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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4 data emiterii: 06.03.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 12541/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Izolatia SRL, cod de identificare fiscală RO 1616956, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, 
nr. 4B, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/426/1991. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor 
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi 
Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Izolatia SRL, conform 
Sentinţei nr. 129/F din şedinţa din Camera de Consiliu de la 30.01.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 12541/101/2013, în temeiul art. 20 lit. b) şi art. 
59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă astfel întocmit, în anexă, în număr de 9 (nouă) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă  
pentru debitorul SC Izolatia SRL 

Număr dosar 12541/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL  
Debitor: SC Izolatia SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin Sentinţa nr. 129/F din data de 03.01.2014, s-a dispus, în temeiul art. 32 din Legea 85/2006, deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Izolatia SRL, cod de identificare fiscală RO 1616956, sediul social în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 4B, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/426/1991. 
Constatând că cererea este întemeiată, Tribunalul Mehedinti a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă. 
Societatea comercială Izolatia SRL a fost înfiinţată în anul 1991, având ca obiect de activitate, activităţile prevăzute de 
codul CAEN 4120 „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. 
Capitalul social subscris şi vărsat al SC Izolatia SRL este în sumă de 18.500,00 lei, format din 100 părţi sociale, cu 
valoare nominală de 185,00 lei/parte sociala, acesta fiind deţinut de: 
- Panaete Zaharia CNP 1501022250584, deţine 100 părţi sociale, cu valoare totală de 18.500,00 lei, reprezentând 100% 
din capitalul social, având şi funcţia de administrator societar. 
La data de 24.12.2013 debitorul SC Izolatia SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 4B, jud. 
Mehedinţi, a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă, arătând că înţelege să propună un plan de 
reorganizare în vederea achitarii datoriilor societăţii. 
I. Principalii indicatori economico-financiari 
a) Date generale 
Societatea comercială SC Izolatia SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 4B, jud. Mehedinţi, cod de 
identificare fiscală RO 1616956, număr de ordine în registrul comerţului J25/426/1991, are ca obiect principal de 
activitate conform cod CAEN 4120 „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. 
Conform bilanţurilor contabile încheiate în ultimii 3 (trei) ani de activitate, anteriori deschiderii procedurii generale, 
precum şi a balanţelor de verificare întocmite, situaţia se prezintă astfel: 

 
2010 2011 2012 

Active imobilizate 
   

Imobilizări necorporale 7.372,00 7.372,00 7.372,00 
Imobilizări corporale 3.251.609,00 3.495.344,00 4.009.347,00 
Imobilizări financiare 0,00 0,00 0,00 

Total active imobilizate 3.258.981,00 3.502.716,00 4.016.719,00 

Active circulante 
   

Stocuri 339.555,00 316.723,00 393.393,00 
Creanţe comerciale 531.729,00 385.440,00 192.597,00 
Disponibilităţi băneşti 93.732,00 177.964,00 68.999,00 
Alte active circulante 100,00 0,00 0,00 

Total active circulante 965.116,00 880.127,00 654.989,00 

Cheltuieli înregistrate în avans 0,00 0,00 0,00 

Total activ 4.224.097,00 4.382.843,00 4.671.708,00 

Capitaluri 
   

Capital social 18.500,00 18.500,00 18.500,00 
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Prime de capital 0,00 0,00 0,00 
Rezerve din reevaluare 56.416,00 56.416,00 48.786,00 
Rezerve 494.955,00 494.955,00 494.955,00 
Profit sau pierdere reportată 1.239.348,00 1.247.434,00 1.263.805,00 
Profit sau pierdere ex. financiar 8.085,00 16.371,00 3.372,00 
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 

Total capitaluri proprii 1.817.304,00 1.833.676,00 1.829.418,00 

Provizioane 0,00 0,00 0,00 
Venituri în avans 0,00 0,00 0,00 

Datorii 
   

Datorii comerciale 287.410,00 245.825,00 98.221,00 
Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00 
Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00 
Sume datorate entităţilor afiliate 0,00 0,00 0,00 
Decontari din op. în clarificare 0,00 0,00 0,00 
Alte datorii 2.119.383,00 2.303.342,00 2.744.069,00 

Total datorii 2.406.793,00 2.549.167,00 2.842.290,00 

Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 

Total pasiv 4.224.097,00 4.382.843,00 4.671.708,00 
După cum se observă în datele prezentate mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat creşteri substanţiale 
de la un an la altul. De asemenea, activele circulante au înregistrat scăderi semnificative de la un an la altul, în anul 
2012 valoarea acestora fiind de 654.989,00 lei. 
Situaţia capitalurilor proprii 

Lei 
Indicatori 2010 2011 2012 

Capital social 18.500,00 18.500,00 18.500,00 

Rezerve din reevaluare 56.416,00 56.416,00 48.786,00 

Rezerve 494.955,00 494.955,00 494.955,00 

Profit (pierdere) reportat(ă) 1.239.348,00 1.247.434,00 1.263.805,00 

Profit (pierdere) curent(ă) 8.085,00 16.371,00 3.372,00 

Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 

Prima de capital 0,00 0,00 0,00 

Capital propriu 1.817.304,00 1.833.676,00 1.829.418,00 
Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în toată perioada analizată. 
Capitalul propriu al societăţii a înregistrat creştere în anul 2011 faţă de anul 2010, după care în anul 2012 valoarea 
capitalului propriu a scăzut înregistrând valoarea de 1.829.418,00 lei. 
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii 
b1) Creanţe 
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2010, 2011 şi 2012, se prezintă astfel: 
 Lei 

Indicatori 2010 2011 2012 

Clienţi 504.977,00 360.331,00 158.818,00 

Clienţi facturi de întocmit 0,00 0,00 0,00 

Efecte de primit de la clienti 0,00 0,00 0,00 

Debitori diversi 20.000,00 23.909,00 32.579,00 

Furnizori debitori 
 

0,00 0,00 

Decontări între entităţile afiliate 0,00 0,00 0,00 

Alte creanţe 6.752,00 1.200,00 0,00 

Total creanţe circulante 531.729,00 385.440,00 191.397,00 

Creanţe din active imobilizate 0,00 0,00 0,00 

Ajustări pentru deprecierea creantelor 0,00 0,00 0,00 

Total creanţe 531.729,00 385.440,00 191.397,00 
La data de 31.12.2013, debitoarea înregistrează creanţe de încasat după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Adresa Suma 
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1. S.C. Building Support Services S.R.L. 
Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-

53, clădirea Europe House, et. 2 
76.774,19 

2. S.C. C&C MH Confort S.R.L. 
Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. 

Brătianu, nr. 11, judeţul Mehedinţi 
1.264,28 

3. S.C. Competent Serv S.R.L. 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Slt. Eugen 

Mareş, nr. 10, bl. U4, sc. 3, ap.2 , judeţul 
Mehedinţi 

44.721,81 

4. S.C. Lidl Discount S.R.L. 
Sat Nedelea , com. Ariceşti Rahtivani , 
DN72 , Cringul lui Bot , km 73+810, 

judeţul Prahova 
2.976,00 

5. S.C. Polystart Impex S.R.L. 
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4, judeţul 

Dolj 
61.136,94 

6. 
Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – 

Suc. Romag Termo 
Halînga, com. Izvoru Bîrzii, judeţul 

Mehedinţi 
161.703,73 

7. 
Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de 

Consum Mehedinţi 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, 

nr. 1, judeţul Mehedinţi 
7.549,71 

8. S.C. Vila Grup S.R.L. 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Orly, nr. 12, 

judeţul Mehedinţi 
5.583,09 

 Total  361.709,75 

Precizăm faptul că poziţiile 2, 3, 6 şi 8 reprezintă creanţe de încasat de la societăţi care se află în insolvenţă. 
b2) Datorii 

Lei 
Indicatori 2010 2011 2012 

Credite pe termen mediu şi lung 1.766.703,00 2.071.071,00 2.358.118,00 

Credite pe termen scurt 0,00 61.000,00 376.157,00 

Datorii leasing 126.896,00 55.439,00 5.471,00 

Dobânzi de plată 0,00 0,00 0,00 

Total datorii financiare 1.893.599,00 2.187.510,00 2.739.746,00 

TVA de plată şi neexigibil 130.485,00 6.127,00 518,00 

Furnizori 287.410,00 245.825,00 98.221,00 

Avansuri primite 0,00 0,00 0,00 

Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00 

Salarii 6.755,00 5.875,00 182,00 

Taxe salariale 17.737,00 12.097,00 2.385,00 

Dividende de plată 0,00 0,00 0,00 

Creditori diverşi 67.057,00 0,00 0,00 

Asociaţi conturi curente 0,00 90.599,00 698,00 

Decontări în curs de clarificare 0,00 0,00 0,00 

Impozite datorate buget 3.750,00 1.134,00 540,00 

Venituri înregistrare în avans 0,00 0,00 0,00 

Total datorii din exploatare 513.194,00 361.657,00 102.544,00 

Total datorii 2.406.793,00 2.549.167,00 2.842.290,00 
Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă faptul că, datoriile societăţii au înregistrat creşteri substanţiale de 
la un an la altul, ajungand ca în anul 2012 să înregistreze valoarea de 2.842.290,00 lei, în timp ce creanţele societăţii au 
scazut semnificativ de la un an la altul ajungând la nivelul sumei de 191.397,00 lei, gradul de acoperire al datoriilor din 
creanţele existente la finele anului 2013, fiind de 0,07%. 
c) Contul de profit şi pierdere 
Potrivit bilanţurilor contabile aferente perioadei analizate contul de profit si pierdere se prezintă astfel: 

 
2010 2011 2012 

Venituri din producţia vândută 786.379,00 2.382.086,00 1.174.679,00 
Venituri din vânzarea mărfurilor 87.785,00 1.940,00 186,00 
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie -51.203,00 -60.540,00 23.101,00 

Producţia realizată de entitate pt scopurile sale proprii si 
capitalizată 

667.124,00 206.279,00 649.876,00 
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Alte venituri din exploatare 22.630,00 700,00 0,00 

Total venituri din exploatare 1.512.715,00 2.530.465,00 1.847.842,00 
Cheltuieli materiale 694.869,00 1.002.733,00 752.894,00 
Cheltuieli cu serviciile 9.359,00 17.237,00 12.596,00 
Cheltuieli cu salariile 189.756,00 407.196,00 216.707,00 
Cheltuieli cu mărfurile 86.700,00 1.466,00 186,00 
Cheltuieli cu impozite şi taxe 46.391,00 33.368,00 67.543,00 
Alte cheltuieli de exploatare 245.713,00 802.840,00 461.568,00 
Provizioane 0,00 0,00 0,00 
Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 0,00 
Ajustări de valoare privind activele circulante 0,00 0,00 0,00 
Amortisment 74.085,00 93.022,00 53.049,00 

Total cheltuieli din exploatare 1.346.873,00 2.357.862,00 1.564.543,00 
Profit/pierdere din exploatare 165.842,00 172.603,00 283.299,00 
Profit/pierdere financiară -145.869,00 -152.195,00 -275.537,00 

Rezultat brut 19.973,00 20.408,00 7.762,00 

Impozit pe profit 11.888,00 4.037,00 4.390,00 

Rezultat net 8.085,00 16.371,00 3.372,00 
Aşa cum reiese din datele prezentate mai sus, societatea comercială a înregistrat profit în toată perioada supusă analizei. 
Nivelul profitului net înregistrat de societate a crescut în anul 2011 faţă de anul 2010, după care în anul 2012 valoarea 
acestuia a scăzut considerabil. 
d) Capacitatea de autofinanţare 
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel: 

Lei 
Indicator 2010 2011 2012 

Profit net (pierdere) al exerciţiului 8.085,00 16.371,00 3.372,00 
Amortizare 74.085,00 93.022,00 53.049,00 
Capacitate de autofinanţare 82.170,00 109.393,00 56.421,00 

Din datele prezentate mai sus se observă că societatea comercială a degajat capacitate de autofinanţare în toţi anii supuşi 
analizei ca urmare a profitului realizat în aceasta perioada, precum si a nivelului ridicat al amortizarii. Nivelul pozitiv al 
capacităţii de autofinanţare denotă faptul că societatea  degaja capacitate de autofinanţare,  aceasta având posibilitatea 
achitării unei părţi din datăriile societăţii. 
e) Diagnosticul financiar şi riscul de faliment 
Principalii indicatori care arată riscul de faliment şi diagnosticul financiar se prezintă astfel: 

Îndatorire globală 
- rata autonomiei financiare = –––––––––––––––– 

Capital propriu 
Cheltuieli financiare 

- rata de prelevare a cheltuielilor financiare = –––––––––––––––––– 
Excedentul de trezorerie 

Credite de Trezorerie 
- rata creditelor de trezorerie = –––––––––––––––––––––– 

Nevoia de fond de rulment 
Îndatorire globală 

- rata capacităţii de rambursare = –––––––––––––––––––––––– 
Capacitatea de autofinanţare 

Capital propriu 
- solvabilitatea patrimonială = ––––––––––––*100 

Total pasive  
- lichiditatea mărimea absolută = total active circulante – datorii pe termen scurt. 
Ţinând cont de aceste formule şi de sumele scrise în bilanţurile contabile din 2010, 2011, 2012 şi iunie 2013, nivelul 
indicatorilor menţionaţi este următorul: 

Indicatori 2010 2011 2012 

Rata autonomiei financiare 1,32 1,39 1,55 

Rata de prelevare a ch financiare N/A N/A N/A 

Rata creditelor de trezorerie N/A N/A N/A 

Rata capacităţii de rambursare 29 23 50 

Solvabilitatea patrimonială 43,02% 41,84% 39,16% 

Lichiditatea în mărimea absolută 451.922,00 518.470,00 552.445,00 
Analizând datele înscrise în tabelul de mai sus, se constată următoarele: 
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- nivelul ratei autonomiei financiare ar trebui să fie mai mic decât 1; acest indicator este mai mare decât 1 în toată 
perioada, ceea ce demonstrează că societatea nu înregistrează autonomie financiară; 
- rata de prelevare a cheltuielilor financiare pune în evidenţă capacitatea de plată a costului îndatorării, separând 
societăţile sănătoase de cele falimentare, întrucât raportul nu se poate calcula, este evident faptul că societatea s-a 
confruntat şi se confruntă cu dificultate de gestiune financiară, existând riscul intrării în incapacitate de plată, fapt ce s-a 
si intamplat; 
- rata creditelor de trezorerie arată cât reprezintă creditele de trezorerie în necesarul de finanţare al activelor circulante. 
În situaţia de faţă, creditele de trezorerie depăşesc cu mult necesarul de finanţare al activelor circulante; 
- rata capacităţii de rambursare este pozitivă în toată perioada analizată. În mod normal, datoriile societăţii nu trebuie să 
depăşească patru ani. În cazul nostru, societatea are posibilitatea achitării datoriilor, printr-un plan de reorganizare bine 
fundamentat; 
- solvabilitatea patrimonială este considerat un bun indicator atunci când depăşeşte 30%, aceasta arătând cât reprezintă 
sursele proprii din averea societăţii. După cum se observă în toată perioada analizată nivelul acestui indicator este peste 
30%; 
Solvabilitatea reprezintă capacitatea societatii de a face faţă obligaţiilor scadente care rezultă din angajamentele 
anterioare contractate , fie din operaţii curente a căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări 
obligatorii. 
În sistemul analizei financiar-patrimoniale, analiza aptitudinii societăţii de a fi solvabilă şi de a învinge riscul de 
faliment ocupa un loc central. Orice dereglare privind achitarea obligaţiilor generează prejudicii si necesită o corectură 
urgentă. Totodată, echilibrul financiar este un imperativ absolut, adică nu poate fi omis sub nici o motivaţie. În practica 
economică, se poate concepe ca o societate care cunoaşte o perioadă mai dificilă să renunţe provizoriu la unele 
obiective de creştere, obiective economice sau sociale. În schimb, ea nu poate renunţa la asigurarea obiectivului de 
solvabilitate, care constituie condiţia financiară de supravieţuire. 
- lichiditatea în mărime absolută înregistrează în perioada 2010 – 2012 o valoare pozitivă ceea ce demonstrează că 
societatea  are lichiditate. 
Analizând echilibrul financiar al societăţii, se constată că în toată perioada celor trei ani şi jumătate analizaţi , fondul de 
rulment înregistrează valori negative, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă înregistrează valori negative, ceea ce 
înseamnă că mijloacele fixe nu sunt finanţate în totalitate din surse proprii, fapt ce arată dependenţa societăţii faţă de 
furnizorii de capitaluri, riscul creditorilor fiind foarte mare. De asemenea, nevoia fondului de rulment fiind negativă, 
aceasta nu poate finanţa fondul de rulment în totalitate, societatea fiind nevoită să apeleze la surse atrase, fapt ce a 
condus la o trezorerie puternic negativă ce arată dependenţa societăţii faţă de creditori. 
Aprecierea capacităţii societăţii de a-şi regla în termen obligaţiile se apreciază nuanţat in funcţie de condiţiile concrete 
economico-financiare în care-şi desfaşoară activitatea. Astfel, o societate poate avea dificultăţi temporare sau 
ocazionale determinate, de exemplu, de neacoperirea în termen a unei creanţe importante sau a accelerării plaţilor într-o 
perioadă de creştere rapidă a activităţii. În acest caz, dificultăţile de plată apar ca o expresie a unei neconcordanţe de 
moment care nu afectează imaginea firmei. Soluţii simple pot permite trecerea peste aceste dificultăţi şi reinstaurarea 
continuităţii plăţilor: obţinerea de termene suplimentare din partea furnizorilor, amânarea datoriilor financiare, obţinerea 
de împrumuturi pe termen scurt. 
Societatea poate cunoaste dificultati financiare periodice, ca de exemplu întarzierea plăţilor în anumite momente ale 
anului sau în perioade de accelerare a creşterii. Chiar daca viabilitatea societatii nu e pusa in pericol, imaginea sa se 
poate degrada datorita perturbarilor periodice. 
Permanenta unor dificultati de achitare a obligatiilor este expresia unei fragilitati economice si financiare structurale. 
Ele pot genera restrangerea activitatii, reducerea efectivului de salariati, restructurarea sistemului de gestiune sau in 
cazurile foarte grave, falimentul societăţii. 
f) Situaţia netă 
Situaţia netă este dată de total active minus datorii, iar în perioada analizată se prezintă astfel: 

Lei 
Indicator 2010 2011 2012 

Active imobilizate 3.258.981,00 3.502.716,00 4.016.719,00 

Active curente 965.116,00 880.127,00 654.989,00 

Cheltuieli în avans 0,00 0,00 0,00 

Venituri in avans 0,00 0,00 0,00 

Total active 4.224.097,00 4.382.843,00 4.671.708,00 

Datorii 2.406.793,00 2.549.167,00 2.842.290,00 

Situaţia netă 1.817.304,00 1.833.676,00 1.829.418,00 
Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat creşteri de la un an la altul. 
De asemenea, activele circulante au înregistrat scăderi considerabile de la un an la altul. Situaţia netă a societăţii a 
crescut în anul 2011 faţă de anul 2010, după care în anul 2012 situaţia netă a scăzut înregistrând valoarea de 
1.829.418,00 lei. 
Marja redusă din exploatare a contribuit la sensibilitatea societăţii şi la imposibilitatea de a se reda rapid în condiţiile de 
fluctuaţie a unor elemente de preţ sau cost. Situaţia acesteia este prezentată în tabelul de mai jos. 

Explicaţii 2010 2011 2012 
Venituri din exploatare 1.512.715,00 2.530.465,00 1.847.842,00 
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Cheltuieli de exploatare 1.346.873,00 2.357.862,00 1.564.543,00 
Marfa din exploatare 165.842,00 172.603,00 283.299,00 

 
12,31 7,32 18,11 

Situaţia creditelor existente la sfârşitul anilor pentru care s-a făcut analiza este prezentată în tabelul următor: 
Lei 

Sold final (lei) 2010 2011 2012 

Credite pe termen lung 1.766.703,00 2.071.071,00 2.358.118,00 

Credite pe termen scurt 0,00 61.000,00 376.157,00 

Total 1.766.703,00 2.132.071,00 2.734.275,00 
Aşa cum reiese, nivelul creditelor pe termen lung şi scurt contractate de societate a înregistrat valori foarte mari de la un 
an la altul. Rambursarea acestor credite a afectat considerabil plăţile către diverşi creditori. 
Evoluţia creditelor contractate de societate în total datorii pe perioada analizată se prezintă astfel: 

Lei 
Indicator 2009 2010 2011 

Credite contractate 1.766.703,00 2.132.071,00 2.734.275,00 

Total datori 2.406.793,00 2.549.167,00 2.842.290,00 

% 73,40 83,64 96,20 
După cum se observă în situaţia prezentată mai sus, valoarea creditelor contractate în total datorii reprezintă un nivel 
ridicat, valoarea acestora a crescut semnificativ de la un an la altul. 
De asemenea, la sfârşitul lunii anterioare lunii deschiderii procedurii, societatea deţinea în patrimoniu următoarele 
bunuri: 

Nr. crt. Denumire mijloc fix Valoare de inventar 
1 Teren comuna Şişeşti, jud. Mehedinţi 1.530,60 lei 
2 Teren Dr. Tr. Severin, str. Padeş, nr. 4B, jud. Mehedinţi 5.249,91 lei 
3 Teren Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 203, jud. Mehedinţi 36.000,00 lei 
4 Teren sat Plesesti, com. Podgoria, jud. Buzău 32.829,00 lei 

 Total terenuri 75.609,51 lei 
1 Hală fabrică de cărămidă Şişeşti 24.098,76 lei 
2 Baracă metalică 5.535,66 lei 
3 Atelier tâmplărie 9.880,00 lei 
4 Clădire birouri Severin 25.620,00 lei 
5 Împrejmuire beton 14.975,72 lei 
6 Uscător cherestea 18.800,00 lei 
7 Clădire bloc Mioriţa 94.970,00 lei 
8 Garsonieră Schela  330,60 lei 
9 Sediu administrativ Padeş 108.600,00 lei 

 Total clădiri 302.810,74 lei 
1 Aparat sudură invertor 5.581,99 lei 
2 Motoburghiu BT45 2.075,63 lei 
3 Placă compactoare 8.000,00 lei 
4 Betonieră capacitate 0,55L 5.200,00 lei 
5 Reductor motor 6.700,00 lei 
6 Cale rurale 6.500,00 lei 
7 Garter vertical 25.000,00 lei 
8 Betonieră  4.500,00 lei 
9 Cupă 1.100,00 lei 

10 Reductor motor 6.300,00 lei 
11 Excavator 25.000,00 lei 
12 Maşină universală de tâmplărie 8.659,17 lei 
13 Maşină şlefuit 3.235,29 lei 
14 Troliu 250kg 1.840,00 lei 
15 Rol de jgheaburi şi burlane 1.150,00 lei 
16 Gater orizontal electric 19.802,23 lei 
17 Pikamer motor group 23050 5.500,00 lei 
18 Generator electric 4.500,00 lei 
19 Abric 3.025,21 lei 
20 Freză 3.025,21 lei 
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21 Slaif 2.100,84 lei 
22 Presă hidraulica 15.966,39 lei 
23 Generator Energy 6000 T 4.327,74 lei 
24 Placă compactoare 4.672,27 lei 
25 Motoburghiu    1.847,90 lei 
26 Buldoexcavator New Holland 169.862,50 lei 
27 Autobasculantă 55.663,69 lei 
28 Autobetonieră  73.957,22 lei 
29 Peugeot 206XT 38.565,90 lei 
30 Peugeot 307 69.452,09 lei 
31 Microbuz Iveco 129.252,20 lei 
32 Iveco Daily 127.829,77 lei 
33 Tractor U650 22.000,00 lei 
34 Remorcă utilitară 2.000,00 lei 
35 Remorcă < 1T 1.484,00 lei 
36 Imprimantă 870,81 lei 
37 Calculator monitor 1.427,14 lei 
38 Laptop Packard Bell 2.310,84 lei 
39 Calculator Lux 2.752,29 lei 
40 Frigider 1.334,45 lei 
41 Aparat aer condiţionat 821,43 lei 
42 Sistem Athon 800MHZ 4.272,87 lei 

 
Total instalaţii tehnice, mijloace de transport 879.467,07 lei 

1 Bloc Mioriţa, Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 203 3.613.204,28 lei 
2 Împrejmuire beton, sat Pleşeşti, com. Podgoria, Buzău 33.279,51 lei 

 
Total imobilizări corporale în curs 3.646.483,79 lei 

 
Total general 4.904.371,11 lei 

Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societăţii debitoare: 
Activ 2012 % Pasiv 2012 % 

Disponibilităţi băneşti 68.999,00 1,48 Datori pe termen scurt 478.701,00 10,25 

Creanţe 192.597,00 4,12 Datori pe trmen lung 2.363.589,00 50,59 

Stocuri 393.393,00 8,42 Total datori 2.842.290,00 60,84 

Active circulante 654.989,00 14,02 Capital social 18.500,00 0,40 

Imobilizări necorporale 7.372,00 0,16 Rezerve 543.741,00 11,64 

Imobilizări corporale 4.009.347,00 85,82 Profit / Pierdere 1.263.805,00 27,05 

Imobilizări finanaciare 0,00 0,00 Rezultatul reportat 3.372,00 0,07 

Active imobilizate 4.016.719,00 85,98 Capitaluri proprii 1.829.418,00 39,16 

Ch. înregistrate în avans 0,00 0,00 Alte pasive 0,00 0,00 

Activ total 4.671.708,00 
 

Pasiv total 4.671.708,00 
 

SC Izolatia SRL este o societate în insolveţă, însă, noi apreciem că este o societate care poate deveni solvabilă în 
situaţia realizării unei infuzii de capital sau a recuperării integrale a creanţelor înregistrate. Identificarea perspectivelor 
de redresare ale societăţii porneşte de la analiza situaţiei patrimoniale ale acesteia. Dezechilibrul financiar este evident, 
însă prin infuzia de capital ar exista resurse financiare sigure pentru reorganizarea societăţii. 
Mecanismul redresării se referă la: 
- posibilitatea de a valorifica o parte din patrimoniul societăţii fără a afecta activitatea efectivă de producţie, reprezintă o 
sursă importantă de rambursare pentru datoriile din timpul procedurii şi cele înscrise la masa credală, precum şi de 
asigurare a capitalului circulant în vederea continuării activităţii; 
- reducerea unor cheltuieli de funcţionare dar şi a unora indirecte dintre cele mai importante care se referă la majorări şi 
penalităţi, dobanzi, etc.; 
- eşalonarea şi ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a societăţii; 
Facem mentiune ca societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii 85/2006 privind procedura 
insolventei de la infiintare acesteia si pana in prezent . Nici societatea si niciun membru al organelor sale de conducere , 
nu a fost condamnata definitiv pentru niciuna dintre infractiunile expres prevazute de art 94 alin 4 al legii privind 
procedura insolventei . Prin urmare , din acest punct de vedere conditiile legale prevazute de lege pentru propunerea 
unui plan de reorganizare sunt intrunite. 
Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, reglementat de art.2, şi anume acoperirea 
pasivului debitorului in insolventa. De asemenea, unul din scopurile propunerii unui plan este asigurarea pentru 
creditorii societaţii a unui nivel al recuperării creanţelor superior celui de care aceştia ar avea parte în cadrul unei 
ipotetice proceduri de faliment. 
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Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia noastră, este reorganizarea şi mentinerea societăţii în viaţa 
comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevată funcţia economică a 
procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, 
inclusiv restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a 
debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 
Reorganizarea prin continuarea activităţii societăţii presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea 
curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfaşurare a 
activităţii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii 
aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă. 
Totodata, reorganizarea SC Izolatia SRL înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansa în plus la 
realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, în concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcţională 
să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment. Argumentele care 
pledează în favoarea acoperirii pasivului societaţii debitoare prin reorganizarea activităţii acesteia sunt accentuate cu 
atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidităţi şi scăderea semnificativă a 
cererii pentru achiziţia de bunuri mobile si imobile, precum cele existente în patrimoniul societăţii. În acest context 
economic încercarea de acoperire a pasivului societaţii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va 
necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistenţa unei cereri sustinute pentru activele societăţii. 
De asemenea, trebuie menţionat faptul ca unele din bunurile existente în patrimoniul scocietaţii sunt uzate din punct de 
vedere moral, existând posibilitatea ca procedura de lichidare a acestora să ridice reale dificultăţi în ceea ce priveşte 
valorificarea acestora potrivit destinaţiei lor. 
Reorganizarea pentru SC Izolatia SRL este o adevarată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unei politici 
corespunzătoare de management , marketing, organizatoric si structurale toate menite să transforme societatea din una 
aflată în dificultate într-un competitor viabil generator de plus valoare şi beneficii. 
Dorim să asigurăm şi pe aceasta toţi partenerii noştri comerciali, clienţi, furnizori şi instituţii financiare de derularea în 
continuare a tuturor contractelor în condiţii de eficienţă, transparenţă şi legalitate, urmărind creşterea şi exploatarea în 
siguranţă a capacităţilor de producţie concomitent cu păstrarea locurilor de muncă pentru cei peste 67 de angajaţi şi 
îmbunătăţirea indicatorilor financiar contabili ai companiei. 
Ţinând cont de situaţia debitoarei, de specificul activităţii acesteia, considerăm că unica variantă eficientă de îndestulare 
a creditorilor este menţinerea activităţii debitoarei, eficientizarea activităţii acesteia, întocmirea unui plan de 
reorganizare corespunzător capacităţilor reale de redresare. 
Structura forţei de muncă: La data deschiderii procedurii generale, societatea mai avea 9 angajaţi, existenţi şi la această 
dată. 
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
- lipsa unui plan de afaceri pe termen lung; 
- lipsa mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii, fapt ce a determinat societatea să apeleze la credite 
bancare atât pe termen lung pentru procurarea de active imobilizate, cât şi pe termen scurt pentru finanţarea mijloacelor 
circulante necesare desfăşurării activităţii, credite care au avut o influenţă negativă asupra activităţii generând cheltuieli 
cu dobânzile şi comisioanlele bancare care nu au putut fi suportate de societate; 
- imposibilitatea de a acoperi din activitatea curentă toate datoriile; 
- apariţia pe piaţă a multor societăţi de profil cu acelaşi profil de activitate, ce a determinat existenţa concurenţei şi 
implicit încheierea de noi contracte care să asigure disponibilităţile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii; 
- veniturile prognozate de societate la contractarea creditelor nu au putut fi realizate fapt ce a generat intrarea societăţii 
în incapacitate de plată. 
Referitor la antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă este 
reglementată de art. 138 din Legea nr. 85/2006, precizăm următoarele: 
Potrivit acestui text legal judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridică, ajuns în 
stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, 
precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una din următoarele fapte: 
a) au folosit bunurile sau creditele persoanelor juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit persoana juridică la încetarea de 
plăţi; 
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea; 
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 persoane juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se platească cu preferinţă unui creditor, în dauna 
celorlalţi creditori. 
Din analiza documentelor contabile de care dispunem şi pe baza cărora este întocmit prezentul raport, administratorul 
judiciar a constatat faptul că starea de încetare de plăţi a fost cauzată în primul rând de conjunctura economică 
nefavorabilă din domeniul în care activează debitoarea. Cu privire la acest aspect apreciem ca nu este de natură a atrage 
răspunderea materială a organelor de conducere, neincadrându-se în nici una din faptele prevăzute.  
Referitor la prevederile art. 79 şi 80 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precizăm faptul că până la 
această data administratorul judiciar nu a identificat situaţii care să conducă la introducerea unor acţiuni pentru anularea 
actelor frauduloase. 
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Fata de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de 
reorganizare, intenţia de a depune un astfel de plan a fost manifestată de către debitoare prin administratorul societar. 
Termen procedural: 20.03.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


