
 1

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4, data emiterii: 19.06.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3322/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Razmer Comgen SRL, cod de identificare fiscală RO 5983203, sediul social în localitatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/327/2013. 
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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Razmer Comgen SRL, 
conform Sentinţei nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3322/101/2014, 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 Razmer Comgen SRL 

Număr dosar 3322/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL  
Debitor: SC Razmer Comgen SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin Sentinţa nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, s-a dispus, în temeiul art. 32 din Legea 
85/2006, deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Razmer Comgen SRL, cod de 
identificare fiscală RO 5983203, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
număr de ordine în registrul comerţului J25/327/2013. 
Constatând că cererea este întemeiată, Tribunalul Mehedinti a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă. 
Societatea comercială Razmer Comgen SRL a fost înfiinţată în anul 1994, având ca obiect de activitate, activităţile 
prevăzute de codul CAEN 3832 „Recuperarea materialelor recilabile sortate“. 
Capitalul social subscris şi vărsat al SC Razmer Comgen SRL este în sumă de 1.100.000,00 lei, format din 110.000 
părţi sociale, cu valoare nominală de 10,00 lei/parte socială, acesta fiind deţinut de: 
- Robu Cicerone Florinel CNP 1700609250535, deţine 110.000 părţi sociale, cu valoare totală de 1.100.000,00 lei, 
reprezentând 100% din capitalul social, având şi funcţia de administrator societar. 
La data de 07.05.2014 debitorul SC Razmer Comgen SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. 
Mehedinţi, a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvenţă, arătând că înţelege să propună un plan de 
reorganizare în vederea achitării datoriilor societăţii. 
I. Principalii indicatori economico-financiari 
a) Date generale 
Societatea comercială SC Razmer Comgen SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
cod de identificare fiscală RO 5983203, număr de ordine în registrul comerţului J25/327/2013, are ca obiect principal de 
activitate conform cod 3832 „Recuperarea materialelor recilabile sortate“. 
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: 

 
2011 2012 2013 

Active imobilizate 
   

Imobilizări necorporale 0,00 0,00 0,00 
Imobilizări corporale 6.036.459,00 5.495.180,00 4.869.566,00 
Imobilizări financiare 0,00 0,00 0,00 
Total active imobilizate 6.036.459,00 5.495.180,00 4.869.566,00 
Active circulante 

   
Stocuri 0,00 243.111,00 443.989,00 
Creanţe comerciale 1.601.573,00 2.126.889,00 3.731.211,00 
Disponibilităţi băneşti 693,00 21.753,00 8.343,00 
Alte active circulante 0,00 0,00 0,00 
Total active circulante 1.602.266,00 2.391.753,00 4.183.543,00 
Cheltuieli înregistrate în avans 43.006,00 29.644,00 108.012,00 
Total activ 7.681.731,00 7.916.577,00 9.161.121,00 
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Capitaluri 
   

Capital social 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 
Prime de capital 0,00 0,00 0,00 
Rezerve din reevaluare 2.649,00 153.026,00 153.026,00 
Rezerve 157.832,00 323.618,00 430.818,00 
Profit sau pierdere reportată 162.420,00 75.736,00 0,00 
Profit sau pierdere ex. financiar 80.538,00 21.769,00 198.193,00 
Repartizarea profitului 4.802,00 3.366,00 13.061,00 
Total capitaluri proprii 1.498.637,00 1.670.783,00 1.868.976,00 
Provizioane 0,00 0,00 0,00 
Venituri în avans 0,00 0,00 0,00 
Datorii 

   
Datorii comerciale 2.303.430,00 3.110.316,00 3.839.418,00 
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 3.879.664,00 3.135.478,00 3.452.727,00 
Total datorii 6.183.094,00 6.245.794,00 7.292.145,00 
Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 
Total pasiv 7.681.731,00 7.916.577,00 9.161.121,00 

După cum se observă în datele prezentate mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi de la un an la 
altul. De asemenea, activele circulante au înregistrat creşteri semnificative de la un an la altul. Scăderea activelor 
imobilizate sa datorat includerii pe cheltuieli a amortizării acestora calculată conform duratei normate de funcţionare. 
Situaţia capitalurilor proprii 

Lei 
Indicatori 2011 2012 2013 

Capital social 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 
Rezerve din reevaluare 2.649,00 153.026,00 153.026,00 
Rezerve 157.832,00 323.618,00 430.818,00 
Profit (pierdere) reportat(ă) 162.420,00 75.736,00 0,00 
Profit (pierdere) curent(ă) 80.538,00 21.769,00 198.193,00 
Repartizarea profitului 4.802,00 3.366,00 13.061,00 
Prima de capital 0,00 0,00 0,00 
Capital propriu 1.498.637,00 1.670.783,00 1.868.976,00 

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în toată perioada analizată. 
Capitalul propriu al societăţii a înregistrat creşteri de la un an la altul ca urmare a profitului realizat în această perioadă.  
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii 
b1) Creanţe 
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2011, 2012 şi 2013, se prezintă astfel: 
  Lei 

Indicatori 2011 2012 2013 
Clienţi 481.257,00 1.993.077,00 3.586.240,00 
Clienţi facturi de întocmit 0,00 0,00 0,00 
Efecte de primit de la clienti 0,00 0,00 0,00 
Debitori diversi 1.252,00 1.252,00 2.688,00 
Furnizori debitori 898.872,00 0,00 103.032,00 
Decontări între entităţile afiliate 0,00 0,00 0,00 
Alte creanţe 220.192,00 132.560,00 39.251,00 
Total creanţe circulante 1.601.573,00 2.126.889,00 3.731.211,00 
Creanţe din active imobilizate 0,00 0,00 0,00 
Ajustări pentru deprecierea creantelor 0,00 0,00 0,00 
Total creanţe 1.601.573,00 2.126.889,00 3.731.211,00 

La data de 30.04.2014, debitoarea înregistrează creanţe de încasat după cum urmează: 
Nr. Crt. Denumire furnizor Suma % Pondere 
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1 2G SRL 42.712,09 lei 1,051% 

2 Avido Plast SRL 21.080,00 lei 0,518% 

3 BCA Vio Service SRL 817.918,88 lei 20,118% 

4 Carpatina 24.744,16 lei 0,609% 

5 Carton Serv 71.091,44 lei 1,749% 

6 Craicolect 101.803,82 lei 2,504% 

7 Crido Media Concept 2.201,00 lei 0,054% 

8 Debit Farin 4.600,00 lei 0,113% 

9 Damiro Trans Europe 4.800,00 lei 0,118% 

10 Dony Don Star 1.425,37 lei 0,035% 

11 Eco-Pack Management 108.450,78 lei 2,668% 

12 Ecoplast Industries 1.556,87 lei 0,038% 

13 Epsilon Company 10.824,77 lei 0,266% 

14 Eurotransalex SRL 2.843,15 lei 0,070% 

15 Exrom SRL 3.720,00 lei 0,091% 

16 Ghirom Invest Muntenia 2.170,00 lei 0,053% 

17 General Di SA 29.389,71 lei 0,723% 

18 Global Waste Recycling 6.207,31 lei 0,153% 

19 Gorj Recycling Company 139.950,00 lei 3,442% 

20 Gorun SRL 6.610,00 lei 0,163% 

21 Helion Fn Logistic 1.557,14 lei 0,038% 

22 Iacomar Company 1.190,00 lei 0,029% 

23 Ib Cargo 1.401,20 lei 0,034% 

24 Lavis Logistic 10.982,22 lei 0,270% 

25 Linzer Agro Trade 2.236,23 lei 0,055% 

26 Logistic Stil 1.033,87 lei 0,025% 

27 Lucgrig SRL 30.381,87 lei 0,747% 

28 Magross SRL 1.364,00 lei 0,034% 

29 Mobil Construct Invest 2.218,11 lei 0,055% 

30 Mobilplast SA 10.118,54 lei 0,249% 

31 Moutardi SRL 5.077,96 lei 0,125% 

32 Net Logistics SRL 3.480,75 lei 0,086% 

33 Rec Carto Plast SRL 99.377,69 lei 2,444% 

34 Recisev Plast SRL 752.992,53 lei 18,521% 

35 Robsylv Com 1.713.686,03 lei 42,151% 

36 Salamond Impex 5.653,50 lei 0,139% 

37 Sly-Ro SRL 7.138,00 lei 0,176% 

38 Spedition Pera 2.666,00 lei 0,066% 

39 Tim-Ios SRL 4.700,00 lei 0,116% 

40 Tonix Impex 2.979,52 lei 0,073% 

41 Stefodal Construct 1.285,00 lei 0,032% 

Total 4.065.619,51 lei 100,000% 
b2) Datorii 

Lei 
Indicatori 2011 2012 2013 

Credite pe termen mediu şi lung 3.609.778,00 3.135.674,00 2.665.012,00 
Credite pe termen scurt 281.222,00 386.800,00 311.258,00 
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Datorii leasing 0,00 0,00 0,00 
Dobânzi de plată 0,00 0,00 0,00 
Total datorii financiare 3.891.000,00 3.522.474,00 2.976.270,00 
TVA de plată şi neexigibil 0,00 0,00 3.878,00 
Furnizori 660.903,00 2.350.609,00 3.436.059,00 
Avansuri primite 0,00 0,00 0,00 
Clienţi creditori 943.844,00 0,00 0,00 
Salarii 11.549,00 10.978,00 8.252,00 
Taxe salariale 13.936,00 17.227,00 27.584,00 
Dividende de plată 0,00 0,00 0,00 
Creditori diverşi 270.642,00 0,00 0,00 
Asociaţi conturi curente 389.979,00 334.829,00 787.715,00 
Decontări în curs de clarificare 0,00 0,00 0,00 
Impozite datorate buget 1.241,00 9.677,00 52.387,00 
Venituri înregistrare în avans 0,00 0,00 0,00 
Total datorii din exploatare 2.292.094,00 2.723.320,00 4.315.875,00 
Total datorii 6.183.094,00 6.245.794,00 7.292.145,00 

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă faptul că, atât creanţele cât şi datoriile au înregistrat creşteri 
semnificative de la un an la altul, gradul de acoperire al datoriilor din creanţele existente la finele anului 2013, fiind de 
51,17 %. 
c) Contul de profit şi pierdere 
Potrivit bilanţurilor contabile aferente perioadei analizate contul de profit si pierdere se prezintă astfel: 

 
2011 2012 2013 

Venituri din producţia vândută 2.737.098,00 2.571.823,00 1.514.844,00 
Venituri din vânzarea mărfurilor 241.873,00 2.626.286,00 1.982.167,00 
Alte venituri din exploatare 12.236,00 354.150,00 359.191,00 

Total venituri din exploatare 2.991.207,00 5.552.259,00 3.856.202,00 
Cheltuieli materiale 1.341.867,00 1.240.266,00 520.056,00 
Cheltuieli cu serviciile 314.034,00 249.093,00 183.143,00 
Cheltuieli cu salariile 212.050,00 243.203,00 183.923,00 
Cheltuieli cu mărfurile 223.799,00 2.439.731,00 1.833.778,00 
Cheltuieli cu impozite şi taxe 71.834,00 75.393,00 28.354,00 
Alte cheltuieli de exploatare 7.871,00 314.483,00 269.392,00 
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 524.016,00 695.183,00 381.801,00 

Total cheltuieli din exploatare 2.695.471,00 5.257.352,00 3.400.447,00 
Profit/pierdere din exploatare 295.736,00 294.907,00 455.755,00 
Profit/pierdere financiară -200.599,00 -262.906,00 -217.857,00 

Rezultat brut 95.137,00 32.001,00 237.898,00 
Impozit pe profit 14.599,00 10.232,00 39.705,00 

Rezultat net 80.538,00 21.769,00 198.193,00 
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 scăzut considerabil în anul 2012 faţă de anul 2011, după care în anul 
2013 valoarea acestuia a crescut înregistrând valoarea de 198.193,00 lei. 
d) Capacitatea de autofinanţare 
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel: 
  Lei 

Indicator 2011 2012 2013 
Profit net (pierdere) al exerciţiului 80.538,00 21.769,00 198.193,00 
Amortizare 524.016,00 695.183,00 381.801,00 
Capacitate de autofinanţare 604.554,00 716.952,00 579.994,00 

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 



 5

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 2011, 2012 şi 2013, nivelul indicatorilor 
menţionaţi este următorul: 

Indicatori 2011 2012 2013 
Rata autonomiei financiare 4,13 3,74 3,90 
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 10 9 13 
Solvabilitatea patrimonială 19,51% 21,10% 20,40% 
Lichiditatea în mărimea absolută -689.828,00 -331.567,00 -132.332,00 

Analizând datele înscrise în tabelul de mai sus, se constată următoarele: 
- 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 
şi întâmplat; 
- 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 sub 
30%. 
Solvabilitatea reprezintă capacitatea societăţii 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 – 2013 o valoare negativă ceea ce demonstrează că 
societatea nu 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. 
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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 cunoaşte dificultăţi financiare periodice, ca de exemplu întarzierea plăţilor în anumite momente ale 
anului sau în perioade de accelerare a creşterii. Chiar dacă viabilitatea societăţii nu e pusă în pericol, imaginea sa se 
poate degrada datorită perturbărilor periodice. 
Permanenţa unor dificultăţi de achitare a obligaţiilor este expresia unei fragilităţi economice si financiare structurale. 
Ele pot genera restrângerea activităţii, reducerea efectivului de salariaţi, restructurarea sistemului de gestiune sau în 
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 2011 2012 2013 

Active imobilizate 6.036.459,00 5.495.180,00 4.869.566,00 
Active curente 1.602.266,00 2.391.753,00 4.183.543,00 
Cheltuieli în avans 43.006,00 29.644,00 108.012,00 
Venituri în avans 0,00 0,00 0,00 
Total active 7.681.731,00 7.916.577,00 9.161.121,00 
Datorii 6.183.094,00 6.245.794,00 7.292.145,00 
Situaţia netă 1.498.637,00 1.670.783,00 1.868.976,00 

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi de la un an la altul, ca 
urmare a includerii pe cheltuieli a amortizării acestora. De asemenea, activele circulante au înregistrat creşteri 
considerabile. Situaţia netă a societăţii a crescut considerabil pe toată perioada analizată. 
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 2011 2012 2013 
Venituri din exploatare 2.991.207,00 5.552.259,00 3.856.202,00 
Cheltuieli de exploatare 2.695.471,00 5.257.352,00 3.400.447,00 
Marfa din exploatare 295.736,00 294.907,00 455.755,00 

 
10,97 5,61 13,40 

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

Sold final (lei) 2011 2012 2013 
Credite pe termen lung 3.609.778,00 3.135.674,00 2.665.012,00 
Credite pe termen scurt 281.222,00 386.800,00 311.258,00 
Total 3.891.000,00 3.522.474,00 2.976.270,00 

Aşa cum reiese, nivelul creditelor pe termen lung şi scurt contractate de societate a înregistrat valori mari care au scăzut 
de la un an la altul. Rambursarea acestor credite a afectat considerabil plăţile către deiverşi creditori. 
Evoluţia creditelor contractate de societate în total datorii pe perioada analizată se prezintă astfel: 

Lei 
Indicator 2011 2012 2013 

Credite contractate 3.891.000,00 3.522.474,00 2.976.270,00 
Total datori 6.183.094,00 6.245.794,00 7.292.145,00 
% 62,93 56,40 40,81 

După cum se observă în situaţia prezentată mai sus, valoarea creditelor contractate în total datorii reprezintă un nivel 
ridicat, valoarea acestora a scăzut de la un an la altul, ajungând la finele anului 2013 la 40,81 %. 
De asemenea, la sfârşitul lunii anterioare lunii deschiderii procedurii, societatea deţinea în patrimoniu următoarele 
bunuri: 

Nr. crt Denumire mijloc fix Valoare initiala MF Valoare actuala MF 

0 1 2 3 

1 Aer conditionat AMB867 1,596.55 lei 0.00 lei 

2 Raboteza 8,038.00 lei 5,047.38 lei 

3 Freza 6,105.00 lei 3,833.55 lei 

4 Polizor 2,475.00 lei 1,438.17 lei 
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5 Bormasina Industriala 3,421.00 lei 1,987.77 lei 

6 Bormasina Industriala 1 3,421.00 lei 1,987.77 lei 

7 Strung 10,266.46 lei 5,965.51 lei 

8 Instalatie Macinare 136,218.00 lei 90,220.08 lei 

9 Instalatie Sortare 733,125.00 lei 589,577.22 lei 

10 Presa Hidraulica Balotat 84,942.00 lei 57,227.11 lei 

11 Presa Industriala Balotat 845,000.00 lei 632,750.86 lei 

12 Camera Supraveghere 20,484.00 lei 7,833.28 lei 

13 Taietor Asfalt 5,609.00 lei 1,228.57 lei 

14 Motor Electric BC1 19,970.00 lei 16,765.88 lei 

15 Turbosuflanta 1,361.00 lei 54.48 lei 

16 Instalatie de reciclare PE PP 570,000.00 lei 570,000.00 lei 

17 Semiremorca Furgon 29,243.70 lei 0.00 lei 

18 Autotractor Man TG A35 FVP 63,979.50 lei 2,789.65 lei 

19 Prelata Auto 3,795.80 lei 844.36 lei 

20 Motostivuitor 165,700.00 lei 36,549.80 lei 

21 Cabina Modulara 4,000.00 lei 2,073.12 lei 

22 Prelata 4,207.00 lei 797.30 lei 

23 Cabina Camion 3,330.60 lei 631.13 lei 

24 Motostivuitor Luigi 43,278.00 lei 16,581.06 lei 

25 Container 6,202.05 lei 2,550.60 lei 

26 Container 18MC/BCS 80,000.00 lei 39,614.16 lei 

27 Container Abroll BCS 106,018.80 lei 61,404.09 lei 

28 Container Roll-OFF BC3 48,627.48 lei 28,163.79 lei 

29 Container MPC 37 BC 3 215,627.48 lei 91,709.36 lei 

30 Autospeciala Autobas IM Marsa 15,500.00 lei 11,589.02 lei 

31 Nacela (Platf Ridicat) 281 8,066.00 lei 5,911.69 lei 

32 Mobilier Birou 5,880.00 lei 1,972.34 lei 

33 Aparat aer conditionat 2,400.00 lei 0.00 lei 

34 Instalatie aer conditionat 2,400.00 lei 0.00 lei 

35 Aer conditinat 9000 BTU 1,100.00 lei 0.00 lei 

36 Aer conditionat 1,100.00 lei 0.00 lei 

37 Teren si amenajari 1,992,047.31 lei 1992047.31 

38 Constructie Padeş 6 312,620.00 lei 260858.44 

Total lei 5,254,535.73 lei 4,281,146.41 lei 
Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societăţii debitoare: 

Activ 2013 % Pasiv 2013 % 
Disponibilităţi băneşti 8.343,00 0,09 Datori pe termen scurt 3.839.418,00 41,91 
Creanţe 3.731.211,00 40,73 Datori pe trmen lung 3.452.727,00 37,69 
Stocuri 443.989,00 4,85 Total datori 7.292.145,00 79,60 
Active circulante 4.183.543,00 45,67 Capital social 1.100.000,00 12,01 
Imobilizări necorporale 0,00 0,00 Rezerve 583.844,00 6,37 
Imobilizări corporale 4.869.566,00 53,15 Profit / Pierdere  198.193,00 2,16 
Imobilizări finanaciare 0,00 0,00 Rezultatul reportat 13.061,00 0,14 
Active imobilizate 4.869.566,00 53,15 Capitaluri proprii 1.868.976,00 20,40 
Ch. înregistrate în avans 108.012,00 1,18 Alte pasive 0,00 0,00 
Activ total 9.161.121,00 

 
Pasiv total 9.161.121,00 

 
SC Razmer Comgen 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. 
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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.; 
- existenţa unui stoc de marfă care poate relansa activitatea societăţii; 
- eşalonarea şi ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a societăţii; 
Facem menţiunea că societatea nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii 85/2006 privind procedura 
insolvenţei de la infiinţarea acesteia şi până în prezent . Nici societatea şi niciun membru al organelor sale de conducere, 
nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracţiunile expres prevăzute de art. 94 alin. 4 al legii privind 
procedura insolvenţei. Prin urmare, din acest punct de vedere condiţiile legale prevăzute de lege pentru propunerea unui 
plan de reorganizare sunt întrunite. 
Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2006, reglementat de art. 2, şi anume 
acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă. De asemenea, unul din scopurile propunerii unui plan este asigurarea 
pentru creditorii societăţii a unui nivel al recuperării creanţelor superior celui de care aceştia ar avea parte în cadrul unei 
ipotetice proceduri de faliment. 
Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia noastră, este reorganizarea şi menţinerea societăţii în viaţa 
comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevată funcţia economică a 
procedurii instituite de Legea nr. 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. 
Totodată, reorganizarea SC Razmer Comgen SRL înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă 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 
pledeaza în favoarea acoperirii pasivului societăţii debitoare prin reorganizarea activităţii acesteia sunt accentuate cu 
atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acuta criză de lichiditaţi şi scăderea semnificativă a 
cererii pentru achiziţia de bunuri mobile si imobile, precum cele existente în patrimoniul societăţii. In 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 susţinute pentru activele societăţii. 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că unele din bunurile existente în patrimoniul scocietăţii 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 Razmer Comgen SRL este o adevarată strategie de redresare , bazată pe adoptarea unei 
politici corespunzătoare de management, marketing, organizatoric şi structurale toate menite să transforme societatea 
din una aflată în dificultate într-un competitor viabil generator de plus valoare şi beneficii. 
Dorim să asigurăm pe toti partenerii 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 9 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 
În esenţă, principala cauză care a condus la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă a fost reprezentată de: 
- generarea stării de insolvenţă a firmei din grup SC Robsylv Com SRL, societate cu care avea structura de garantare a 
angajamentelor bancare, încrucişate; 
- 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 generand cheltuieli 
cu dobânzile şi comisioanlele bancare care nu au putut fi suportate de societate; 
- imposibilitatea de a acoperii din activitatea curentă toate datoriile; 
- veniturile prognozate de societate la contractarea creditelor nu au putut fi realizate fapt ce a generat intrarea societăţii 
în incapacitate de plată; 
- evoluţia preţului de desfacere al produsului finit în cea de-a doua jumătate a anului 2013, a fost negativă, invers 
proporţional cu evoluţia preţului de achiziţie a materiei prime. În acest sens valoarea cheltuielilor fixe s-a majorat la 
cca. 45%; 
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- redistribuirea de sume din capitalul circulant pentru finalizarea investiţiilor în curs, din resurse proprii, din lipsa 
finanţării, fapt ce a determinat o evoluţie negativo a cash-flow-ului; 
- neprelungirea angajamentelor de creditare cu finanţatorul; 
- imposibilitatea finalizării investiţiilor în curs. Societatea are în derulare un program de investiţii constând în mărirea 
capacităţii de producţie ce are ca principal scop micşorarea ponderii costului fix în costul de producţie. Din nefericire, 
din lipsa resurselor financiare aceasta investiţie nu poate fi finalizată. 
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, neîncadrându-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 dată, administratorul judiciar nu a identificat situaţii care să conducă la introducerea unor acţiuni pentru 
anularea actelor frauduloase. 
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: 23.06.2014 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL prin Motoi Gogu 


