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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4 data emiterii: 26.05.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4578/101/2014*, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Via Vita SRL, cod de identificare fiscală RO 9768542, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian, 
Calea Craiovei, nr. 200A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/302/1997. 
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 Via Vita SRL, conform 
Sentinţei nr. 221/2015 din şedinţa publică din data de 22.04.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4578/101/2014*, în temeiul art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, comunică raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (şapte) 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 Via Vita SRL 

Număr dosar 4578/101/2014*, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
Temei juridic: art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL  
Debitor: SC Via Vita SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin Sentinţa nr. 221/2015 din şedinţa publică de la 22.04.2015, s-a dispus, în temeiul art. 33 alin. 6 din Legea 85/2006, 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Via Vita SRL, cod de identificare fiscală RO 
9768542, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian, Calea Craiovei, nr. 200A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în 
registrul comerţului J25/302/1997. 
Societatea comercială Via Vita SRL a fost înfiinţată în anul 1997, având ca obiect de activitate, activităţile prevăzute de 
codul CAEN 4211 „Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor“. 
Capitalul social subscris şi vărsat al SC Via Vita SRL este în sumă de 1.210.000,00 lei, format din 121 părţi sociale, cu 
valoare nominală de 10.000,00 lei/parte socială, acesta fiind deţinut de: 
- Bâlbă Victor CNP 1510531251998, cu domiciliul în municipiul Orşova, str. Crizantemelor, nr. 1, sc. B, ap. 11, jud. 
Mehedinţi, deţine 20 părte sociale, cu valoare totală de 200.000,00 lei, reprezentând 16,53% din capitalul social, având 
şi funcţia de administrator societar; 
- Carolea Dumitru CNP 1451005250527, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Bujorului, nr. 23, jud. 
Mehedinţi, deţine 20 părte sociale, cu valoare totală de 200.000,00 lei, reprezentând 16,53% din capitalul social; 
- Duducea Manuela – Liliana CNP 2670803024906, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 4B, jud. Mehedinţi, deţine 81 părte sociale, cu valoare totală de 810.000,00 lei, reprezentând 
66,94% din capitalul social. 
La data de 27.06.2014 creditorul SC Conins SRL, a solicitat deschiderea procedurii însolvenţei prevăzută de Legea 
85/2006 pentru debitorul SC Via Vita SRL, susţinând că are o creanţă comercială certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 
49.224,26 lei. 
Constatând că cererea este întemeiată, Tribunalul Mehedinţi a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă. 
I. Principalii indicatori economico-financiari 
a) Date generale 
Societatea comercială Via Vita SRL, cu sediul în sat Şimian, comuna Şimian, Calea Craiovei, nr. 200A, jud. Mehedinţi, 
cod de identificare fiscală RO 9768542, număr de ordine în registrul comerţului J25/302/1997, are ca obiect principal de 
activitate conform cod 4211 „Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor“. 
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: 

 
2012 2013 2014 

Active imobilizate 
   

Imobilizări necorporale 0,00 0,00 0,00 
Imobilizări corporale 603.573,00 202.270,00 0,00 
Imobilizări financiare 0,00 0,00 0,00 
Total active imobilizate 603.573,00 202.270,00 0,00 
Active circulante 

   
Stocuri 2.233.658,00 4.353.395,00 0,00 
Creanţe comerciale 2.188.457,00 1.281.067,00 1.482.325,00 
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Disponibilităţi băneşti 4.744.343,00 1.522.182,00 971.660,00 
Alte active circulante 0,00 0,00 0,00 
Total active circulante 9.166.458,00 7.156.644,00 2.453.985,00 
Cheltuieli înregistrate în avans 0,00 0,00 0,00 
Total activ 9.770.031,00 7.358.914,00 2.453.985,00 
Capitaluri    
Capital social 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 
Prime de capital 0,00 0,00 0,00 
Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 
Rezerve 4.883.208,00 4.883.208,00 4.883.208,00 
Profit sau pierdere reportată 54.469,00 187.874,00 192.722,00 
Profit sau pierdere ex. financiar 133.405,00 4.848,00 -4.729.135,00 
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 
Total capitaluri proprii 6.281.082,00 6.285.930,00 1.556.795,00 
Provizioane 0,00 0,00 0,00 
Venituri în avans 0,00 0,00 0,00 
Datorii 

   
Datorii comerciale 2.330.975,00 658.243,00 823.777,00 
Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00 
Efecte de plătit 0,00 0,00 0,00 
Credite bancare pe termen lung 569.334,00 353.640,00 0,00 
Asociati conturi curente 130.781,00 431,00 58.431,00 
Alte datorii 457.859,00 60.670,00 14.982,00 
Total datorii 3.488.949,00 1.072.984,00 897.190,00 
Conturi de regularizare 0,00 0,00 0,00 

Total pasiv 9.770.031,00 7.358.914,00 2.453.985,00 
După cum se observă în datele prezentate mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi în toată 
perioada analizată, ajungând ca în anul 2014 valoarea activelor imobilizate să fie 0. Scăderea activelor imobilizate s-a 
datorat includerii pe cheltuieli a amortizării acestora calculată conform duratei normate de funcţionare. 
De asemenea, activele circulante au înregistrat scăderi semnificative de la una an la altul , respectiv de la valoarea de 
9.166.458,00 lei în anul 2012, 7.156.644,00 lei în anul 2013, la valoarea de 2.453.985,00 lei în anul 2014. Scăderea 
acestor active s-a datorat diminuării producţiei în curs de executie înregistrată în contul 332 „Lucrări şi servicii în 
curs de execuţie“, care a fost facturată în cursul anului 2013, aceste lucrări fiind scăzute în contabilitatea societăţii din 
contul 711 „Venituri din variaţia stocurilor” în anul 2014. 
Situaţia capitalurilor proprii 

 Lei 
Indicatori 2012 2013 2014 

Capital social 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 
Rezerve din reevaluare 0,00 0,00 0,00 
Profit (pierdere) reportat(ă) 54.469,00 187.874,00 192.722,00 
Profit (pierdere) curent(ă) 133.405,00 4.848,00 -4.729.135,00 
Repartizarea profitului 0,00 0,00 0,00 
Prima de capital 0,00 0,00 0,00 
Rezerve 4.883.208,00 4.883.208,00 4.883.208,00 
Capital propriu 6.281.082,00 6.285.930,00 1.556.795,00 

Analizând datele de mai sus se observă că societatea a înregistrat profit în anii 2012 şi 2013, iar în anul 2014 a 
înregistrat o pierdere în sumă de 4.729.135,00 lei, această pierdere s-a datorat diminuării veniturilor din producţia 
stocată aferentă lucrărilor facturate în anul anterior. 
Capitalul propriu al societăţii a inregistrat o creştere în anul 2013, faţă de anul 2012, după care în anul 2014 a înregistrat 
a scădere foarte mare ca urmare a pierderii înregistrate în această perioadă.  
b) Situaţia creanţelor şi a datoriilor societăţii 
b1) Creanţe 
Situaţia creanţelor înregistrate în anii 2012, 2013 şi 2014, se prezintă astfel: 

Lei 
Indicatori 2012 2013 2014 

Clienţi 2.059.623,00 1.164.790,00 1.000.581,00 
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Clienţi facturi de întocmit 0,00 0,00 0,00 
Efecte de primit de la clienti 0,00 0,00 0,00 
Debitori diversi 51.767,00 96.891,00 57.942,00 
Furnizori debitori 67.067,00 9.019,00 0,00 
Decontări din operatiuni in 
clarificare 

0,00 0,00 408.632,00 

Alte creanţe 10.000,00 10.367,00 15.170,00 
Total creanţe circulante 2.188.457,00 1.281.067,00 1.482.325,00 
Creanţe din active imobilizate 0,00 0,00 0,00 
Ajustări pentru deprecierea 
creantelor 

0,00 0,00 0,00 

Total creanţe 2.188.457,00 1.281.067,00 1.482.325,00 
La data de 22.04.2015, debitoarea înregistrează creanţe de încasat după cum urmează: 

Nr. 
Crt 

Denumire client CUI Adresa Suma 
% 

Pondere 

1 
Art Design Construct 
SRL 

8897379 
str. W. Mărăcineanu, nr. 40, Dr. Tr. 

Severin, Mehedinţi 
15.624,00 2,244% 

2 
Primăria Baia de 
Aramă 

4675450 
str. Republicii, nr. 38, Baia de 

Aramă, Mehedinţi 
92.772,91 13,325% 

3 Camand Impex SRL 7718513 
str. Căminelor, nr. 124, Reşiţa, 

Caraş Severin 
147.411,83 21,174% 

4 Comuna Godeanu 4484418 Comuna Godeanu, Mehedinţi 15.960,23 2,292% 

5 Mesacons SA 1606162 
str. Doctor Saidac, nr. 24, 

Mehedinţi 
2.079,11 0,299% 

6 
Primăria Dr. Tr. 
Severin 4426581 

str. Mareşal Averescu, nr. 2, Dr. Tr. 
Severin, Mehedinţi 119.929,59 17,226% 

7 Primăria Vînjuleţ 7643054 Comuna Vinjuleţ, Mehedinţi 235.641,78 33,846% 

8 Danex Consult SRL 5157805 
bd. Garii Obor, nr. 8, sector 2, 

Bucureşti 5.000,00 0,718% 

9 Gat-Tib Construct SRL 29818040 
str. Salcâmilor, nr. 11, com. 

Braniştea, Mehedinţi 
61.789,20 8,875% 

Total 696.208,65 100,000% 
De asemenea, în contul 461 „Debitori diverşi” la data deschiderii procedurii de insolvenţă societatea înregistra 
următoarele sume de recuperat:  
- SC Camand Impex SRL – 25.400,00 lei; 
- Dragotoniu Dragoş – Costin – 32.518,90 lei. 
b2) Datorii 

Lei 
Indicatori 2012 2013 2014 

Credite pe termen mediu şi lung 569.334,00 353.640,00 0,00 
Credite pe termen scurt 0,00 0,00 0,00 
Datorii leasing 0,00 0,00 0,00 
Dobânzi de plată 0,00 0,00 0,00 
Total datorii financiare 569.334,00 353.640,00 0,00 
TVA de plată şi neexigibil 309.005,00 3.162,00 0,00 
Furnizori 2.330.976,00 658.244,00 823.778,00 
Avansuri primite 0,00 0,00 0,00 
Clienţi creditori 0,00 0,00 0,00 
Salarii 79.677,00 32.066,00 8.926,00 
Taxe salariale 54.954,00 23.174,00 6.055,00 
Dividende de plată 0,00 0,00 0,00 
Creditori diverşi 0,00 0,00 0,00 
Asociaţi conturi curente 130.781,00 431,00 58.431,00 
Decontări în curs de clarificare 0,00 0,00 0,00 
Impozite datorate buget 14.222,00 2.267,00 0,00 
Venituri înregistrare în avans 0,00 0,00 0,00 
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Total datorii din exploatare 2.919.615,00 719.344,00 897.190,00 
Total datorii 3.488.949,00 1.072.984,00 897.190,00 

Analizând creanţele şi datoriile societăţii, se observă faptul că, în timp ce creanţele societăţii au înregistrat o scădere în 
anul 2013 faţă de anul 2012, după care în anul 2014 au înregistrat o uşoară creştere faţă de anul 2013, datoriile societăţii 
au scăzut de la un an la altul în toată perioada analizată ajungând la sfârşitul anului 2014 la suma de 897.190,00 lei, faţă 
de nivelul creanţelor care a fost de 1.482.325,00 lei.  
Gradul de acoperire al datoriilor din creanţele existente la finele anului 2014, fiind de 165,22%. 
c) Contul de profit şi pierdere 
Potrivit bilanturilor contabile aferente perioadei analizate contul de profit si pierdere se prezintă astfel: 

 
2012 2013 2014 

Venituri din producţia vândută 16.369.693,00 5.164.028,00 934.633,00 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0,00 0,00 0,00 
Venituri aferente costului prod in curs de exec. -730.106,00 2.176.427,00 -4.313.681,00 
Alte venituri din exploatare 14.652,00 60.801,00 310.716,00 

Total venituri din exploatare 15.654.239,00 7.401.256,00 -3.068.332,00 
Cheltuieli materiale 8.610.305,00 1.333.486,00 73.169,00 
Cheltuieli cu serviciile 4.561.087,00 4.136.613,00 849.296,00 
Cheltuieli cu salariile 1.803.715,00 1.522.229,00 457.843,00 
Cheltuieli cu mărfurile 0,00 0,00 0,00 
Cheltuieli cu impozite şi taxe 33.295,00 36.634,00 8.165,00 
Alte cheltuieli de exploatare 0,00 10.684,00 196.131,00 
Provizioane 0,00 0,00 0,00 
Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 2.904,00 
Ajustări de valoare privind activele circulante 0,00 0,00 0,00 
Amortisment 523.107,00 400.271,00 68.890,00 

Total cheltuieli din exploatare 15.531.509,00 7.439.917,00 1.650.590,00 
Profit/pierdere din exploatare 122.730,00 -38.661,00 -4.718.922,00 
Profit/pierdere financiară 31.853,00 46.271,00 -10.213,00 

Rezultat brut 154.583,00 7.610,00 -4.729.135,00 

Impozit pe profit 21.178,00 2.762,00 0,00 

Rezultat net 133.405,00 4.848,00 -4.729.135,00 
Aşa cum reiese din datele prezentate mai sus, societatea comercială a înregistrat profit în anii 2012 şi 2013, după care in 
anul 2014 a înregistrat pierdere în sumă de 4.729.135,00 lei, pierdere datorată scăderii veniturilor din producţia stocată 
aferenta lucrărilor facturate în anul precedent. 
d) Capacitatea de autofinanţare 
Capacitatea de autofinanţare în perioada analizată se prezintă astfel: 

         Lei 
Indicator 2012 2013 2014 

Profit net (pierdere) al exerciţiului 133.405,00 4.848,00 -4.729.135,00 
Amortizare 523.107,00 400.271,00 68.890,00 
Capacitate de autofinanţare 656.512,00 405.119,00 -4.660.245,00 

Din datele prezentate mai sus se observă că societatea comercială a degajat capacitate de autofinanţare în anii 2012 şi 
2013 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, iar în anul 2014 capacitatea de autofinanţare a fost negativă, ceea ce denotă 
faptul că societatea nu mai degaja capacitate de autofinanţare ca urmare a pierderii foarte mari realizată în această 
perioadă. 
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 
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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 2012 2013 2014 
Rata autonomiei financiare 0,56 0,17 0,58 
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 5 3 0 
Solvabilitatea patrimonială 64,29% 85,42% 63,44% 
Lichiditatea în mărimea absolută 6.246.843,00 6.437.300,00 1.556.795,00 

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 mic decât 1 în toată 
perioada, ceea ce demonstrează că societatea 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 sunt inferioare necesarului de finanţare a 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 nu are posibilitatea achitării datoriilor; 
- 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 reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor scadente care rezulta din angajamentele 
anterioare contractate, fie din operaţii curente a căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări 
obligatorii. 
In 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 2012 – 2014 o valoare pozitivă ceea ce demonstrează că 
societatea  are lichiditate. 
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 2012 2013 2014 
Active imobilizate 603.573,00 202.270,00 0,00 
Active curente 9.166.458,00 7.156.644,00 2.453.985,00 
Cheltuieli în avans 0,00 0,00 0,00 
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Venituri in avans 0,00 0,00 0,00 
Total active 9.770.031,00 7.358.914,00 2.453.985,00 
Datorii 3.488.949,00 1.072.984,00 897.190,00 
Situaţia netă 6.281.082,00 6.285.930,00 1.556.795,00 

Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, activele imobilizate ale societăţii au înregistrat scăderi semnificative, ca 
urmare a valorificării, precum şi a includerii pe cheltuieli a amortizării acestora, după care în anul 2014 valoarea 
acestora fiind 0, de asemenea activele circulante au înregistrat scăderi considerabile în perioada supusă analizei, 
scăderea acestor active s-a datorat diminuării producţiei în curs de executie înregistrată în contul 332 „Lucrări şi servicii 
în curs de execuţie” care a fost facturată în cursul anului 2013, aceste lucrări fiind scăzute în contabilitatea societăţii din 
contul 711 „Venituri din variaţia stocurilor” în anul 2014. 
Situaţia netă a societăţii a crescut în anul 2013 faţă de anul 2012, după care în anul 2014 a scăzut considerabil. 
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 2012 2013 2014 
Venituri din exploatare 15.654.239,00 7.401.256,00 -3.068.332,00 
Cheltuieli de exploatare 15.531.509,00 7.439.917,00 1.650.590,00 
Marfa din exploatare  122.730,00 -38.661,00 -4.718.922,00 

 
0,79 -0,52 -285,89 

La sfârşitul lunii anterioare lunii deschiderii procedurii, societatea deţinea în patrimoniu următoarele bunuri: 
Nr 
crt. 

Denumire mijloc fix Valoare de inventar 

1 Autobasculantă Raba MH-09-VIA 9.000,00 
2 Dacia Papuc MH-17-VIA 20.986,00 
3 Autobasculantă Raba MH-10-VIA 40.000,00 
4 Autoturism Peugeot 307 B-37-KBF 42.875,00 
5 Autobasculantă Roman MH-14-VIA 25.000,00 
6 Dacia 1310 MH-04-VIA 10.000,00 
7 Dacia D1307 MH-28-VIA 16.000,00 
8 Toyota Land Cruiser Diesel 137.708,00 

Total 301.569,00 lei 
Structura forţei de muncă: La data deschiderii procedurii generale, societatea mai avea 11 angajaţi, existenţi şi la această 
dată. 
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
- scăderea drastică a vieții economice din județul Mehedinți; 
- participarea la licitații a unor asocieri de firme și consorții multinaționale; 
- intrarea in insolventa pe parcursul timpului a unui mare număr de firme cu care SC Via Vita SRL derula relații 
comerciale ( SC Vulturul Plesuv SRL, SC Vila Grup SRL, etc. ) ori intrarea in insolventa a unor firme cu care 
societatea era asociată în execuția de lucrări (SC Geostrad SRL, Icim Arad, Confort SA, etc. ); 
- condiționarea participării la achiziții publice de existența cash-flow-ului, precum și constituirea de garanții de bună 
execuție și asigurarea lucrărilor la valoarea contractelor; 
- condiționarea participării la lucrări de existența unor utilaje și echipamente performante și de masă salarială cu 
specializări profesionale; 
- specificul activității societății de construire drumuri și poduri conduce la existența unei piețe de lucrări limitate, toate 
cu finanțare de la autoritățile publice, autorități ce se prevalează de nealocarea fondurilor pentru a derula contractele sau 
plățile la timp; 
- contractele de achiziție publica sunt concepute pentru ca lucrările sa se efectueze pe banii executantului iar situațiile 
de lucrări se decontează cu mare întârziere in funcție de alocările bugetare creându-se blocaj financiar generator de 
creșterea pagubei prin dobânzi si penalitati 
- se mențin permanent cheltuielile obligatorii pentru a fi posibilă funcționarea (abonamente SEAP, abonamente ORC, 
abonamente programe devize, licențe, certificări ISO, etc) imposibil de susținut fără flux de venituri. 
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; 
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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 
administratorul judiciar nu a identificat situaţii care să conducă la introducerea unor acţiuni pentru anularea actelor 
frauduloase. 
Faţă de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de 
reorganizare, apreciind că acest lucru nu este posibil întrucât aşa cum am precizat în raportul întocmit potrivit art. 54 din 
Legea 85/2006, debitoarea prin administratorul special nu si-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare 
în conformitate cu art. 94 alin. 1 lit. a din Lega 85/2006 privind procedura insolvenţei, apreciem că nu este posibilă 
reorganizarea societăţii. 
Termen procedural: 10.06.2015 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


