          (semnătură) 

Raiffeisen Bank                          vot prin corespondenţă                   adresa nr. 1794 din 26.10.2022  

(nume şi prenume)                                           (în calitate de)                                         (semnătură) 

Marcu Mihaela                          vot prin corespondenta                   adresa nr.2054 din 26.10.2022  

(nume şi prenume)                                          (în calitate de)                                          (semnătură) 

Comuna Mihai Eminescu                        vot prin corespondenta                    adresa nr.14329 din 25.10.2022  

(nume şi prenume)                                          (în calitate de)                                         (semnătură) 

Administrator judiciar al Star International S.R.L 

Cabinet individual de insolvență – Liahu Doru, prin reprezentant legal ec. Doru Liahu 

Anexa la Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 2069/Bt din 28.10.2022 

Denumirea creditorilor participanți la adunarea creditorilor și semnătura reprezentanților creditorilor  

la adunarea creditorilor debitorului Star International SRL 

Nr. 

Crt. 

Denumirea / numele 

și prenumele 

creditorului 

Numele și prenumele 

reprezentantului 

creditorului 

Calitatea reprezentantului 

creditorului 

Pondere în total 

creanțe 
Semnătura 

1. 
Banca Comercială 

Română SA  
Vot prin corespondență adresa din 28.10.2022 2,9170%  

2. Banca Transilvania Vot prin corespondență 
adresa nr. 1145066 din 

26.10.2022 
13,2542%  

3. Raiffeisen Bank Vot prin corespondență 1794 din 26.10.2022 27,8376%  

4. Marcu Mihaela Vot prin corespondență adresa nr.2054 din 26.10.2022 21,1304%  

5. 
Comuna Mihai 

Eminescu 
Vot prin corespondență 

adresa nr.14329 din 

25.10.2022 
1,0105%  

  Total Creanțe  66,1497%  

Administrator judiciar al Star International S.R.L 

Cabinet individual de insolvență – Liahu Doru, prin reprezentant legal ec. Doru Liahu 

 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea ALMADA NEW CONCEPT S.R.L., cod unic de înregistrare: 32907980 

Tribunalul București 

Sectia a VII-a Civilă 

Numar dosar: 5594/3/2022* 

Termen: 10.11.2022, completul 20, ora 10.00 

Debitoare: ALMADA NEW CONCEPT SRL (In insolvență, în insolvency, en procedure collective) 

Data deschiderii procedurii: 21.07.2022 

Raport 

privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitoarei Almada New Concept SRL 
Nr. 3531 Data: 13.09.2022 

I. DATE DESPRE DOSAR - Numar dosar: 5594/3/2022* 

Instanta: Tribunalul București – Sectia a – VII – a Civila ; 

Arhiva/registratura instantei: Adresa: Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6; tel.021.408.36.00; 

021.408.37.00, fax :021.313.28.02; e-mail: trb-insolventa@just.ro; 

Debitor: ALMADA NEW CONCEPT SRL, cu sediul social în București, sectorul 3, strada Barcarolei nr. 12, cod unic 

de inregistrare 32907980, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. 

J40/2996/2014, Identificator Unic la Nivel European(EUID): ROONRC.J40/2996/2014. 

Data deschiderii procedurii de insolventa: 21.07.2022 conform Incheierii de sedinta din 21.07.2022 pronuntata în 

dosarul nr. 5594/3/2022* 

Administrator judiciar: ,BELCIU INSOLVENCY” S.P.R.L., sediul profesional în București, sector 1, str. Pitar Mos nr. 

1, bloc 1, et.3, ap.13, tel/fax: 021.321.22.32; office@belciuinsolvency.com, membra a U.N.P.I.R., inregistrata în 

registrul formelor de organizare sub nr. RFO II - 0608, avand CIF 31613331, reprezentata de Madalina Magdalena 

Jambori și Belciu Violeta Eliza; 

Administrator
Highlight
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 Termenele limita fixate de catre Tribunalul București prin Incheierea de sedinta din 21.07.2022, sunt: 

-Termen limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei: 02.09.2022; 

- Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea și comunicarea tabelului preliminar al creantelor la: 

22.09.2022; 

- Termenul de definitivare al tabelului creantelor: 17.10.2022; 

-Data sedintei adunarii creditorilor: – 27.09.2022, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar situat în București 

Sectorul 1 strada Pitar Mos nr 1 bloc 1 scara A etajul 3 apartamentul 13. 

-Termen administrativ de control: -10.11.2022, C20-Fond, ora 10.00. 

 Temei legal de intocmire a Raportului: Art. 97, alin. (1) și (2), din Legea Insolventei nr. 85/ 2014; 

 Obiectivele raportului. Prezentul raport privind cauzele și imprejurarile care au dus la aparitia insolvenței debitoarei 

ALMADA NEW CONCEPT SRL intocmit de catre administratorul judiciar în conformitate cu prevederile Art. 97, alin. 

(1) și (2) din Legea nr. 85/ 2014 are drept scop formularea unor concluzii la urmatoarele obiective principale:  

-Identificarea cauzelor și imprejurarilor care au dus la apariția stării de insolventa, conform art. 97 alin.1 din Legea 

85/2014, care prevede: 

„(1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate, va întocmi și va supune judecătorului-

sindic, 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.” 

-Identificarea faptelor care intră sub incidenta prevederilor art. 169 din Legea Insolventei 85/2014 și a persoanelor vinovate; 

II. PREZENTARE GENERALA A DEBITOAREI 

Conform certificatului furnizare informații ORC nr. 726659/09.08.2022 privind asociații și administratorii societății 

ALMADA NEW CONCEPT SRL, debitoarea are urmatoarele: 

 Date de identificare: 

Debitor: ALMADA NEW CONCEPT S.R.L, cu sediul social în București, sectorul 3, strada Barcarolei nr. 12, cod unic 

de inregistrare 32907980, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. 

J40/2996/2014, Identificator Unic la Nivel European(EUID): ROONRC.J40/2996/2014. 

Sedii secundare: la data deschiderii procedurii societatea nu figureaza cu puncte de lucru deschise. 

Capital social: 200 lei, 20 parti sociale, 10 lei/ps 

 Structura asociatilor: 

Unic asociat și administrator: GABURA DANIEL, cetatean roman, aport la capitalul societatii: 200 lei, detinand 20 

parti sociale, reprezentand 100% participare la beneficii și pierderi 

●Administrator: GABURA DANIEL, cu puteri depline și mandat nelimitat, incepand cu data de 11.03.2014. 

● Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 4791 - Comert cu amanuntul 

prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

Autorizari activitati: la momentul deschiderii procedurii, societatea detinea autorizari de activitati în afara sediului 

social, astfel: 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

III. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII DEBITOARE 

Analizand documentele publicate în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3936/17.VII.2014, s-a constatat ca 

societatea debitoare a fost constituita la 11.03.2014, fiind organizata sub forma SRL-D. 

Conform MOF partea a IV a nr 3500/2.X.2020, conform Deciziei nr. 3 a asociatului unic din 07.09.2020, societatea si-a 

modificat forma de organizare din SRL-D în SRL. 

Societatea debitoare a mai solicitat în urmatorii ani, publicari de documente în MOF privind depunera actului 

constitutiv actualizat al societatii, extindere obiect secundar de activitate și deschidere/inchidere de punct de lucru. 

IV. INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI REALIZATI DE SOCIETATE IN PERIOADA ANTERIOARA 

DESCHIDERII PROCEDURII INSOLVENTEI 

Potrivit reglementărilor în vigoare societățile comerciale au obligația să organizeze și să conducă contabilitate proprie, 

respectiv contabilitate financiară și contabilitate de gestiune adaptate la specificul activității. Contabilitatea, ca activitate 

specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 

precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor juridice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică și 

sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și 

fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, 

creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori. Documentele oficiale de prezentare a 

situației economico-financiare a persoanelor juridice sunt situațiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie 

să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea 

desfășurată. Pentru analizarea situatiei financiar-contabile administratorul judiciar a folosit următoarele documente 

contabile: Bilanțurile contabile la 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, Balanțele de contabile la 28.02.2022. 

Menționăm că societatea debitoare până la data întocmirii prezentului raport a pus la dispoziția administratorului 

judiciar documentele contabile menționate anterior, astfel raportul va prezenta o imagine a societății debitoare până la 

luna anterioară deschiderii procedurii de insolvență. 

In determinarea cauzelor care au dus la aparitia starii de insolventa a societatii, caracterizata prin insuficienta fondurilor 

banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, s-au analizat situatiile financiare aferente anilor 
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2019, 2020 și 2021, analiza evolutiei activului și pasivului societatii, activul societatii- active circulante, pasivul, activul 

net contabil, Analiza fondului de rulment și solvabilitatii, contul de profit și pierderi; situatia patrimonială, 

performanțele financiare, echilibrul financiar și riscul de faliment. 

4.1 Analiza activelor și pasivelor pe ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolventei 

Analiza activelor societatii este un element de maxima importanta în procedura de insolventa, acestea fiind rezultatul 

unor fapte trecute de la care se asteapta cuantificarea în efecte economice curente, respectiv beneficii. 

Analiza în paralel a evolutiei activelor și pasivelor are ca scop formarea unei imagini de ansamblu a echilibruluisi/sau a 

dezechilibrului la nivel patrimonial în cadrul caruia sunt puse în evident și mutatiile structural produse în cadrul 

activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii evidentiate în situatiile patrimoniale. 

Analiza situației societatii s-a realizat pe baza documentelor financiar contabile puse la dispozitie de catre debitoare prin 

intermediul administratorului special desemnat și pe baza situațiilor financiare preluate de pe site-ul Ministerului de Finante. 

Pe perioada analizata, respectiv ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, societatea prezinta urmatoarea evolutie: 

Evoluția activului și pasivului debitoarei în exercițiile financiare anterioare deschiderii procedurii insolvenței, este 

prezentată mai jos, atât structural, ca evolutie a activelor circulante, activelor imobilizate, datoriilor și capitalurilor 

proprii, cât și pe principalele sale componente. 

12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021

TOTAL ACTIV 656,391 674,861 1,142,678

Total active imobilizate 1,890 200,814 213,721

           Imobilizari necorporale 200,351 200,351

           Imobilizari corporale 1,890 463 13,370

           Imobilizari financiare

           Titluri detinute ca imobilizari

Total active circulante 654,501 474,047 928,957

         Stocuri 75,137 76,535 54,279

         Creante 138,934 2,344 11,880

         Investitii financiare pe termen scurt

         Disponibilitati banesti 440,430 395,168 862,798

                Alte active circulante

TOTAL PASIV 656,391 674,861 1,142,678

Capitaluri proprii 620,872 650,365 995,197

               Capital social nevarsat

               Capital social varsat 200 200 200

               Rezerve legale 40 40 491,269

               Alte rezerve

               Rezerve din reevaluare

               Rezultat reportat 491,229 620,632 504,350

               Rezultatul exercitiului 129,403 29,493 -622

               Repartizarea profitului

Venituri in avans

Datorii ce trebuie platite pana intr-un an 35,519 24,496 54,496

Datorii ce trebuie platite pana intr-o per >1 an 92,985  
4.1.1 Analiza elementelor de activ 

●Activele circulante 

Activele circulante reprezintă a doua componenta în structura activului bilanțier, iar prin natura lor, pot insemna 

modalitatea spre obținerea unor lichidități pe termen scurt. Activele circulante ale societății sunt constituite în ordinea 

inversă a lichidității din stocuri, creanțe imobilizate și disponibilități bănești. 

12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021

         Stocuri 75,137 76,535 54,279

         Creante 138,934 2,344 11,880

         Investitii financiare pe termen scurt

         Disponibilitati banesti 440,430 395,168 862,798

         Alte active circulante

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 654,501 474,047 928,957

 
 Analiza elementelor de pasiv 
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Pasivul societății reflectă din punct de vedere financiar sursele de proveniență ale capitalurilor proprii și împrumutate. 

Pasivul societății are următoarea structură: 

PASIV 12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021

CAPITALURI PROPRII 620,872 650,365 995,197

               Capital social varsat 200 200 200

               Rezerve din reevaluare

               Rezerve 40 40 491,269

               Rezultat reportat 491,229 620,632 504,350

               Rezultatul exercitiului 129,403 29,493 -622

TOTAL DATORII 35,519 24,496 147,481

Venituri înregistrate în avans

Datorii ce trebuie platite pana intr-un an 35,519 24,496 54,496

Datorii ce trebuie platite pana intr-o per >1 an 92,985  
In componenta capitalurilor proprii intra: capitalul social, rezervele de orice fel, rezultatul reportat și rezultatul 

exercițiului financiar. Nivelul capitalurilor proprii ale unei entități economice arată raportul dintre datoriile totale și 

activul total al societății. 

4.1.2 Activul net contabil 

Activul net contabil oferă indicii asupra solvabilității globale a societății și asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale 

entității economice și se determină ca diferență între total active și total datorii. 

Patrimoniul net reflectă activele firmei negrevate de datorii, arătând averea acționarilor stabilită pe baza bilanțului 

patrimonial. Acest indicator este echivalentul activului net contabil. Prin urmare, activul net contabil dă indicii asupra 

solvabilității globale a întreprinderii și asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale entității economice. 

DENUMIRE INDICATOR 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

TOTAL ACTIV 656.391 674.861 1.142.678

TOTAL DATORII 35.519 24.496 147.481

ACTIV NET CONTABIL 620.872 650.365 995.197  

 
Elementele de activ net contabil nu au fost negative în perioada analizata, rezultatul final fiind pozitiv. În concluzie, 

analizand strict situatiile financiare publica de societate, reliefează faptul că societatea debitoare poate să-și acopere 

datoriile totale pe seama activelor deținute. 

După cum constatăm în graficul de mai sus activul net contabil este favorabil societății pe perioada analizată în anii 

2019, 2020, 2021. 

Totalul activului net contabil a inregistrat valori pozitive . 

4.2 Analiza fondului de rulment și a solvabilității 

Solvabilitatea reprezintă capacitatea societății de a face față obligațiilor scadente care rezulta fie din angajamente 

anterioare contracte, din operații curente, fie din prelevări obligatorii. Se consideră ca o entitate este solvabilă dacă 

următoarele egalități sunt indeplinite: 

Active imobilizate = Capital permanent 

Active circulante = Datorii de exploatare 
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In practica, aceasta egalitate nu se intâlnește deoarece ar fi necesară corelarea perfectă a încasărilor și plăților. Apare 

astfel necesitatea constituirii unei rezerve care sa facă față neregularităților existente între scadențele încasărilor și 

plăților. Această rezervă este fondul de rulment. Fondul de rulment reprezintă partea din resursele financiare 

permanente care asigură finanțarea activelor circulante. Astfel: 

Fondul de rulment = Surse permanente – Alocari permanente 

Pentru stabilirea unui diagnostic asupra situației financiare și a rentabilității unei societăți, este necesară o analiză 

detaliată a bilanțului contabil. Astfel, a fost realizată o analiză funcțională a contului de profit și pierdere, a situației 

patrimoniului, iar în cele ce urmează vom face o analiză financiară care să reflecte solvabilitatea, lichiditatea și riscul de 

insolventa al societății. 

Efectuarea acestei analize presupune construcția, analiza și interpretarea câtorva indicatori economici, după cum 

urmează: Fondul de rulment net (FRN) este partea din capitalul permanent care depășește valoarea imobilizărilor nete și 

este destinată finanțării activelor circulante. Acest surplus este destinat să acopere într-o anumită proporție nevoia de 

fond de rulment. În funcție de măsura în care se realizează acest lucru, se conturează o anumită stare de echilibru 

financiar. 

Evolutia fondului de rulment este prezentată mai jos. 

 
Active circulante Datorii curente Fond de rulment 

2019 654.501 35.519 618.982 

2020 474.047 24.496 449.551 

2021 928.957 54.496 874.461 

În cazul concret al societății, fondul de rulment este pozitiv în toata perioada analizata. Acest rezultat pozitiv semnifica 

faptul ca debitoarea în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii de insolventa, avea o masura de siguranta, în sensul ca 

activele circulante erau finantate de catre capitalurile permanente. 

Conform indicatorilor financiari, debitoarea si-a pastrat autonomia în finantarea investitiilor proprii. In general daca 

fondul de rulmet propriu este suficient, atunci firma isi va gasi intotdeauna lichiditatile necesare pentru finantarea 

activitatii curente. 

Diagnosticul lichiditatii 

Lichiditatea indica posibilitatile societatii de a-si transforma activele în numerar, necesar acoperirii datoriilor și se 

exprima prin indicatorul rata lichiditatii. Lichiditatea societatii este o forma a echilibrului financiar, de aceea este 

necesar a se analiza acest indicator pe ultimii 3 ani, pentru a determina momentul în care debitoarea nu a mai avut 

capacitatea de a acoperi prin elementele sale patrimoniale obligatiile exigibile. Lichiditatea generala este influentata de 

toate elementele care intra în componenta activelor curente ( stocuri, creante, disponibilitati banesti), respectiv a 

datoriilor curente ale firmei (furnizori, salariati, banci și obligatii fiscale). 

Rata lichiditatii generale = ( stocuri+ creante+ disponibilitati banesti)/ datorii pe termen scurt: 

a) Rata lichiditatii generale 2019 = 18,42 

b) Rata lichiditatii generale 2020 = 19,35 

c) Rata lichiditatii generale 2021 = 17,04 

Lichiditatea reflecta o situatie favorabila daca are calori cuprinse intre 1,2-2. 

Lichiditatea imediata masoara capacitatea firmei de a plati datoriile pe termen scurt, utilizand activele cu cel mai mare 

grad de lichiditate din bilant. Valoarea optima pentru acest indicator este, în general 1. Daca valoarea indicatorului este 

mai mare de 1, exista garantia acoperirii datoriilor curente ale societatii. 

Se apreciaza ca pentru a reflecta o situatie favorabila din punct de vedere financiar acest indicator trebuie sa aiba o 

valoare cuprinsa intre 0,2 și 0,3. Calculand lichiditatea imediata, putem determina momentul aparitiei starii de 

insolvabilitate. 

Lichiditatea imediata (LI)= total diponibilitati banesti/datorii curente 

a) Lichiditatea imediata 2019= 12,39 

b) Lichiditatea imediata 2020= 16,13 

c) Lichiditatea imediata 2021= 15,83 

Se observa ca lichiditatea imediata a fost favorabila în perioada analizata 

4.3 Diagnosticul corelatiei creante-datorii 

Un factor important de determinat atunci cand se analizeaza situatia financiara a unei societati este evolutia corelatiei 

creante-datorii, corelatie care influenteaza decisiv capacitatea de plata a societatii, în lipsa altor surse de finantare. Daca 

indicatorul se calculeaza doar cu datoriile curente, este de preferat sa fie subunitar, deci sa avem mai multe datorii decat 

creante. Situatia este normala doar daca datoriile se achita în termenele stabilite și nu se platesc penalitati pentru 

intarziere. In caz contrar, raportul trebuie sa fie supraunitar, respectiv sa avem datoriile achitate. 

Formula de calcul: RCD= CR/DC sau RCD= CR/DT 

Denumire indicator 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Creante (CR) 138.934 2.344 11.880 

Datorii totale (DT) 35.519 24.496 147.481 

Raport creante/datorii totale 3,91 0,09 0,08 

O valoare subunitara indica faptul ca societatea utilizeaza la maxim creditul furnizor: „pasuirea la plata”. Valoarea 

raportului creante/ datorii confirma starea precara în care se afla societatea, marimea acestui indicator fiind subunitara 

în perioada: 2020-2021. 
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4.4 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. Cu ajutorul lui se explica 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. 

Denumire indicator 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Cifra de afaceri 297.539 294.909 370.748 

Cheltuieli totale 543.270 260.342 452.629 

Veniturile totale 675.725 294.909 465.606 

 

 
V. ANALIZA INCIDENTEI DISP ART 117-118 DIN LEGEA 85/2014 

Referitor la incidenta prevederilor art. 117-118 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolventa, avand în vedere ca administratorul judiciar nu a identificat până la aceasta data instrainari de active din 

patrimonial societatii debitoare pentru care sa se poata face aplicabilitatea prevederilor art.117 din legea 85/2014. In 

ipoteza în care se vor identifica elemente noi care intra sub incidenta art.117-118 din Legea 85/2014, se va proceda la 

sesizarea instantei. 

VI. PREZENTAREA, EVALUAREA SI PREVIZIONAREA ACTIVITATII DE REORGANIZARE. Concluziile 

raportului prevazut de art.92 din Legea 85/2014 

La data de 11.08.2022 Belciu Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar a depus la dosarul cauzei raportul 

intocmit conform disp. art.92 din Legea 85/2014, cu propunerea continuarii perioadei de observatie în cadrul procedurii 

generale. Administratorul judiciar a considerat de debitoarea nu indeplineste niciuna din conditiile prevazute de art.38 

alin (2) din legea 85/2014, astfel incat a propus în cadrul raportului în conditiile art.92 alin (1) din legea 85/2014, 

continuarea perioadei de observatie. Raportul a fost inregistrat la dosarul cazuei și publicat în BPI nr 13062/10.08.2022. 

VII. REFERIOR LA CONTROLUL INOPINAT efectuat de inspectori din cadrul Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala, DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA BUCURESTI, în baza prevederilor Legii 207/2015 - 

Codul de Procedura Fiscala, efectuat la data de 30.08.2021. 

Controlul inopinat a fost efectuat la sediul societatii în data de 09.07.2021 și a avut ca obiectiv verificarea modului de 

desfasurare a activitatii precum și respectarea prevederilor legale cu privire la constituire și virarea catre bugetul statului 

a taxelor și impozitelor datorate în perioada controlata 2017-2021. 

La data controlului persoana desemnata sa reprezinte debitoarea pe durata inspectiei fiscale a fost administratorul 

societatii, dl Gabura Daniel, contabilul sef al societatii, doamna STAN CORNELIA Transmitand o NOTA 

EXPLICATIVA în acest sens. 

Raportul de inspectie fiscala a arata în detaliu faptele constatate, prin analzia incasarilor în conturile bancare apartinand 

societatii, valoarea totala a incasarilor, etc. 

a) Astfel, din analiza jurnalelor pentru vânzari intocmite de ALMADA NEW CONCEPT SRL a rezultat ca, în luna 

ianuarie 2017 societatea a efectuat vânzàri în valoare de 84.699,45 lei, în luna februarie vânzari în vatoare de 

124.746,84 lei, iar în luna martie 2017 vânzari în valoare de 117.657 lei, rezultànd ca a depasit plafonul de 220.000 lei 

prevázut de art. 310 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, valabil pentru perioada 2017, iar societatea avea obligatia 

sa se înregistreze în scopuri de TVA, conform prevederiîor alin (6) al art. 310 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 

până la data de 10.04.2017 i ar fi devenit plătitoare de TVA începând cu data de 01.05.2017. 
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In perioada verificata, societatea ALMADA NEW CONCEPT SRL a comercializat mărfuri prin intermediul diverselor 

platforme online în sumă totală de 4.550.386 lei, asa cum au fost evidentiate în jurnalele pentru vânzări aferente 

perioadei 01.01.2017 - 31.05.2021. Având în vedere că, asa cum a fost descris în raportul de inspectie fiscala, societatea 

ar fi devenit plătitoare de TVA incepând cu data de 01.05.2017, iar în perioada 01.01.2017 - 30.04.2017 a efectuat 

vânzări în sumă totală de 441.793 lei. Rezultă că aceasta nu a calculat, nu a declarant și nu a plătit la bugetul de stat 

TVA aferent livrăritor de bunuri în sumă totala de 4.108.593 lei, calculatà ca și diferentă între valoarea totală a 

vânzăritor de 4.550. 580 lei și valoarea vânzărilor scutite de TVA în sumă totală de 441.793 lei. 

b) În perioada 01.01.2017 - 31.03.2021, debitoarea a declarat în declaratiile cod 100, respectiv cod 710, suma totală de 

20.791 lei reprezentând impozitul pe veniturile microintreprinderitor și a efectuat plăti la bugetul de stat în suma de 

16.072 lei cu titlu de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit informatiilor detinute la nivelul ANAF. Astfel, 

din estimările realizate de echipa de control, societatea avea obligatia să calculeze, să inregistreze sisă declare în 

declaratiile cod 100 suma totala de 44,185 lei, în perioada ianuarie 2017 - martie 2021. Din aspectele prezentate, în 

sarcina societătii ALMADA HEW CONCEPT SRL a fost estimată suplimentar suma de 23.394 lei datorată bugetului 

de stat, reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 

c) Din anatiza operatiunilor contabile inregistrate în registrul de casă și evidentiate în rulajul contului 5311, au fost 

identificate următoarele neconcordante: 

 Aferent operatiunilor de plati cu numerar din casă din perioada 01.09.2017 - 31.10.2017, în valoare totală de 

106.650 lei, nu au fost identificate facturi de achizitie servicii în jurnalele pentru cumpărări sau inregistrári în registrul 

jurnal care să sustina realitatea acestora, iar suma de 106.650 lei a fost reîncadrată ca și dividende nete acordate 

asociatului unic al societătiî ALMADA HEW CONCEPT SRL din profitul reportat, aferent anului 2014. 

 In data de 31.12.2019 a fost îdentificată noma contabilă fără număr, evidentiată în registrul de casă al acestei zile, în 

valoare de 239,000 lei, la rubrica de plati având cont corespondent debitor 5125 SL/ME /IN CURS DE DECONTARE, 

prin care a fost diminuat soldul zilei de la suma de 239.377,14 lei la suma de 194,14 lei. S-a procedat la reincadrarea 

sumei de 239.000 lei ca dividende nete acordate asociatutui unic al societătiì ALMADA NEW CONCEPT SRL din 

profitul reportat. 

 In data de 31.12.2020 a fost identificata nota contabilă fară număr, evidentiată în registrul de casă al acestei zile, în 

valoare de 150.000 lei, la rubrica de plăti și având cont corespondent debitor 542 AVANSURI DE TREZORERIE, prin 

care a fost diminuat soldul zilei de la suma de 154.035,32 lei la suma de 4.035,3 2 lei. S-a procedat la reincadrarea 

sumei de 150.000 lei ca și dividende nete acordate asociaŁului unic al societătii ALMADA 

d) In ceea ce priveste TAXA PE VALOARE ADAUGATA 

Din verificarea jurnaleÍor pentru cumpărări aferente perioadei 01.05.2017 (dată de la care societatea era obligată să 

devină plătitoare de TVA) - 31.05.2021, puse la dispozitia organelor de control în format electronic de către 

reprezentantul ALMADA NEW CONCEPT SRL, rezultă că societatea a efectuat achizitii de bunuri și servicii cu o 

valoare totală a TVA de 394.538 lei. 

Pentru a evita înregistrarea în scopuri de TVA și a nu deveni platitoare de TVA, societatea ALMADA NEW CONCEPT 

SRL a efectuat o serie de înregistrări contabite neconforme cu reglementările privitoare la întocmirea contabilitătii, 

după cum urmează: 

- în anul 2017, pentru a evita depăsirea plafonului de 220.000 lei, peste care ar fi avut obligatia înregistrării ïn scopuri 

de TVA, a evidentiat totalul vânzărilor de marfă în sumă de 1.572.551 lei, conform jurnalelor pentru vănzări, ca și 

venituri pe clasa 7 a conturilor contabile, evidentiate în balanta de verificare aferentă lunie decembrie 2017; 

- în anul 2018, pentru a evita depăsirea plafonului de 300.000 lei (valabil începând cu data de 01.04.2018, conform art. 

310 din Codul Fiscal valabil începand cu această datá), pentru care ar fi avut obligatia inregistrării în scopuri de TVA, a 

evidentiat totalul vânzărilor de marfă în sumă de 1.225.064 lei, conform jurnalelor pentru vânzări, ca și venituri pe clasa 

7 a conturilor contabile, evidentiate în balanta de verificare aferentă lunii decembrie 2018 ; 

- în anul 2019, pentru a evita depăsirea plafonului de 300.000 lei, peste care ar fi avut obligatia înregistrării în scopuri 

de TVA, a evidentiat totalul vânzărilor de marfă în sumă de 675.689 lei, conform jurnalelor pentru vânzări, ca și 

venituri pe clasa 7 a conturilor contabile, evidentiate în balan a de verificare aferentă lunii decembrie 2019 ; 

- în anul 2020, pentru a evita depăsirea plafonului de 300.000 lei, peste care ar fi avut obligatia înregistrării în scopuri 

de TVA, a evidentiat totalul vânzărilor de marfă în sumă de 815.598 lei, conform jurnalelor pentru vânzări, ca și 

venituri pe clasa 7 a conturilor contabile, evidentiate în balanta de verificare aferentă lunii decembrie 2020. 

Referitor la functionalitatea contului 758, conform Capitolului 16 “Functiunea conturilor OMFP nr. 1802/2014 cu 

ajutorul acestui cont se evidentiaza veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de 

venituri ale activitătii de exploatare, respectiv, în contul 758 “Alte venituri din exploatare” se înregistrează: 

 sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428); 

 valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (461); 

 valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalitătilor datorate (411, 451, 453, 461, 418); 

 cota-parte a subventiilor pentru investii și trecute la venituri, corespunzător amortizării înregistrare sau la scoaterea 

din evidentă a activelor (475); 

 bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303); 

 drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426); 

Tinând cont că, în perioada verificată, societatea ALMADA NEW CONCEPT SRL a comerciatizat doar mărfuri 

constând în diverse bunurł prin intermediul diverselor platforme online în sumă totală de 4.550.386 lei, asa cum au fost 
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evidentiate în jurnalele pentru vânzări aferente perioadei 01.01.2017 -31.05.2021, înregistrările de venituri în contul 758 

nu s- au justificat din punct de vedere contabil, iar unicul scop al efectuarii acestora a fost evitarea înregistrării în 

scopuri de TVA a societătii verificate. 

Pentru stabilirea sumei reprezentând TVA de plaŁă datorată bugetului de stat de către societatea ALMADA NEW 

CONCEPT SRL, organul fiscal de control a procedat la intocmirea de situatii și recalculari ale sumelor datorate. 

d) In ceea ce priveste IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR 

S-a constatat că socieŁatea a efectuat rectificări la sumele declarate cu titlul de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor prin depunerea unor declaratii rectificative cod 710 

În perioada 01.01.2017-31.03.2021, debitoarea a recunoscut prin intermediuf dectaratiilor fiscale, suma totală de 20,791 

lei reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și a efectuat plăti la bugetul de stat în sumă de 16.072 lei 

cu titlul de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivît informatiilor detinute la nivelul ANAF. Astfel, din 

calculele realizate de echipa de control, societaŁea avea obligatia sa calculeze, să inregistreze și sa declare în 

declaratiile cod 100 suma totală de 44.185 lei, în perioada ianuarie 2017 - martie 2021. Din aspectele prezentate, în 

sarcina societătii ALMADA NEW CONCEPT SRL a fost calcułata suplimentar suma de 23.394 lei datorată bugetului 

de stat, reprezentând impozit pe venituriíe microîntreprinderilor. 

e) In ceea ce priveste IMPOZITUL PE VENITURILE DIN DIVIDENDE 

Din analiza operatiunilor contabile înregistrate în registrul de casă și evidentiate în rulajul contului 5311, au fost 

identificare situatii constant în inregistrari de operatiuni de plăti cu numerar din casă, în valoare totală de 106.650 lei și 

care nu au fost identificate facturi de achizitie servicii în jurnalele pentru cumpărări sau înregistrări în registrul jurnal 

care să sustină realitatea acestora, astfel încât echipa de control a considerat că acestea au fost înregistrate cu scopul 

diminuării artificiale a soldului final la registrul de casă pentru a compensa cheltuieli efectuate. 

Astfel, a fost calculat impozitului pe venituri din dividende datorat bugetului de stat, aferent dividendelor în sumă de 

106.650 lei, respectiv suma de 26.087 lei 

f) MASURILE DISPUSE DE ORGANUL FISCAL AU FOST: 

Pentru societatea ALMADA NEW CONCEPT SRL echipa de control a estimat suplimentar sume de plata la bugetul de 

stat în vatoare totala de 705.475 lei, calculate dupa cum urmeaza: 

 taxa pe vatoarea adaugata 

4.108.593 lei (baza impozabila) x 19/119 = 655.994 lei reprezentand TVA care ar fi trebuit colectata 

 impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

A fost estimata suma de 23.394 lei reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor datorat suplimentar la 

bugetul de stat, calculata prin diferenta dintre suma totala de 44.185 lei estimata la valoarea totala a vanzarilor de bunuri 

din perioada ianuarie 2017 - martie 2021 (4.418.500 lei baza impozabila x 1%) și suma de 20.791 lei, constand în 

impozit pe veniturile microintreprinderilor declarat de societate în declaratiile 100 depuse, luand în considerare sumele 

cuprinse în declaratiile rectificative 710. 

 impozitul pe veniturile din dividende 

Aferent sumelor de bani retrase din casieria societatii, acestea au fost reincadrate și s-au calculate sumele datorate catre 

stat. Venituri din dividende, a fost estimata valoarea totala de 26.087 lei, reprezentand impozit pe veniturile din 

dividend bugetului de stat, calculat dupa cum urmeaza: 

112.263 (baza impozabi(a) x 5% (cota de impozitare) = 5.613 lei 

251.579 (baza impozabila) x 5% (cota de impozitare) = 12.579 lei 

157.895 (baza impozabila) x 5% (cota de impozttare) = 7.895 lei. 

VIII. Avand în vedere aspectele identificate de organele de control, societatea a transmis un punct de vedere prin 

intermediul dnei STAN CORNELIA – angajata în cadrul societatii în functia de contabil sef al societatii. 

Din lecturarea acestei Note explicative, se desprinde ideea asumarii inregistrarilor contabile de catre sefa 

departamentului contabilitate, care în cunostinta de cauza, isi asuma inregistrarile contabile, interpretate de organul de 

control ca fiind eronate și avand drept scos sustragerea societatii de la inregistrarea în scopuri de TVA . 

Administratorul judiciar al societatii a putut constata ca aceasta, în calitate de contabil sef al societatii nu a indicat în 

declaratia sa, o imixtiune a administratorului societatii în modalitatea de tinere a contabilitatii și nu a precizat nici un 

moment faptul ca eventual i s-a cerut de catre adminitratorul statutar sa fraudeze dispozitiile legale. Mai mult decat atat, 

am putut constata faptul ca, dna Stan Cornelia a gasit explicatii ca fiecare intrebare ce i-a fost adresata, aceasta 

demonstrand asumarea tuturor operatiunilor contabile realizate în numele societatii, în mod constient. 

Urmare a acestui control, reprezentantul legal al societatii, dl Gabura Daniel a formulat plangere penala impotriva dnei 

Stan Cornelia, pentru gravele erori contabile și modalitatea de tinere a tuturor registrelor societatii și pentru faptele 

penale savarsite cu intentie, respectiv pentru infractiunea prevazuta de art.289 CPP, art.321 CP ( fals intelectual ), 

art.323 CP ( uz de fals ), art.297 Cp ( abuz în serviciu ), art.238 CP 9 abuz de incredere ), cu trimitere la legea 

contabilitatii 82/1991 și la Legea 31/1990 a societatilor comerciale. 

Astfel, administratorul judiciar a luat cunostinta de faptul ca societatea debitoare a fost platitoare de TVA în perioada 

01.02.2015-12.10.2016, iar din data de 12.10.2016 până în prezent, societatea nu a figurat în registrele societatilor 

platitoare de TVA. 

Din raportul ANAF, rezulta ca societatea incepand cu 10.04.2017 trebuia sa se inregistreze în scopuri de TVA. Pentru a 

evita acest lucru, societatea a efectuat o serie de operatiuni contabile neconforme cu legea contabilitatii. 

Astfe, prin contractual individual de munca nr 04/10.08.2016 predat societatii de contabilul sef dna Stan Cornelia, este 
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semnat în fals, semnatura de la rubrica administrator societate, neapartinand dlui Gabura Daniel, iar stampila aplicata în 

aceeasi rubrica este stampila utilizata de departamentul contabil, predate de societate în baza unui Pv de predare primire 

la data de 4.10.2021. 

Conform sustinerilor debitoarei, din REVlSAL — Raport per salariat 18.01.2022 rezulta ca la data incheierii 

contractului individual de munca nr. 04/10.08.2016 dna Stan Cornelia figura conform COR 121112 contabil sef/director 

financiar. 

La data de 11.04.2020 apare ca incetat contractul de munca, iar de la data de 17.09.2020 apare inregistrat un nou 

contract de munca conform COR 331302, de data aceasta în functia contabil ! Societatea sustine ca nu a fost informata 

nici de incetarea contractului de munca cu Stan Cornelia și nici de incheierea unui nou contract de munca, de data 

aceasta pentru functia de contabil. 

Pe cale de consecinta, s-a concluzionat ca în perioada 22.04.2020 - 17.09.2020 STAN CORNELIA a desfasurat 

activitatea de contabil fara sa existe un contract de munca. Desi nu exista un contract de munca, Stan Cornelia a semnat 

în perioada mentionata state de plata și toate celelalte documente contabile. 

In acest sens, STAN CORNELIA a formulat și a inregistrat cererea de anulare a inregistrarii de TVA, la data de 

6.10.2016, cerere semnata personal de aceasta .Mai mult, din sustinerile administratorului societatii, rezulta ca aceeasi 

persoana a clonat și semnatura dlui Gabura Daniel și a aplicat-o pe o serie de doumente pe care le-a transmis catre 

organele fiscale, incalcand astfel disp art.6 alin 2 din Legea 82/ 1991 - , Documentele justificative care stau la baza 

inregistrarilor contabile angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care 

le-au inregistrat în contabilitate “. 

Mai mult decat atat, conform celor sustinute de debitoare, STAN CORNELIA a emis o serie de facturi fiscale în scopul 

diminuarii artificiale a soldului finalal registrului de casa, aspect retinute în procesul-verbal intocmit de inspectorii 

antifrauda ( pag 11 pct 3 ), administratorul societatii neavand cunostinta de existenta acestor facturi, toate acestea fiind 

emise de catre contabil. 

Din actele puse la dispozitie de debitoare inclusiv plangerea penala formulata, se desprinde ideea ca situatia în care se 

gaseste astazi societatea este rezultatul incalcarii legii contabilitatii de catre contabila Stan Cornelia, care în opinia 

acesteia se face vinovata de activitatea infractionala, de fals, uz de fals, abuz în serviciu, abuz de incredere și 

infarctiunile la legea contabilitatii. 

Aceste aspecte, sunt intarite și de atitudinea dnei STAN CORNELIA, care intelegem ca a refuzat sa predea baza de date 

electronica a societatii catre o noua contabila angajata ulterior de catre societate. 

IX. CONCLUZII PRIVIND CAUZELE SI IMPREJURARILE CARE AU DUS LA STAREA DE INSOLVENTA 

Prezentul raport a fost intocmit pe baza situatiilor financiare anuale, a balantelor de verificare și a situatiilor prezentate 

de catre debitoare. Deasemenea datele și informatiile primite s-au comparat cu datele exitente pe site-ul Ministerul 

Finantelor, iar constatarile și analizele cuprinse în prezentul raport se bazeaza pe situatiile, informatiile centralizate 

intocmite, precum și pe propriile noastre observatii, cercetari, analize și experienta. 

Din analiza documentelor primite se constata ca cel care a administrat și gestionat în drept și în fapt societatea, de la 

infiintare a fost dl Gabura Daniel, cetatean roman, cu puteri depline și mandat nelimitat. 

Concluzionand, în baza celor analizate până în prezent și conform evolutiei principalilor indicatori economico – 

financiari obtinuti reflectati în situatiile financiare anterioare ultimilor trei ani de la data intrarii în insolventa, 

comparativ cu ultima luna inainte de deschiderea procedurii, coroborat cu obiectul de activitate al societatii, rezulta 

faptul ca principalele cauze care au dus la starea de insolventa (lipsei de lichiditati pentru acoperirea datoriilor certe, 

lichide și exigibile), a fost controlul antifrauda, care verificand activitatea societatii pe ultimii 5 ani, a putut constata 

grave nereguli la legea contabilitatii. In acest sens, a fost intocmita o Decizie de impunere, pentru intreaga perioada 

verificata, care a generat obligatia societatii la plata sumei de 310.934 lei reprezentand TVA, impozit pe venituri, 

impozit pe dividende. 

La momentul redactarii prezentului raport, se cunosc urmatoarele informatii: 

- Pe site-ul www.mfinante.ro societatea debitoare figureaza cu bilanturi depuse anul inclusiv pentru anul 2021. 

- Cel care a administrat de drept societatea de la infiintare și până la data deschiderii procedurii a fost dl Gabura Daniel, 

cetatean roman, cu puteri depline și mandat nelimitat . 

- La data de 3.08.2022, prin Hotararea Asociatului unic al societatii a fost desemnat administrator special- dl Gabura 

Daniel urmand a indeplini atributiile prevazute de art.56 din Legea 85/2014. Procesul verbal a fost publicat în BPI nr 

12864/04.08.2022 

- Debitoarea prin administrator special si-a exprimat intentia de a colabora cu administratorul judiciar în prezenta 

procedura, insa până în acest moment nu si-a manifestat intentia de reorganizare a activitatii, conform unui plan de 

restructurare a activitatii. 

- Conform informatiilor furnizate de institutiile abilitate și din declaratiile debitoarei, societatea Nu figureaza 

inregistrata cu bunuri imobile : 

- Debitoarea detine în patrimoniu urmatoarele mijloace de transport: 

 Autoturism marca DACIA, tip LOGAN, an de fabricatie 2016, serie sasiu: UU14SDCH455965872, capacitate 

cilindrica 1461 cmcm putere 55 kw, serie motor D068094, dobandit în anul 2021, culoare alba, rulaj  până la momentul 

inventarierii 184.682 km, nr certificat de inmatriculare B04799930, serie carte de identitate auto – L278663, nr de 

inmatriculare B105VJX; 

 STOC DE MARFA NEPERISABILA – de uz caznic, accesorii auto, corputi de iluminat, becuri, produse de ingrijire 
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personala- aparate de ras, pedichiura, de tuns, cutii, etc. O parte din aceste bunuri fiind deteriorate și nefunctionale ) 

Aceste bunuri au fosr lasate în custodia administartorului special, în baza Procesului verbal de custodie incheiat la data 

de 10.08.2022. Bunurile urmeaza fi evaluate. 

IX. CONCLUZII CU PRIVIRE LA RASPUNDEREA PATRIMONIALA A PERSOANELOR CARE AU CAUZAT 

STAREA DE INSOLVENTA 

Raspunderea patrimonială a persoanelor vinovate de starea de insolventa este reglementata la art. 169 din Legea 

85/2014, care prevede: 

Art. 169 “(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: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

b) au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți; 

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 administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, 

atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă; 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; 

g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna 

celorlalți creditori; 

h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit 

prevederilor prezentului titlu. 

Avand în vedere aspectele mai sus evidentiate, consideram ca principala cauza care a determinat starea de insolventa 

constand în datorii certe, lichide și exigibile datorate bugetului de stat, este data de controlul inopinat ANAF- Directia 

Antifrauda, care verificand activitatea societatii în perioada 2017-2021 a constatat abateri la legea constabilitatii. 

Din Notele explicative puse la dispozitie de catre debitoare (apatinand administratorului și contabilului societatii ) se 

desprinde concluzia asumarii de catre dna STAN CORNELIA – contabil sef, (angajat cu contract de munca în cadrul 

societatii), a tututor operatiunilor contabile inregistrate în documentele societatii și transmise spre publicare institutiilor 

publice. 

Mai mult decat atat, societatea debitoare a formulat plangere penala depusa la PARCHETUL JUDECATORIEI 

SECTORULUI 3 BUCURESTI, impotriva dnei contabil sef STAN CORNELIA, pentru infractiunile de fals intelectual, 

uz de fals, abuz în serviciu, abuz de incredere și pentru infractiuni la legea contabilitatii și a societatilor comerciale. 

In acest context, sub rezerva identificarii și a altor fapte dintre cele enumerate în art.169, care sa fi constituit cauza 

directa a ajungerii debitoarei în incapacitate de plati, ne rezervam dreptul de a completa prezentele concluzii privitoare 

la persoanele vinovate de ajungerea societatii debitoare în insolventa. In masura în care pe parcursul procedurii vor fi 

identificate elemente noi, vom completa prezentul raport. 

Prezentul raport va fi depus la dosarul cauzei, va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa și va fi supus 

aprobarii adunarii cerditorilor. 

Administrator judiciar, Belciu Insolvency S.P.R.L., prin Practician în insolvență Madalina Jambori 

 

2. Societatea GENERAL TRADING AND SERVICES SRL, cod unic de înregistrare: 3382932 

Tribunalul București 

Secția a VII-a Civilă 

Dosar nr. 29440/3/2021 

Termen 02.11.2022 

Domnule Președinte, 

Subscrisa, FIT INSOL IPURL, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Practicienilor în Insolvență sub 

numărul RFO II 0489, având sediul în București, Strada Alexandru Beldiman nr. 1, Bl. 1, sc.B, et. 2, ap. 30, sector 5, 

reprezentată prin practician în insolvență Teodora Ionașcu, Tel 0723.515.918, în calitate de lichidator judiciar al 

debitoarei GENERAL TRADING AND SERVICES SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, având nr. de ordine în 

Registrul Comerțului J40/7085/1992 și Cod Unic de Înregistrare 3382932, cu ultimul sediul social cunoscut în 

București, Sec. 1, str. Ion Câmpineanu nr. 25, Bl. 9, et. 8, ap. 47, conform Hotărârii intermediare nr. 1186 din data de 

16.03.2022 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 29440/3/2021, în temeiul Art. 59 din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, depunem prezentul: 

Raport al lichidatorului judiciar privind activitatea desfășurată în cadrul procedurii insolvenței debitoarei 

General Trading and Services SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Nr. 70 

Ziua: 27 Luna:10 Anul:2022 

Prin care aducem la cunoștința instanței demersurile efectuate în cadrul procedurii de la ultimul termen de judecată și 

până la acest moment pentru debitoarea GENERAL TRADING AND SERVICES SRL – în faliment, în bankruptcy, en 
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