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1. Business Overview 
1.1. Deschiderea procedurii 
Prin Încheierea civilă nr. 434/F/CC/2022 pronunțată în data de 27.10.2022, Tribunalul Bihor a dispus deschiderea 
procedurii insolvenței în forma generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 față de societatea debitoare Isrom Impex SRL, 
în dosarul nr. 3439/111/2022, desemnând în calitate de administrator judiciar EUROSMART Filiala Sibiu SPRL. 
În temeiul art. 74 din Legea 85/2014, debitoarea a depus lista cu documente arătându-și totodată intenția de intrare în 
procedura de reorganizare în baza unui plan care va propune restructurarea activității în vederea îndestulării creditorilor 
într-o proporție cât mai mare. 
1.2. Identificarea societății 
- Informații de identificare: 
Denumire Isrom Impex SRL 
Forma juridică Societate cu răspundere limitată 
Cod unic de înregistrare 2721283 
Registrul Comerțului J05/3899/1992 
Capital social 120.000 RON 
Obiect activitate 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. 
Sediu Județul Bihor, municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 56/B 
- Structura asociativă: 
Capitalul social subscris și integral vărsat al societății Isrom Impex SRL este în sumă de 120.000 lei. Acesta este divizat 
în 12.000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. La data deschiderii procedurii de insolvență societatea 
debitoare prezenta următoarea structură de asociere: 

Asociați Nr. părți sociale 
Aport capital 

social lei 
Pondere deținută în 

capitalul social 
Binșelan Mihail 11.880 118.800 99,00% 
Binșelan Daniela 120 1.200 1,00% 

Total 12.000 120.000 100,00% 
1.3. Scurt istoric 
Societatea Isrom Impex SRL este o companie privată românească de producție, societate cu răspundere limitată, 
înființată în decembrie 1992 de către dl. Mihail Binșelan, cadru didactic universitar și cercetător la acea vreme. Obiectul 
principal de activitate este Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. conform cod CAEN 2829. 
Conform informațiilor comunicate de către dl. Mihail Binșelan, societatea Isrom Impex SRL a debutat cu o activitate 
comercială de import și distribuție de componente industriale consumabile. Oferta comercială Isrom este o soluție 
tehnică industrială ce reunește produse aflate într-o sinergie tehnică, fiecare gamă provenind de la unul dintre liderii 
mondiali în domeniu. 
În scurt timp compania a devenit o Rețea de distribuție industrială care acoperea vestul României, având sediul în 
Oradea și puncte de lucru în reședințele de județ din Transilvania și Banat. 
După anul 2002 societatea Isrom Impex SRL a început dezvoltarea activității de producție în scopul atingerii astfel a 
dezideratului inițial de la înființare, adică acela de a deveni o companie de producție. 
Azi, Isrom Impex SRL este una dintre puținele companii românești producătoare în domeniul de vârf al integrării 
roboților industriali, automatizărilor industriale – hard și soft pentru industria automotive. 
Timp de aproape 30 de ani, de la înființare, compania a avut o ascensiune puternică, ajungând în topul firmelor din 
județul Bihor. 
Principalii clienți ai Isrom Impex SRL sunt companiile multinaționale producătoare de componente auto pentru marii 
producători mondiali de automobile: Mercedes, Audi, BMW, Renault etc. Acești clienți principali, au fabrici în 
România, cum ar fi: Continental, Siemens, Bosch, Faist, Hella, Valeo, Filtration, Webasto, Sogefi etc. Acestora li se 
oferă o activitate inovativă de cercetare – dezvoltare de produse noi: utilaje producătoare noi, dezvoltate la temă, 
sisteme de automatizare, integrare de roboți industriali. 
Activitatea este considerată una de nișă, de high-tech, foarte greu accesibilă inclusiv firmelor din Europa și America. 
Odată cu apariția pandemiei, marii producători de automobile din Europa au intrat în criză economică globală, 
antrenând pe orizontală și industriile furnizorilor lor. Acești furnizori sunt clienții Isrom Impex SRL, fiind astfel 
afectată în mod direct întreaga activitate operațională a companiei. 
Aceiași mari producători au anunțat în anul 2020 închiderea pe o perioadă nedeterminată de timp a celor mai multe 
puncte de lucru ale lor. Ca urmare, societatea a fost anunțată că ei își opresc activitatea și urmează să fie suspendate 
orice investiție în produse noi, fiind astfel sistate comenzile către Isrom Impex SRL. 
Compania Isrom Impex SRL a făcut toate eforturile posibile pentru a-și proteja proprii angajați și a supraviețui 
împreună cu ei pe perioada crizei economice adusă de pandemia COVID-19. 
Ulterior, având în vedere faptul că s-a prelungit această perioadă de incertitudine până în anul 2021, cifra de afaceri a 
firmei scăzând cu 49% față de 2019 (anul anterior declanșării pandemiei), societatea a început o restructurare a firmei 
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recomandând unor angajați să se reorienteze către alte domenii profesionale mai puțin afectate, sprijinindu-i în acest 
sens și diversificându-și domeniul tehnic de expertiză. 
De asemenea, izbucnirea războiului din Ucraina în anul 2022 a generat scăderea activității unor clienți ai societății și 
implicit achizițiile acestora, acest lucru având un impact major asupra veniturilor societății Isrom Impex SRL. 
În același timp, un puternic impact negativ a fost resimțit din cauza creșterii bruște și exagerate a dobânzilor la credite, 
care au dus la majorarea covârșitoare a costurilor cu finanțarea activității, precum și din cauza majorărilor costurilor 
materiale cu: combustibilul, energia, principalele materii prime (oțel, oțeluri speciale, aluminiu) și materiale în special 
electronice (PLC-uri, componente de automatizare). 
Toate aceste evenimente au afectat activitatea societății și au cauzat o lipsă de lichidatate pentru acoperirea obligațiilor 
sale de plată. În încercarea de a redresa această situație, societatea a accesat toate facilitățile fiscale aplicabile. Astfel, a 
fost solicitată și acordată o eșalonare a datoriilor bugetare pe o perioadă de 5 ani, conform Legii nr. 207/2015. Cu toate 
acestea, societatea nu a reușit să respecte noile termene de plată acordate de către organul fiscal. Prin urmare, Isrom 
Impex a încercat să beneficieze de facilitatea fiscală oferită de OUG 181/2020, dar din cauza întregului context 
economic nici aceste plăți nu au putut fi respecatate. De asemenea, societatea a notificat organul fiscal și cu privire la 
accesarea facilității fiscale prevăzute de OUG 6/2019, în încercarea de restructurare a obligațiilor bugetare acumulate în 
toată această perioadă. 
Toate aceste eforturi au fost fără succes, societatea fiind în imposibilitatea de a acumula disponibilități bănești suficiente 
pentru desfășurarea activității operaționale și achitarea obligațiilor bugetare restante. 
Din cele relatate de conducerea companiei, aceasta a depus eforturi uriașe de a reduce orice cost posibil și de a aduce, 
cât mai rapid posibil, noi vânzări în scopul creșterii veniturilor. 
Creșterea oricât de rapidă a vânzărilor nu a putut compensa creșterea bruscă a costurilor, printre care și cele cu 
finanțarea cauzate de creșterea exponențială a dobânzilor bancare. 
Toate acestea, cumulate, au produs dezechilibre economice majore și mari turbulențe ale fluxurilor financiare de 
lichidități, conducând la situația în care se află în prezent societatea, nefiind în măsură să mai facă față datoriilor 
devenite scadente. 
Evoluția principalilor indicatori economici: rezultat net, cifra de afaceri, datorii 
Din punct de vedere al performanțelor financiare evoluțiile principalilor indicatori și anume: rezultatul net, cifra de 
afaceri și cuantumul datoriilor le regăsim mai jos atât valoric, cât și ca reprezentare grafică: 

Indicatori Profit net Cifra de afaceri Datorii totale 
2008 202.472 11.010.054 5.193.264 
2009 138.262 8.012.218 4.873.094 
2010 205.473 8.339.434 5.007.477 
2011 118.963 8.437.977 5.045.778 
2012 152.328 9.834.813 5.857.959 
2013 38.307 9.078.520 5.194.465 
2014 70.775 8.156.950 5.442.255 
2015 108.189 8.709.716 6.436.615 
2016 84.012 8.190.193 6.037.510 
2017 37.031 6.897.791 6.662.092 
2018 12.549 6.791.127 6.757.660 
2019 14.589 6.804.888 6.860.237 
2020 25.310 5.030.523 7.408.907 
2021 13.926 3.476.829 7.453.502 
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Astfel, se poate observa evoluția sinusoidală a cifrei de afaceri pe perioada 2008 – 2021, însă descendentă. Rezultatul 
net se constituie în profit pe toată perioada analizată. Cuantumul datoriilor sunt în evoluție ascendentă, ajungând la 
finalul anului 2021 la valoarea de 7,45 mil.lei. 
1.4. Structură personal 
La data de 27.10.2022 societatea avea 21 de angajați cu contracte individuale de muncă, împărțirea pe meserii fiind 
prezentată în situația de mai jos: 

Nr. crt. Denumire funcție/meserie Număr angajați 
1 Manageri 4 
2 Ingineri 2 
3 Tehnician electronică 2 
4 Tehnician tehnolog 1 
5 Contabil șef 1 
6 Asistent manager 1 
7 Electrician de montaj 1 
8 Lăcătuș mecanic 2 
9 Operatori mașini CNC 2 

10 Strungar 1 
11 Gestionar 2 
12 Personal de serviciu 1 
13 Consilier juridic (contract suspendat) 1 

 
Total 21 

1.5. Conducerea societății 
Conform actului constitutiv al societății debitoare, la data deschiderii procedurii instituite de legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, administrator statutar al societății pe perioadă nedeterminată era desemnat dl. Mihail 
Binșelan, acesta având puteri depline în exercitarea atribuțiilor stabilite de lege și de statutul societății în sarcina lui. 
Ulterior deschiderii procedurii insolvenței instituită de Legea 85/2014, administratorul judiciar a convocat, în temeiul 
dispozițiilor judecătorului sindic din Încheierea Civilă nr. 434/F/CC/2022 pronunțată în dosarul nr. 3439/111/2022, aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, potrivit cărora nu a fost ridicat dreptul de administrare al debitoarei, și în conformitate cu 
prevederile art. 5 pct. 4 coroborate cu prevederile art.52-56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, adunarea generală a asociaților în vederea desemnării administratorului special. 
Astfel, la data de 10.11.2022 asociații prezenți deținând 100% din capitalul societății au decis desemnarea, în calitate de 
administrator special al societății debitoare, a dlui Mihail Binșelan, hotărâre ce a fost consemnată în Procesul-Verbal al 
ședinței încheiat cu această ocazie. 
Administratorul special desemnat va reprezenta interesele acționarilor în procedura insolvenței și va efectua actele de 
administrare necesare în cadrul procedurii reglementată de Legea nr. 85/2014. 
Art. 56 din Legea nr. 85/2014 stabilește următoarele atribuții ale administratorului special: 
a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor 
rezultând din nerespectarea art. 84; 
b) formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; 
c) propune un plan de reorganizare; 
d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar 
în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare; 
e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de 
închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului; 
f) primește notificarea închiderii procedurii. 
2. Analiza performanțelor financiare 
Prezentul raport s-a realizat pe baza documentelor primite de la societatea debitoare, și anume: bilanțuri contabile, 
balanțe de verificare sintetice și analitice, fișe de cont, explicații cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu a situației 
economice a acesteia în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2022. 
Contul de profit și pierdere este un document financiar, parte integrantă a bilanțului contabil, care sintetizează într-o 
manieră explicită modul de constituire a rezultatului din punct de vedere al veniturilor și cheltuielilor dintr-o perioadă 
de gestiune și pe această bază prezintă modul de formare al 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-o perioadă de gestiune. 
Prin urmare, analiza evoluției performanțelor financiare prin contul de profit și pierdere este necesară atât pentru a 
evidenția o imagine cât mai complexă a situației debitoarei, cât și pentru a defini cât mai precis cauzele și împrejurările 
care au dus la instaurarea insolvenței societății. 
Imaginea de ansamblu a contului de profit și pierdere în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2022 este prezentată în 
cele ce urmează: 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19871/08.12.2022 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

6 

Indicatori (RON) 2019 2020 2021 Sep-22 
       

I. Activitatea operațională 
 

A. Venituri operaționale, din care: 7.210.405 5.688.876 4.116.345 2.236.677 
Cifra de afaceri 6.804.888 5.030.523 3.476.829 2.060.540 
Venituri din vânzarea produselor finite 4.093.011 2.540.481 1.114.416 824.022 
Venituri din vânzarea produselor reziduale 1.014 1.090 25.492 7.883 
Lucrări și servicii prestate 294.728 857.485 1.091.927 520.184 
Vânzarea mărfurilor 2.414.512 1.630.359 1.244.548 708.451 
Venituri din activități diverse 1.623 1.107 446 0 
Variația stocurilor 405.517 658.353 639.516 176.137 
B. Cheltuieli operaționale, din care: 6.595.008 5.139.231 3.699.942 2.055.766 
Cheltuieli materiale & mărfuri 3.631.163 2.647.849 1.627.143 827.230 
Materii prime 1.713.959 1.388.589 564.409 240.844 
Combustibil 62.540 58.958 73.314 31.783 
Piese de schimb 8.370 7.715 7.372 1.899 
Alte materiale consumabile 44.030 40.337 22.668 19.772 
Obiectele de inventar 9.641 12.747 4.663 2.120 
Materiale nestocate 33 293 1.712 2.151 
Energia și apa 30.427 28.868 25.919 20.460 
Mărfurile 1.762.163 1.110.342 927.087 508.202 
Cheltuieli de funcționare 2.963.845 2.491.382 2.072.799 1.228.535 
Întretinerea și reparațiile 6.207 6.809 6.179 2.029 
Redevențe, chirii 171.141 168.020 132.860 73.366 
Prime de asigurare 46.178 48.077 36.239 11.962 
Protocol, reclamă și publicitate 10.290 4.941 2.464 1.431 
Transportul de bunuri și personal 83.316 74.044 46.197 20.999 
Deplasări, detașări și transferuri 22.577 22.680 21.750 5.805 
Cheltuieli poștale, taxe de telecomunicații 39.794 31.465 27.014 18.051 
Cheltuieli cu servicii bancare 109.882 81.238 65.993 19.902 
Serviciile executate de terți 173.133 275.175 299.088 128.812 
Alte impozite și taxe 21.909 14.630 11.141 11.559 
Cheltuieli cu personalul 2.279.417 1.764.303 1.423.873 934.619 
C. EBITDA Rezultat operațional = A - B 615.397 549.645 416.404 180.911 

   
 

   
II. Amortizări, deprecieri și provizioane 

 
Venituri, din care: 0 0 0 0 
Cheltuieli, din care: 253.561 322.795 245.063 0 
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 253.561 322.795 245.063 0 
D. Rezultat amortizări, deprecieri și proviz. -253.561 -322.795 -245.063 0 
   

    
E. EBIT Rezultatul din exploatare = A - B + D 868.958 872.440 661.467 180.911 

   
    

III. Activitatea financiară 
 

Venituri financiare, din care: 13.577 3.356 4.272 1.768 
Diferențe de curs valutar 4.852 2.373 2.122 175 
Dobânzi 8.442 983 2.150 1.593 
Venituri din scounturi 282 0 0 0 
Cheltuieli financiare, din care: 307.519 217.887 124.058 171.092 
Diferențe de curs valutar 17.618 16.960 3.467 419 
Dobânzi 289.901 200.927 120.591 170.673 
F. Rezultatul financiar 

 
-214.531 -119.785 -169.324 

   
    

IV. Activitate extraordinară 
 

Venituri extraordinare, din care: 49.491 61.620 41.174 19.116 
Alte venituri din exploatare 25.356 53.050 39 19.116 
Despăgubiri, amenzi și penalități 322 0 0 0 
Venituri din creanțe executate 0 0 1.467 0 
Venituri din activele cedate 1.681 0 0 0 
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Indicatori (RON) 2019 2020 2021 Sep-22 
Venituri din subvenții de exploatare 22.133 8.570 39.668 0 
Cheltuieli extraordinare, din care: 84.604 41.425 65.594 25.310 
Despăgubiri, amenzi și penalități 79.568 31.003 54.371 23.318 
Sponsorizări 838 0 0 0 
Cheltuieli privind activele cedate 4.198 0 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 0 10.422 11.223 1.993 
G. Rezultat extraordinar -35.113 20.195 -24.420 -6.194 

     Venituri totale 7.273.473 5.753.852 4.161.792 2.257.560 
Cheltuieli totale 7.240.692 5.721.337 4.134.657 2.252.168 
H. Rezultat brut 32.781 32.515 27.135 5.392 
I. Impozit pe profit 18.194 7.204 13.210 3.907 
J. Rezultat net 14.587 25.311 13.925 1.485 
2.1. Activitatea de exploatare 
Menționăm faptul că activitatea din exploatare (operațională), prezintă cea mai mare importanță în cadrul analizei pe 
baza contului de profit și pierdere, indiferent de specificul activității. Așadar, vom studia în principal, dinamica 
rezultatului din cele două segmente definitorii ale activității societății debitoare: cea de exploatare și cea financiară. 
Analiza evoluției activității de exploatare are la bază, în general, sursele de intrare și ieșire (venituri, respectiv 
cheltuieli) generate de operațiunile aferente activităților principale ale entității, de aici și importanța semnificativă a 
acesteia indiferent de obiectul de activitate. 
Sintetizat, rezultatul operațional obținut de societatea Isrom Impex SRL în perioada analizată se prezintă astfel: 

Indicatori (RON) 2019 2020 2021 Sep-22 
I. Activitatea operațională 

 
A. Venituri operaționale, din care: 7.210.405 5.688.876 4.116.345 2.236.677 
Cifra de afaceri 6.804.888 5.030.523 3.476.829 2.060.540 
Variația stocurilor 405.517 658.353 639.516 176.137 
B. Cheltuieli operaționale, din care: 6.595.008 5.139.231 3.699.942 2.055.766 
Cheltuieli materiale & mărfuri 3.631.163 2.647.849 1.627.143 827.230 
Cheltuieli de funcționare 2.963.845 2.491.382 2.072.799 1.228.535 
C. EBITDA Rezultat operațional = A - B 615.397 549.645 416.404 180.911 
- Veniturile operaționale 
La nivel structural, componența cifrei de afaceri în perioada ianuarie 2019 – septembrie 2022 este sintetizată în formatul 
tabelar de mai jos: 

Indicatori (RON) 2019 % 2020 % 2021 % Sep-22 % 
Cifra de afaceri 6.804.888  5.030.523  3.476.829 

 
2.060.540  

Vânzarea produselor finite 4.093.011 60% 2.540.481 51% 1.114.416 32% 824.022 40% 
Vânzarea produselor reziduale 1.014 0% 1.090 0% 25.492 1% 7.883 0% 
Lucrări și servicii prestate 294.728 4% 857.485 17% 1.091.927 31% 520.184 25% 
Vânzarea mărfurilor 2.414.512 35% 1.630.359 32% 1.244.548 36% 708.451 34% 
Venituri din activități diverse 1.623 0% 1.107 0% 446 0% 0 0% 
- Venituri din vânzarea produselor finite – dețin ponderea cea mai mare în totalul cifrei de afaceri, aceste produse 
realizate de societate fiind produse unicat, personalizate după specificațiile tehnice date de clienți, reprezentând 
echipamente automatizate de producție; 
- Venituri din vânzarea produselor reziduale – sunt veniturile realizate din valorificarea deșeurilor rezultate din 
procesele mecanice de producție (bucăți de șpan, resturi metalice, cartoane); 
- Veniturile din prestări de servicii efectuate reprezintă servicii efectuate de prelucrări mecanice conform unor desen sau 
schițe tehnice, multiplicări conform unor prototipuri, automatizări de echipamente pentru eficientizarea proceselor de 
producție; 
- Vânzarea de mărfuri are o pondere de aproximativ 32-36% din cifra de afaceri realizată. Societatea desfășoară o 
activitate comercială de vânzare a unor produse de genul lubrifianți, adezivi, consumabile și componente industriale de 
mentenanță (rulmenți, curele, organe de asamblare, filtre, piulițe, șuruburi); 
- Venituri din activități diverse reprezintă veniturile obținute din refacturări de servicii de transport. 
Din cifrele înregistrate în evidențele contabile ale societății debitoare cu privire la Cifra de afaceri obținută, observăm 
trendul descrescător dacă privim în ansamblu pe perioada aferentă ultimilor trei ani. Anul 2022 se înscrie pe același 
trend descrescător, chiar dacă ne referim la o perioadă de doar 9 luni. 
Pentru a evidenția diminuarea acestui indicator semnificativ pentru evoluția unei societăți am efectuat un calcul 
referindu-ne la media lunară pe perioada 2019 – sept 2022: 
 
 

Anul 2.019 2.020 2.021 Sept 2022 
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Anul 2.019 2.020 2.021 Sept 2022 
Cifra de afaceri 6.804.888 5.030.523 3.476.829 2.060.540 
Media lunară 567.074 419.210 289.736 228.949 

 
Pentru a înțelege și mai bine evoluția cifrei de afaceri a societății în perioada analizată o reprezentăm grafic separat ca 
valoare anuală și separat pentru media primelor nouă luni ale anului 2022 în comparație cu media anilor precedenți, 
astfel: 
 

 
 
Din analiza datelor prezentate, putem observa scăderea cifrei de afaceri cu 26% în anul 2020 comparativ cu anul 2019, 
urmată de o scădere cu 30% în 2021 comparativ cu anul 2020, iar în anul 2022 cu 20% față de anul precedent. Astfel, 
media lunară a cifrei de afaceri realizată în anul 2022 reprezintă un procent de 40% din media anului 2019. 
Așa cum ne-a relatat conducerea societății, diminuarea semnificativă a cifrei de afaceri, încă din anul 2020, este cauzată 
de scăderea comenzilor pe fondul apariției pandemiei, sectorul auto în care și-a concentrat activitatea operațională fiind 
puternic afectat. Astfel, după cum precizam și la început, principalii clienți finali, marii producători de automobile din 
industria auto și-au oprit activitatea pe o perioadă nedeterminată de timp, sistând orice investiție în produse noi. Astfel a 
fost antrenată criza economică în rândul furnizorilor lor, adică a clienților Isrom Impex SRL, afectând direct întreaga 
activitate operațională a companiei. 
De asemenea, un impact indirect asupra veniturilor societății l-a avut războiul din Ucraina care a generat scăderea 
activității unor clienți ai societății cum ar fi Zoppas România, Sortilemn Cluj și implicit achizițiile acestora. 
- Cheltuielile de exploatare 
Cheltuielile de exploatare reprezintă cheltuielile efectuate de societate pentru realizarea cifrei de afaceri. Acestea 
cuprind atât cheltuieli materiale și cu mărfuri, cât și cheltuieli de funcționare și administrative. 
 

Indicatori (RON) 2019 % 2020 % 2021 % Sep-22 % 
Cheltuieli operaționale: 6.595.008  5.139.231  3.699.942  2.055.766  

Cheltuieli materiale & mărfuri 3.631.163 55% 2.647.849 52% 1.627.143 44% 827.230 40% 
Cheltuieli de funcționare 2.963.845 45% 2.491.382 48% 2.072.799 56% 1.228.535 60% 

 
Pentru o viziune mai clară asupra evoluției cheltuielilor am reliefat grafic mediile lunare aferente perioadei ian 2019 – 
sept 2022, scăderea mediei acestora fiind în strânsă corelație cu scăderea cifrei de afaceri: 
 

Anul 2.019 2.020 2.021 Sept 2022 
Cheltuieli operaționale 549.584 428.269 308.328 228.418 

Cheltuieli materiale & mărfuri 302.597 220.654 135.595 91.914 
Cheltuieli de funcționare 246.987 207.615 172.733 136.504 
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Cheltuielile materiale ale societății reprezintă peste 40% din totalul cheltuielilor de exploatare pe perioada analizată. 
Cea mai mare pondere din această categorie o ocupă cheltuielile cu mărfurile, acestea fiind de 25%-27% din totalul 
cheltuielilor înregistrate în perioada 2019 - septembrie 2022. O pondere importantă o ocupă în această clasă și 
cheltuielile efectuate cu materia primă necesare producției (12%-16%). 
Contextul geopolitic actual adus de războiul din Ucraina, precum și creșterea dobânzilor și inflația instalată anul acesta 
în continuă creștere, au adus majorarea costurilor materiale cu combustibilul, energia, principalele materii prime (oțel, 
oțeluri speciale, aluminiu) și materiale în special electronice (PLC-uri, componente de automatizare). 
Cheltuielile de funcționare reprezintă un procent aproximativ de 60% din cheltuielile de exploatare. Cele mai 
semnificative cheltuieli din această grupă sunt reprezentate de chiriile pentru spațiul de producție și depozitare din 
Oradea, precum și pentru biroul închiriat în locația din Cluj (4%), serviciile executate de terți (6%), cheltuielile cu 
personalul (45%). 
Observăm că cea mai mare pondere o ocupă cheltuielile cu personalul. Aproximativ 45% din cheltuielile operaționale 
sunt reprezentate de costurile salariale. Menționăm că societatea are 21 de angajați în prezent, dintre care unul cu 
contract suspendat. 
Dacă raportăm cheltuielile de personal efectuate la cifra de afaceri realizată putem observa că aceste cheltuieli 
reprezintă un procent tot mai mare din cifra de afaceri de la un an la altul. Altfel spus, costurile cu personalul sunt tot 
mai mari pe unitatea de cifra de afaceri realizată. De asemenea, pentru a analiza productivitatea muncii am calculat 
valoarea cifrei de afaceri medii lunare adusă de un angajat pe fiecare lună. 

Anul 2.019 2.020 2.021 Sept 2022 
Cifra de afaceri medie lunară 567.074 419.210 289.736 171.712 

Cheltuieli cu personalul medie lunară 189.951 147.025 118.656 77.885 
% Chelt cu personalul din CA 33,50% 35,07% 40,95% 45,36% 

Număr angajați 35 30 30 20 
CA medie lunară/persoană 16.202 13.974 9.658 8.586 

- Rezultatul operațional 
Rezultatul operațional reflectă restul rămas după deducerea cheltuielilor operaționale din totalul veniturilor din acest 
segment și se concretizează sub formă de profit în fiecare an din perioada analizată. În valoare brută acesta descrie o 
traiectorie descendentă, dată fiind diminuarea semnificativă a veniturilor realizate din cauza pandemiei și a contextului 
geopolitic actual. 

Anul 2.019 2.020 2.021 Sept 2022 
Veniturile operaționale 7.210.405 5.688.876 4.116.345 2.236.677 
Cheltuieli operaționale 6.595.008 5.139.231 3.699.942 2.055.766 

EBITDA (Rezultatul operațional) 615.397 549.645 416.404 180.911 
Marja EBITDA (axă dreapta) 8,53% 9,66% 10,12% 8,09% 
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- Amortizări, deprecieri și provizioane 
Cheltuielile cu amortizările lunare ale activelor imobilizate aflate în patrimoniul societății Isrom Impex SRL sunt în 
creștere în anul 2020, urmând apoi o scădere a valorii acestora în raport cu înregistrarea amortizărilor bunurilor aflate în 
evidențele societății. 

Indicatori (RON) 2019 2020 2021 Sep-22 
II. Amortizări, deprecieri și provizioane 

 
Venituri, din care: 0 0 0 

 
Cheltuieli, din care: 253.561 322.795 245.063 0 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 253.561 322.795 245.063 
 

D. Rezultat amortizări, deprecieri și provizioane -253.561 -322.795 -245.063 0 
2.2. Activitatea extraordinară 
În această secțiune am inclus acele venituri și cheltuieli ale societății Isrom Impex SRL care au un caracter incidental. 
- Veniturile extraordinare privesc în special veniturile înregistrate din subvențiile de exploatare primite pentru realizarea 
unui proiect din fonduri europene; 
- Cheltuielile extraordinare se referă la cheltuielile cu penalitățile calculate pentru neplata la scadență a datoriilor 
bugetare. 
- Rezultatul extraordinar se constituie în profit doar la nivelul anului 2020, așa cum se poate observa în situația tabelară 
prezentată mai jos: 

Indicatori (RON) 2019 2020 2021 Sep-22 
IV. Activitate extraordinară 

 
Venituri extraordinare, din care: 49.491 61.620 41.174 19.116 

Alte venituri din exploatare 25.356 53.050 39 19.116 
Despăgubiri, amenzi și penalități 322 0 0 0 

Venituri din creanțe executate 0 0 1.467 0 
Venituri din activele cedate 1.681 0 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 22.133 8.570 39.668 0 
Cheltuieli extraordinare, din care: 84.604 41.425 65.594 25.310 
Despăgubiri, amenzi și penalități 79.568 31.003 54.371 23.318 

Donații acordate, sponsorizări 838 0 0 0 
Cheltuieli privind activele cedate 4.198 0 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 0 10.422 11.223 1.993 
G. Rezultat extraordinar -35.113 20.195 -24.420 -6.194 

2.3. Activitatea financiară 
Analizând activitatea financiară a societății Isrom Impex SRL constatăm că în evidențe sunt înregistrate: 
- Venituri financiare constituite din diferențe favorabile de curs valutar, dobânzi bancare și scounturi obținute. 
- Cheltuieli financiare - reprezentate de diferențe nefavorabile de curs valutar și dobânzi înregistrate aferente creditelor 
accesate, liniilor de credit sau de factoring. 
- Rezultatul financiar reprezintă pierdere în fiecare an din cei analizați, dobânzile bancare având un impact semnificativ 
asupra activității financiare a companiei. 
Pentru a-și asigura capital de lucru suficient, societatea este dependentă de accesarea finanțărilor atât prin utilizarea 
liniilor de credit, cât și prin factorizarea sumelor facturate către clienți. Un puternic impact negativ a fost resimțit în anul 
2022 datorită inflației tot mai accentuate, precum și a creșterii bruște și exagerate a dobânzilor la credite care au dus la 
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majorarea covârșitoare a costurilor cu finanțarea activității, așa cum reiese și din datele financiare centralizate în tabelul 
următor: 

Indicatori (RON) 2019 2020 2021 Sep-22 

III. Activitatea financiară 
 

Venituri financiare, din care: 13.577 3.356 4.272 1.768 

Diferențe de curs valutar 4.852 2.373 2.122 175 

Dobânzi 8.442 983 2.150 1.593 

Venituri din sconturi 282 0 0 0 

Cheltuieli financiare, din care: 307.519 217.887 124.058 171.092 

Diferențe de curs valutar 17.618 16.960 3.467 419 

Dobânzi 289.901 200.927 120.591 170.673 

F. Rezultatul financiar -293.942 -214.531 -119.785 -169.324 

2.4. Rezultatul net 
Determinate de rezultatul operațional, de cel financiar și de cel extraordinar, luând în calcul componenta de amortizări 
și provizioane, după plata impozitului, rezultatele nete ale exercițiilor financiare cuprinse în perioada supusă analizei se 
constituie în profit în toată perioada supusă analizei. 
Tabelul următor reflectă contribuția elementelor componente ale contului de profit și pierdere la rezultatele înregistrate 
în exercițiile financiare analizate: 

Indicatori (RON) 2019 2020 2021 Sep-22 

Rezultat operațional 615.397 549.645 416.404 180.911 

Amortizări, deprecieri și provizioane -253.561 -322.795 -245.063 0 

Rezultatul financiar -293.942 -214.531 -119.785 -169.324 

Rezultat extraordinar -35.113 20.195 -24.420 -6.194 

Rezultat brut 32.781 32.515 27.135 5.392 

Impozit pe profit 18.194 7.204 13.210 3.907 

Rezultat net 14.587 25.311 13.925 1.485 

Sintetizând cele prezentate, scăderea rezultatului operațional și pierderile din activitatea financiară sunt cauzate de 
următoarele: 
- Scăderea veniturilor aduse de pandemia COVID-19 – oprirea activității marilor producători de automobile, clienții 
finali ai societății; 
- Contextul geopolitic adus de războiul din Ucraina – creșterea costurilor materiale, a materiilor prime, mărfurilor, 
combustibililor; 
- Creșterea dobânzilor la credite – creșterea covârșitoare a costurilor cu finanțarea. 
3. Evoluția situației patrimoniale 
Pentru a completa imaginea de ansamblu a evoluției societății Isrom Impex SRL prezentăm în cele ce urmează situația 
patrimonială atât prin prisma elementelor de activ, cât și a celor de pasiv. 
Menționăm că valorile nu reprezintă imaginea masei credale sau a datoriilor pe care societatea le are față de creditori. 
Totodată, valoarea activului nu reprezintă valoarea de piață sau valoarea evaluată a acestuia, valoarea prezentată în 
situațiile analizate în raport fiind cea contabilă. 
Astfel, urmărim să analizăm modalitatea de realizare a echilibrului pe termen scurt prin raportarea activelor curente la 
datoriile pe termen scurt, dar și a echilibrului pe termen lung prin raportarea activelor imobilizate la capitalurile 
permanente. 
- Activul: 
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- Pasivul: 

ACTIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI 5.072 3.833 523 3 

Cash 4.222          2.741              435                 607                

Conturi la bănci 850            1.092              608                74                   

Avansuri de trezorerie -             -           (520)               (678)               

CREANȚE 1.675.219 1.742.335 1.271.941 1.345.575 
Clienți 1.086.581   1.149.799       666.700         747.278         

Clienți în litigiu 19.001               19.001             19.001             19.001             

Alte creanțe sociale 918                   918                 918                 918                 

Creanțe bugetare 16.838        32.279            28.848           21.442            

Debitori diverși 7.945         4.914              575                 575                 

Furnizori-debitori 543.934     535.424         555.899         556.361          

STOCURI 4.085.457 4.516.101 4.941.546 3.270.688 
Materii prime 143.522      126.252          112.562           134.163           

Alte materiale consumabile 5.974         287                 3.403             287                 

Obiecte de inventar 1.460          -                 -                 -                 

Produse în curs de execuție 2.306.929  2.829.020      3.301.931        1.711.106         

Produse finite 741             741           741                 2.931              

Mărfuri aflate la terți 2.594               2.594             2.594             2.594             

Mărfuri 1.624.237   1.557.207       1.520.316        1.419.607       

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 5.765.747 6.262.269 6.214.010 4.616.266 

Cheltuieli de dezvoltare 50.652             50.652           50.652           50.652           

Alte imobilizări necorporale 350.738     504.480         681.436          690.328         

Amortizări (339.748)    (383.751)         (452.591)         (452.591)         

IMOBILIZARI NECORPORALE 61.642 171.381 279.497 288.389 
Terenuri 52.500       52.500     52.500           52.500           

Construcții 466.985     466.985   466.985         466.985         

Echipamente tehnologice 2.724.394  3.364.114        3.369.041       3.369.041       

Mijloace de transport 416.262            416.262          416.262          416.262          

Mobilier, aparatură birotică, echipam de protecție a valorilor 51.783              51.783            51.783            51.783            

Imobilizari corporale in curs 60.302       60.302     60.302           60.302           

Imobilizari necorporale in curs -             -           -                 1.753.807       

Amortizări (1.953.444) (2.179.529)      (2.355.753)     (2.355.753)     

IMOBILIZARI CORPORALE 1.818.782 2.232.417 2.061.120 3.814.927 
Alte titluri imobilizate 50.130              50.130            50.130            50.130            

Creanțe imobilizate 861             50.861            50.861            50.861            

IMOBILIZARI FINANCIARE 50.991 100.991 100.991 100.991 
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.931.415 2.504.789 2.441.608 4.204.307 
Chelt înreg în avans, decontări în curs 294.879           287.269         417.562          579.541          

ACTIV TOTAL 7.992.041 9.054.327 9.073.180 9.400.114 
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3.1. Analiza echilibrului pe termen scurt 
Indicatorii de lichiditate se concentrează pe fluxurile de numerar și au rolul de a măsura capacitatea unei companii de a-
și îndeplini obligațiile pe termen scurt. 

 
Capitalul de lucru ca indicator de măsurare a lichidității unei companii se calculează astfel: 
CL = Active curente – Datorii curente 

 
După cum se poate observa în cifrele prezentate echilibrul pe termen scurt este tot mai afectat, valorile capitalului de 
lucru descriind o traiectorie descendentă pe perioada analizată. Discrepanța dintre valoarea activelor curente și cea a 
datoriilor curente se accentuează de la un an la altul, ceea ce înseamnă că activele circulante pot să acopere tot mai greu 
datoriile pe termen scurt. 
Dat fiind specificul activității de producție, societatea are nevoie să aibă asigurat permanent un capital de lucru suficient 
pentru a putea lansa noi comenzi. Pentru a-și asigura capitalul de lucru societatea apelează frecvent la finanțări de tipul 

PASIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
Furnizori 1.777.004 1.614.216        1.370.345       1.351.970        

Furnizori de mijloace fixe 61.166       213.397          179.896          172.334          

Clienți - creditori 953           238                 238                 (238)               

Salariați 242.344   339.522          405.849         483.817          

Bugetari 858.908   1.569.003 1.745.119         2.136.166        

Creditori diverși -                 -                 -                 43.000           

Credite pe termen scurt 3.722.528 3.009.635      2.887.025      2.791.013        

DATORII PE TERMEN SCURT 6.662.903 6.746.011 6.588.472 6.978.063 
Credite pe termen lung -           500.000         478.300         424.647         

Alte împrumuturi și datorii asimilate 46.248     28.509           -                 -                 

Asociați conturi curente 98.906     134.056          386.730         385.240         

Decontari in curs -           332                 - 9.997 

DATORII PE TERMEN LUNG 145.154 662.896 865.030 819.883 
Subvenții nerambursabile 171.542     124.085          84.417            65.423           

TOTAL DATORII 6.979.600 7.532.992 7.537.919 7.863.369 
Capital social 120.000          120.000          120.000          120.000          

Rezerve legale 24.000           24.000           24.000           24.000           

Rezerve din reevaluare 443.443   927.027         927.027         927.027         

Alte rezerve 360.830   386.140          386.140          386.140          

Rezultatul reportat 49.580     64.168            64.168            78.094           

Repartizarea profitului -                 (25.310)           -                 -                 

Profit/pierdere 14.589      25.310            13.926            1.485              

CAPITAL PROPRIU 1.012.441 1.521.335 1.535.261 1.536.746 

Capital permanent (Capit. Pr. + Dat t.lung) 1.157.596 2.184.231 2.400.291 2.356.629 
Activ net contabil (Total activ-Total datorii) 1.012.441 1.521.335 1.535.261 1.536.746 
PASIV TOTAL 7.992.041 9.054.327 9.073.180 9.400.114 

Indicator RON Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22
Active curente 5.765.747 6.262.269 6.214.010 4.616.266

Datorii curente 6.662.903 6.746.011 6.588.472 6.978.063

Capitalul de lucru -897.156 -483.742 -374.462 -2.361.797



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19871/08.12.2022 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

14 

creditelor, liniilor de credit bancare, creditări asociați, precum și factoring. 
Indicatorii de lichiditate: 

 
Lichiditatea curentă reflectă capacitatea companiei de a-și onora obligațiile pe termen scurt prin transformarea activelor 
curente în numerar. În general, un nivel acceptabil al acestui indicator este o valoare peste 1. După cum se poate 
observa, indicatorul prezintă valori mici pe întregul interval analizat, la sfârșitul lunii septembrie 2022 având valoarea 
0,193. 
Lichiditatea la vedere are o valoare foarte mică, aceasta reflectând capacitatea de a-și acoperi datoriile curente din 
disponibilitățile bănești proprii. Valoarea acestui indicator aproape de pragul zero indică dependența companiei de 
încasare a creanțelor la timp și de accesare a finanțărilor sau a creditărilor pentru a face față datoriilor curente. 

*** 
Pentru a determina cauzele care au condus la instalarea acestui dezechilibru financiar vom analiza principalele elemente 
componente ale indicatorului și anume: activele curente și datoriile curente. 
3.1.1. Analiza activelor curente 
Activele curente ale societății Isrom Impex SRL cuprind: disponibilitățile bănești, creanțele și stocurile. 
- Disponibilitățile bănești au o valoare foarte mică, fiind insuficiente pentru acoperirea datoriilor scadente ale societății. 

 
- Creanțele reprezintă drepturi pe care entitatea le are asupra altor persoane fizice sau juridice pentru bunuri și servicii 
livrate și care urmează a fi încasate ulterior. Creanțele deținute de societate înregistrează un trend oscilant pe parcursul 
perioadei analizate, totalizând 1.345.575 lei la sfârșitul perioadei analizate, procentul de participare în total activ fiind 
de 14,31% la nivelul anului curent. Structura creanțelor pe decursul perioadei analizate se prezintă astfel: 

 
- Creanțe comerciale – La o analiză structurală constatăm că valoarea creanțelor este dată în cea mai mare parte de 
cuantumul sumelor de recuperat de la clienți. Sumele rămase de încasat de la clienți totalizează 747.278 lei la data de 
30.09.2022. Raportat la scadența acestor sume, precum și la posibilitatea de recuperare a sumelor aflate în sold conform 
situației contabile de la sfârșitul lunii septembrie 2022, situația se prezintă astfel: 

Descriere categorie client Suma lei 
Clienți care urmează să se încaseze 237.773 

Clienți cu perspective reduse de încasare 419.324 
Clienți în insolvență/faliment sau radiați 105.618 

Sold cu vechime de 2 ani 2.692 
Clienți cu sold negativ (retururi de marfă la care nu s-a mai restituit plata) -18.130 

Total 747.278 
- Creanțe în litigiu 19.001 lei – acestea sunt aferente sumelor de încasat de la clienți cu scadență trecută de peste 10 ani. 
- Alte creanțe sociale – 918 lei cuantifică sumele de recuperat din concediile medicale. 
- Creanțele bugetare în cuantum de 21.442 lei reprezintă TVA neexigibilă din facturile neplătite către furnizorii care 
aplică TVA la încasare (19.778 lei) și contribuția de asigurări sociale (1.664 lei). 
- Debitori diverși – 575 lei este o sumă de reglat cu avansuri de trezorerie. 
- Furnizori debitori – 556.361 lei este compusă din sume aferente unor avansuri acordate în perioada 2012-2021 unor 
furnizori externi, o garanție de chirie pentru locația din Cluj, iar suma de 529.000 lei reprezintă avansul acordat pentru 
achiziția unui teren care nu s-a mai finalizat din lipsa lichidităților necesare. 
- Stocurile – la sfârșitul perioadei analizate stocurile societății sunt în valoare de 3.270.688 lei, constituite din: 

Indicator RON Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22
Lichiditatea generală 0,865 0,928 0,943 0,662

Lichiditate curentă 0,252 0,259 0,193 0,193

Lichiditate la vedere 0,0007612 0,0005681 0,0000794 0,0000005

ACTIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI 5.072 3.833 523 3 

Cash 4.222          2.741              435                 607                

Conturi la bănci 850            1.092              608                74                   

Avansuri de trezorerie -             -           (520)               (678)               

ACTIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
CREANȚE 1.675.219 1.742.335 1.271.941 1.345.575 

Clienți 1.086.581   1.149.799       666.700         747.278         

Clienți în litigiu 19.001               19.001             19.001             19.001             

Alte creanțe sociale 918                   918                 918                 918                 

Creanțe bugetare 16.838        32.279            28.848           21.442            

Debitori diverși 7.945         4.914              575                 575                 

Furnizori-debitori 543.934     535.424         555.899         556.361          
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- Materii prime 134.163 lei – acestea urmează să fie puse în operă în perioada următoare; 
- Alte materiale consumabile 287 lei – produse de curățenie și rechizite, birotică; 
- Produse în curs de execuție 1.711.106 lei - estimate a fi transformate în venituri într-o perioadă de 3-5 ani; 
- Produse finite 2.931 lei; 
- Mărfuri aflate la terți 2.594 lei - Echipamente lăsate în custodie la anumiți clienți pentru folosință pe perioada de 
achiziție a produselor consumabile - ex. pompe de extras ulei din butoi; pistol pneumatic de aplicat adeziv, acestea fiind 
stocuri vechi. 
- Mărfuri 1.419.607 lei. După vechimea și posibilitatea de valorificare a acestor stocuri, situația este următoarea: 

Descriere stoc marfă 30.09.2022 Sume lei 

Total valoare stoc greu valorificabil/parțial sau deloc din care: 579.725 

expirate 345.742 

piese auto 155.051 

învechite 78.931 
Total valoare stoc marfă produse speciale: componente și consumabile industriale de tipul: 

rulmenți, curele, componente electrice, componente pneumatice utilizare industrială 
839.882 

Total stoc marfă 1.419.607 
3.1.2. Analiza datoriilor curente 
Datoriile pe termen scurt totalizează 6,98 mil. lei la 30.09.2022 conform evidențelor contabile. 

 
- Ponderea principală din datoriile pe termen scurt o ocupă datoriile către furnizorii de materii prime și materiale de 
1.351.970 lei. 
După scadența datoriilor către furnizori situația acestora este următoarea, rezultând astfel un procent de 75,67% al 
sumelor care depășesc scadența cu peste 360 de zile. 

Scadență Datorii furnizori % 

nescadente 76.663,51 5,09% 

0-30 zile 80.753,14 5,36% 

30-90 zile 77.301,42 5,13% 

90-180 zile 76.584,87 5,08% 

180-360 zile 55.126,49 3,66% 

>360 zile 1.139.931,45 75,67% 

 

ACTIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
STOCURI 4.085.457 4.516.101 4.941.546 3.270.688 

Materii prime 143.522      126.252          112.562           134.163           

Alte materiale consumabile 5.974         287                 3.403             287                 

Obiecte de inventar 1.460          -                 -                 -                 

Produse în curs de execuție 2.306.929  2.829.020      3.301.931        1.711.106         

Produse finite 741             741           741                 2.931              

Mărfuri aflate la terți 2.594               2.594             2.594             2.594             

Mărfuri 1.624.237   1.557.207       1.520.316        1.419.607       

PASIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
Furnizori 1.777.004 1.614.216        1.370.345       1.351.970        

Furnizori de mijloace fixe 61.166       213.397          179.896          172.334          

Clienți - creditori 953           238                 238                 (238)               

Salariați 242.344   339.522          405.849         483.817          

Bugetari 858.908   1.569.003 1.745.119         2.136.166        

Creditori diverși -                 -                 -                 43.000           

Credite pe termen scurt 3.722.528 3.009.635      2.887.025      2.791.013        

DATORII PE TERMEN SCURT 6.662.903 6.746.011 6.588.472 6.978.063 
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- Furnizori de mijloace fixe 172.334 lei – achiziția în rate a unui echipament tehnologic – centru de prelucrare vertical 
cu comandă numerică CNC; 
- Datoriile către personal însumează 483.817 lei reprezentate de salariile personalului angajat cu contracte de muncă. 
- Datoriile către bugetele de stat sunt în sumă de 2.136.166 lei la sfârșitul lunii septembrie 2022, așa cum reiese din 
evidențele contabile, acestea fiind constituite din: 
- Contribuții asigurări sociale – 771.613 lei; 
- Contribuții asigurări de sănătate – 321.293lei; 
- Contribuție asiguratorie de muncă – 39.328 lei; 
- TVA de plată – 762.176 lei; 
- Impozite salarii – 212.912 lei, 
- Alte impozite și taxe – 2.516 lei. 
Pentru aceste sume societatea a încheiat acorduri de eșalonare cu creditorul bugetar. Ulterior, societatea a notificat 
instituția bugetară în intenția de accesare a OG6/2019 cu intenția de depunere a unui plan de restructurare. 
Cu toate acestea proiectul nu a putut să fie dus la bun sfârșit din cauza neînțelegerilor cu unul dintre furnizorii societății, 
care potrivit reprezentanților debitoarei, a amenințat-o cu privire la blocarea întregii activități și cu executarea silită a 
patrimoniului. În consecință singura măsură de protecție pe care societatea a avut-o la îndemână a fost deschiderea 
procedurii de insolvență, în acest fel fiind protejată activitatea sa și creându-se astfel premisele pentru achitarea 
creanțelor creditorilor într-un cadru concursual, egalitar și într-un procent cât mai mare. 
- Creditori diverși –43.000 lei; 
Creditele pe termen scurt totalizează 2.791.013 lei și cuprind liniile de credit de la First Bank (1.880.000 lei și Credit 
Agricol Overdraft 900.000 lei), diferența fiind dată de sumele utilizate de pe cardurile First Bank și Marfin Bank. 
3.2. Analiza echilibrului pe termen lung 
 

 
 
Echilibrul pe termen lung este pus în evidență prin raportarea activelor imobilizate la capitalurile permanente, arătând 
surplusul de resurse permanente peste valoarea activelor imobilizate, care servește la finanțarea activelor circulante. 
 

Indicator RON Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22
Active imobilizate 1.931.415 2.504.789 2.441.608 4.204.307

Capital permanent 1.157.596 2.184.231 2.400.291 2.356.629

Echilibru pe termen lung -773.819 -320.558 -41.317 -1.847.678
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Din datele prezentate se poate observa că activele imobilizate pe care societatea Isrom Impex SRL le deține sunt 
superioare capitalurilor permanente. Aceasta se traduce prin faptul că societatea nu poate să își finanțeze activele 
circulante din propriile resurse. Observăm de altfel, trendul crescător al decalajului dintre capitalurile permanente și 
activele imobilizate. 
3.2.1. Analiza activelor imobilizate 
Imobilizările, o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei societăți, constituie baza materială și 
financiară necesară desfășurării activității, fiind formate din imobilizări necorporale, corporale și financiare. În cazul 
societății Isrom Impex SRL constatăm că aceasta deține imobilizări astfel: 
- Imobilizările necorporale – în cuantum de 740.980 lei în valoare brută cu o amortizare înregistrată de 452.591 lei. În 
această categorie sunt incluse: 
- Cheltuieli de dezvoltare 50.652 lei - Cheltuielile înregistrate cu ocazia implementării unui proiect cu fonduri europene 
în perioada 2010-2013, acestea fiind integral amortizate; 
- Alte imobilizări necorporale 690.328 lei – Cuprind programe de calculator achiziționate pentru desfășurarea activității: 
sisteme de operare Windows, programe de editare Microsoft Office, program de gestiune, contabilitate și salarizare, 
programe de proiectare mecanică, programe de proiectare pneumatică, programe de proiectare electrică etc. 
- Imobilizările corporale – valoarea brută a acestora la 30.09.2022 este 6.170.680 lei, cu o amortizare înregistrată de 
2.355.753 lei, rezultând o valoare netă de 3.814.927 lei. În această categorie sunt cuprinse: 
- Terenul (52.500 lei) și construcția (466.985 lei) ce reprezintă sediul social din loc. Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 56 
B 
- Echipamente tehnologice 3.369.041 lei; 
- Mijloace de transport 416.262 lei; 
- Mobilier – 51.783 lei; 
- Imobilizări corporale în curs 60.302 lei ce cuprind costurile cu proiectarea completă a unei construcții de hală 
industrială și corp administrativ în Eurobussines Parc, precum și taxe autorizări. Investiția presupunea concesiunea unui 
teren și accesarea de fonduri europene, însă nu s-a mai pus în operă. 
- Imobilizări necorporale în curs 1.753.807 lei - reprezintă programe informatice de automatizări diverse, programe de 
funcționare roboți, realizate intern de societatea Isrom Impex SRL. Acestea au ca scop valorificarea, însă într-o perioadă 
de timp de mai mulți ani în funcție de comenzile următoare. 
- Imobilizări financiare sunt în sumă totală de 100.991 lei și cuprind: 
- alte titluri imobilizate 50.130 lei care cuprind valoarea părților sociale deținute în alte societăți, aportul Isrom fiind de 
natura unor mijloace de transport; 
- creanțe imobilizate 50.861 lei ce reprezintă un depozit de cash colateral pentru un credit accesat. 
3.2.2. Analiza datoriilor pe termen lung 
Analizând datoriile pe termen lung, putem observa creșterea acestora de la 145.154 lei în anul 2019 la 819.883 lei la 
sfârșitul lunii septembrie 2022. Componența lor este următoarea: 
- Creditele pe termen lung sunt în sumă de 424.647 lei la data de 30.09.2022, fiind accesate pentru finanțarea activității 
curente; 
- Asociați conturi curente – reprezintă creditările efectuate de asociați pentru finanțarea activității curente, fiind în sumă 
de 385.240 lei așa cum rezulă din evidențele contabile ale societății. 
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- Subvenții nerambursabile 65.423 lei - reprezintă sumele accesate din fonduri europene pentru realizarea unui proiect 
de cercetare realizat cu Agenția Națională de Cercetare Științifică în vederea identificării de soluții tehnice inovatoare 
privind anumite procese tehnologice cu aplicare în diferite industrii. 
3.2.3. Analiza capitalurilor proprii 
Capitalurile proprii reprezintă resursele permanente ale unei societăți. Evoluția acestora este prezentată în tabelul de mai 
jos: 

 
La sfârșitul perioadei analizate capitalurile proprii însumează 1.536.746 lei. Structura acestora la data de 30.09.2022 se 
prezintă astfel: 
- Capitalul social este de 120.000 lei; 
- Rezerve legale – 24.000 lei; 
- Rezerve din reevaluare – 927.027 lei, corespunzătoare reevaluărilor efectuate pentru activele imobilizate Clădire și 
teren deținute în patrimoniu; 
- Alte rezerve – 386.140 lei; 
- Rezultatul reportat - reprezintă profiturile reportate din anii anteriori, fiind în cuantum de 78.094 lei; 
- Rezultatul net al acestui an, reprezintă profit de 1.485 lei. 
3.3. Activul net contabil și Gradul de îndatorare 

Indicator RON Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 
Total datorii 6.979.600 7.532.992 7.537.919 7.863.369 
Total active 7.992.041 9.054.327 9.073.180 9.400.114 

Activ net contabil (Total activ-Total datorii) 1.012.441 1.521.335 1.535.261 1.536.746 

     Grad de îndatorare (%datorii totale în Activ) 87,33% 83,20% 83,08% 83,65% 
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. Astfel, acest indicator ne arată partea 
din activul societății neangajată în datorii. La sfîrșitul lunii septembrie 2022 nivelul activului net contabil era de 
1.536.746 lei. 
Gradul de îndatorare este calculat ca raport între datoriile totale și activele totale ale unei societăți. Evoluția gradului de 
îndatorare al societății Isrom Impex SRL este reliefată grafic mai jos, putând să fie observată superioritatea activelor 
totale comparativ cu datoriile totale ale societății. La 30.09.2022 gradul de îndatorare este de 83,65%. 

 

PASIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
Credite pe termen lung -           500.000         478.300         424.647         

Alte împrumuturi și datorii asimilate 46.248     28.509           -                 -                 

Asociați conturi curente 98.906     134.056          386.730         385.240         

Decontari in curs -           332                 - 9.997 

DATORII PE TERMEN LUNG 145.154 662.896 865.030 819.883 

PASIV (RON) Dec-19 Dec-20 Dec-21 Sep-22 Evoluție
Capital social 120.000          120.000          120.000          120.000          

Rezerve legale 24.000           24.000           24.000           24.000           

Rezerve din reevaluare 443.443   927.027         927.027         927.027         

Alte rezerve 360.830   386.140          386.140          386.140          

Rezultatul reportat 49.580     64.168            64.168            78.094           

Repartizarea profitului -                 (25.310)           -                 

Profit/pierdere 14.589      25.310            13.926            1.485              

CAPITAL PROPRIU 1.012.441 1.521.335 1.535.261 1.536.746 
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4. Situația transferurilor patrimoniale efectuate în cei doi ani anterior deschiderii procedurii 
Conform art. 64 lit. c) din Legea nr. 85/2014, atunci când este incident unul dintre cazurile prevăzute de art. 117 din 
Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar formulează acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale 
debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor 
operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia 
drepturile creditorilor. Pentru a stabili dacă sunt incidente dispozițiile mai sus indicate, prin notificarea de deschidere a 
procedurii insolvenței, transmisă debitoarei, administratorul judiciar a solicitat să i se comunice o situație a 
transferurilor patrimoniale efectuate de aceasta în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență. 
Potrivit informațiilor furnizate de către debitoare, în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență NU au fost 
înstrăinate bunuri din patrimoniul societății Isrom Impex SRL. 
5. Plățile efectuate în cele șase luni anterioare deschiderii procedurii de insolvență 
În urma analizei plăților efectuate de societate înainte de deschiderea procedurii de insolvență, pe baza informațiilor 
primite de la debitoare, administratorul judiciar a constatat faptul că în cele șase luni anterioare deschiderii procedurii 
de insolvență s-au efectuat plăți curente, fără caracter excepțional. 
Analizând destinația plăților administratorul consideră că acestea au avut ca scop defășurarea activității economice a 
societății. Situația plăților efectuate în perioada 01.04.2022-27.10.2022, astfel cum a rezultat din situațiile prezentate de 
societate este sintetizată în cele ce urmează: 

Descriere plată apr mai iun iul aug sept 
01.10.2022-
27.10.2022 

TOTAL 

Materii prime și mărfuri 109.524 102.294 81.252 118.323 73.423 70.517 80.378 635.711 
Avansuri pentru materiale 2.595 4.323 1.285 2.009 3.097 16.713 3.943 33.965 

Furnizori servicii 25.580 130.993 32.744 29.626 39.594 30.460 26.240 315.237 
Cheltuieli cu serviciile 4.075 

 
4.075 

 
4.075 8.150 

 
20.375 

Furnizori de imobilizări 1.391 
 

2.073 
 

1.201 655 
 

5.320 
Salarii 58.538 58.628 39.913 40.855 48.186 39.378 39.084 324.582 

Contribuții salarii 27.005 - 49.104 - 20.056 - - 96.165 
Impozite și taxe 674 150 10 - 3.538 3.925 - 8.297 

Asigurări 1.224 
 

367 
   

724 2.315 
Comisioane bancare 977 1.117 1.022 1.185 1.017 779 1.306 7.403 

Dobânzi 18.887 30.632 22.101 32.508 31.581 285 37.832 173.826 
Linie de credit 10.537 11.178 8.238 10.868 9.093 10.000 - 59.915 

Credite bancare pe t. lung 
    

5.454 5.500 
 

10.954 
Comisioane linii credit și credite 13.822 20.553 15.789 7.020 5.347 34.281 9.997 106.809 

Alte datorii buget, impozit 
profit, TVA 

18.866 
 

20.735 
    

39.601 

Plăți diverse 
      

1.530 1.530 
Penalități 59 125 55 82 

   
321 

Total 293.755 359.993 278.763 242.477 245.662 220.643 201.033 1.842.326 
6. Creditorii indispensabili 
În ceea ce privește lista creditorilor indispensabili, raportat la prevederile art. 134 alin 2 respectiv lista creditorilor 
indispensabili este depusă de debitor împreună cu documentele prevăzute la art.67 alin 1 din Legea nr. 85/2014, 
nedepunerea conduce la decăderea debitorului din dreptul de a propune, în vederea votării planului categoria 
creditorilor indispensabili” administratorul judiciar a constatat că societatea debitoare nu a depus o listă de creditori 
indispensabili. 
7. Concluzii privind cauzele intrării în insolvență 
Prezentăm în cele ce urmează principalele aspecte care au determinat ajungerea în stare de insolvență a societății: 
- Contextul pandemic 
Arătăm faptul că activitatea societății este considerată una de nișă, de high-tech, foarte greu accesibilă firmelor. 
Principalii clienți ai societății sunt companii multinaționale producătoare de componente auto pentru marii producători 
mondiali de automobile: Mercedes, Audi, BMW, Renault etc. Astfel, odată cu apariția pandemiei COVID-19 activitatea 
marilor producători de autovehicule a fost oprită, intrarea în criza economică globală antrenând întreaga industrie a 
furnizorilor de componente auto. Așadar investițiile în produse noi, de genul celor realizate de societatea Isrom Impex 
SRL, au fost sistate. 
Subliniem în acest sens scăderea considerabilă a cifrei de afaceri a companiei începând cu anul 2020. În termeni 
procentuali, media lunară a anului 2022 reprezintă doar 40% din media obținută la nivelul anului 2019. Acest lucru 
arată în mod direct efectele negative pe care pandemia le-a avut asupra activității societății. 
Tot în acest context amintim și de întreruperea activității principalilor furnizori de materii prime și materiale. 
Nu în ultimul rând, ne referim și la incertitudinea cu privire la posibilitatea reluării activității societății. Astfel, măsurile 
adoptate de autorități au variat, societatea fiind în imposibilitate de a previziona capacitatea de a încheia contracte noi și 
de a își dezvolta pe viitor businessul. 
- Activarea pe o nișă de piață 
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Întreruperea activității principalilor clienți finali ai societății (în special cei din industria auto) au creat o un vid de 
activitate pentru societatea debitoare, aceasta fiind constrânsă să își diminueze activitatea curentă în lipsa identificării 
unor clienți noi. Prin urmare, specializarea pe o anumită ramură de specialitate tehnică și dependența de un sector de 
activitate restrâns nu au avut efectul urmărit. 
- Contextul geopolitic actual 
Invadarea Ucrainei de către Rusia este o criză umanitară majoră care afectează milioane de oameni și care a generat în 
mod inevitabil un șoc economic grav în UE, de durată și amploare necunoscute. 
Creșterile în cascadă ale prețurilor combustibililor și ale componentelor de cost al energiei au afectat în mod indirect 
lichiditățile companiei, acestea fiind reflectate în prețul final al produselor/materialelor cumpărate de Isrom. 
Sincopele apărute în lanțurile de aprovizionare, lipsa materiilor prime și materiale datorate întreruperii activității unor 
furnizori, accentuate de războiul din Ucraina și-au pus amprenta și asupra industriei automotive, care a înregistrat în 
acest an o creștere exponențială a costurilor de producție. Costurile materiilor prime (oțel, oțeluri speciale, aluminiu) și 
materiale în special electronice (PLC-uri, componente de automatizare) s-au majorat semnificativ având un impact 
direct asupra fluxurilor de numerar ale companiei. 
- Creșterea accelerată a dobânzilor și implicit a costurilor de finanțare mai ales din anul 2022 
Dat fiind specificul activității de producție, societatea are nevoie să aibă asigurat permanent un capital de lucru suficient 
pentru a putea lansa noi comenzi. 
Pentru a-și asigura capitalul de lucru necesar, compania apelează frecvent la finanțări prin accesarea creditelor, liniilor 
de credit bancare, precum și prin factorizarea sumelor facturate către clienți pentru a obține aceste disponibilități bănești 
înainte de scadența contractată. Toate aceste finanțări vin cu plata unor dobânzi și comisioane bancare. 
Un puternic impact negativ a fost resimțit în anul 2022 din cauza creșterii bruște și accentuate a dobânzilor la credite 
atât la nivel național cât și la nivel global, pe fondul instalării inflației tot mai accentuate, care au dus la majorarea 
covârșitoare a costurilor cu finanțarea activității, așa cum reiese și din datele financiare prezentate anterior. 
- Existența unor cheltuieli fixe care trebuie suportate indiferent de cifra de afaceri realizată 
Indiferent de mărimea cifrei de afaceri realizate, o societate are de suportat anumite costuri fixe pentru continuarea 
activității cum sunt cele cu sediul, utilități, serviciile contabile, salarii, etc. 
- Executări silite pornite împotriva debitoarei 
Demararea demersurilor de executare silită individuale de către unii creditori, au reprezentat un risc crescut de blocare a 
întregii activități a societății debitoare și de executare silită a patrimoniului. Prin deschiderea procedurii de insolvență s-
a urmărit protejarea activității debitoarei creându-se astfel premisele necesare în vederea achitării creanțelor creditorilor 
într-un cadru concursual, egalitar și într-un procent cât mai mare. 
- Imposibilitatea de accesare a unor noi finanțări 
Având în vedere specificul activității de producție, societatea are nevoie permanent de un capital de lucru suficient 
pentru a putea lansa noi comenzi, sens în care a apelat frecvent la împrumuturi sau finanțări de tipul creditelor, liniilor 
de credit bancare, precum și factoring. Raportat la situația financiară dificilă din ultima perioada, societatea nu mai 
îndeplinea condițiile necesare în vederea accesării de finanțări suplimentare. 
8. Concluzii privind persoanele culpabile de încetarea de plăți 
În ceea ce privește elementele care ar putea sta la baza angajării răspunderii organelor de conducere ale societății 
debitoare, menționăm că până la data prezentului raport administratorul judiciar nu a identificat elemente care să 
fundamenteze o atare ipoteză. 
Din analizele efectuate până în prezent în baza documentelor puse la dispoziția subscrisei, administratorul judiciar a 
ajuns la concluzia că insolvența debitoarei se datorează unor cauze obiective și externe societății fără a implica culpa 
unei/unor persoane concrete din conducerea societății. Nu s-a constatat producerea unor fapte care ar fi încadrabile în 
prevederile art. 169 din Legea 85/2014. 
În măsura în care în perioada imediat următoare și înainte de prescripția dreptului la acțiune vor interveni informații sau 
elemente noi care să ducă la schimbarea acestei concluzii, administratorul judiciar va acționa în consecință completând 
analiza de față sau formulând acțiunile în justiție care se impun. 
9. Concluzii privind șansele de reorganizare 
În prezent societatea se află într-un moment de dificultate din punct de vedere financiar, existând un vădit dezechilibru, 
însă trebuie avute în vedere perspectivele pe termen scurt, mediu și lung, raportat la prevederile Legii 
insolvenței. Reglementarea insolvenței, atât prin spirit, cât și prin prevederile concrete consacrate de legiuitor, are ca 
scop principal acordarea unei a doua șanse companiei, oferind o protecție temporară prin consacrarea principiului 
concursual și a priorității reorganizării. 
În acest sens amintim și faptul că reprezentanții societății și-au exprimat intenția în sensul reorganizării activității, prin 
măsuri de restructurare operațională, adoptarea unor măsuri urgente pentru recuperarea creanțelor societății față de terți, 
renegocierea unor contracte cu furnizorii pentru scăderea costurilor cu mărfurile și materia primă, identificarea de piețe 
noi pentru desfășurarea activității curente, renegocierea prețurilor de vânzare, alături de principiul preeminenței 
reorganizării consacrat de dispozițiile Legii nr. 85/2014, putem concluziona că o reorganizare a societății este justificată 
și întemeiată pe dispozițiile Legii insolvenței. 
Având în vedere intenția de reorganizare și de depunere a unui plan de reorganizare, manifestată de către societatea 
debitoare prin cererea de deschidere a procedurii de insolvență, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin. 3 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar își manifestă 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19871/08.12.2022 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

21 

disponibilitatea pentru întocmirea unui plan de reorganizare. 
*** 

Prezentul Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitoarei Isrom Impex SRL a fost 
întocmit în condițiile art. 58 și ale art. 97 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și va 
fi prezentat creditorilor în cadrul primei adunări a creditorilor. 

*** 
Așa cum am prezentat și în cuprinsul prezentului raport, informațiile necesare pentru întocmirea raportului asupra 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, s-au preluat de la reprezentanții debitoarei și 
constau în bilanțuri contabile, balanțe de verificare sintetice și analitice, fișe de cont, pe perioada ianuarie 2019 – 
septembrie 2022, situația plăților aferente celor 6 luni anterioare deschiderii procedurii, diverse situații transmise în 
format excel și diverse explicații transmise în scris via email, etc. 
De asemenea, menționăm faptul că, în măsura în care se vor identifica alte documente concludente, administratorul 
judiciar va proceda la completarea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de 
insolvență. 
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) menționăm faptul 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. 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. 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: gdpr@eurosmart.ro 
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Județul Brăila 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea IZZY AUTOSERVICE S.R.L.-D., cod unic de înregistrare: 40472711 

Depunere proces verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr.23, data emiterii: 06.12.2022 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1440/113/2022, Tribunal Brăila, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal. 
2.Arhiva instanței: Brăila, Calea Călărașilor nr.47, programul arhivei instanței 1000-1200, tel.: 0239613975, 
registratura.tr-braila@just.ro. 
3.Debitor: Izzy Autoservice S.R.L-D, cu sediul în Brăila, strada Anton Pann nr.1, bloc AF3, scara 2, etaj 4, apart.42, 
având cod unic de înregistrare fiscală numărul 40472711 și număr de înregistrare în registrul comerțului J9/74/2019. 
4.Creditori: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila, str. Delfinului nr.1, cod fiscal: 14310656, Primăria 
Municipiului Brăila, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului 
Constanța, SA L., L.L., L.C.D., L.A., S.I.. 
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Lăzărescu Cătălin Adrian, cu sediul în Brăila, str. Plevna nr.195, 
cam.1, jud. Brăila, cod de înregistrare fiscală 20975050, înregistrat RFO cu nr.I-0330, telefon: 0724207909, e-mail: 
office@lichidarifirme.ro. 
6. Subsemnatul Lăzărescu Cătălin Adrian, în calitate de lichidator judiciar al Izzy Autoservice S.R.L-D, conform 
Încheierii nr. 61 pronunțată în Ședința Camerei de Consiliu din data de 29 iulie 2022 de Tribunalul Brăila, Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 47 din Legea nr.85/2014, depun: 

Proces verbal privind ședința adunării creditorilor Izzy Autoservice S.R.L-D 
încheiat astăzi 06.12.2022 

Ședința adunării creditorilor Izzy Autoservice S.R.L-D, se deschide la ora 1000, la sediul ales de către lichidatorul 
judiciar din Brăila, str. Școlilor nr.57, etj.1, Județ Brăila, conform convocării publicate în Buletinul Procedurilor de 
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