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Nr. 1221/18.11.2013 
 

Dosar nr.: 7959/30/2013 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic: Casiana Todor  
Termen: 23.01.2014 

Debitor: ROMCARN SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul 
social în Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 97, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1418/2001, CUI 14340932 

Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 

Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 

insolvență a debitorului  

ROMCARN SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 59 din Legea nr. 85/2006 

 

Date de identificare a persoanei juridice 

ROMCARN SRL este persoană juridică română, cu sediul social în 
Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 97, jud. Timiș. Societatea a fost 
înfiinţată în anul 2001, având nr. de înregistrare la ORC Timiș J35/1418/2001, CUI 
14340932, forma de proprietate privată (SRL), iar obiectul principal de activitate îl 
constituie „Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)” – Cod 

CAEN Rev. 2 - 1013. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 22.200 lei, deţinut în 

proporţie de 100% de către domnul Năcreală Dan-Sorin, născut la data de 
11.04.1966, în Cugir, jud. Alba, domiciliat în Timișoara, str. Boema, nr. 8, jud. 
Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 677035 eliberată de SPCLEP Timișoara la 
data de 04.06.2008, CNP 1660411013531. 
 Calitatea de administrator al societăţii este deţinută de către domnul Năcreală 
Dan-Sorin. 
 

Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de 

Legea nr. 85/2006 

Prin Sentința comercială nr. 2028 din data de 03.10.2013 pronunţată de 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 7959/30/2013, a fost admisă 
cererea formulată de către creditorul Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș 
(DGFP Timiș) – în reprezentarea Administrației Finanțelor Publice Timișoara 

   MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 
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(AFP Timișoara) şi în temeiul art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 s-a dispus 
deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului Romcarn SRL.  

În cadrul procedurii este desemnat în calitate de administrator judiciar SCP 

MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. 
Timiș, RFO II 0243, CUI RO20804476, prin reprezentant legal d-nul Mihail 
Bojincă – practician în insolvență. 

 
Analiza rezultatelor economico-financiare a debitoarei şi cauzele care au dus 

la apariția stării de insolvenţă 
În urma informaţiilor furnizate de către administratorul societăţii debitoare şi 

a studierii documentelor financiar - contabile, puse la dispoziţia administratorului 
judiciar, am constatat faptul că apariţia stării de insolvenţă a fost rezultatul unor 
factori externi. Pentru a determina cauzele intrării în insolvenţă a debitorului, 
administratorul judiciar a avut ca şi punct de reper documentele contabile – bilanț 
la 31.12.2007, respectiv 31.12.2008. 

Având în vedere că indicatorul financiar „rezultatul net al exerciţiului” oferă 
o imagine clară asupra situaţiei financiare, sintetizând într-o manieră explicită 
veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune, s-a procedat în continuare la 
analiza cu prioritate a acestui indicator financiar, care reflectă cel mai bine starea 
financiară de fapt a debitoarei. Perioada de declin economic se înregistrează din 
anul 2008, pe fondul crizei economice resimțită la nivel mondial.  

Chiar dacă exercițiul financiar pentru 2008 a fost încheiat de debitor cu un 
profit de 87.318 lei, așa cum rezultă din ultimele raportări depuse la organele 
fiscale, din informațiile furnizate de administratorul statutar, începând cu anul 
2009, societatea a început să aibă dificultăți financiare datorită blocajelor 
financiare din piață, având întârzieri la încasarea facturilor de la clienți. 

Indicatorii din situațiile financiare întocmite se prezintă astfel: 
Indicatori financiari  

Anul raportării 2007 2008 

Nr. 
crt. 

Indicatori de Bilanț `- lei- `- lei- 

1 ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 268.308 270.093 

2 ACTIVE CIRCULANTE - total din care 3.247.293 4.454.687 

3 Stocuri 864.138 1.096.005 

4 Creanțe 2.181.604 3.227.441 

5 Investiții pe  termen scurt 0 0 

6 Casa și conturi la bănci 201.551 131.241 

7 CHELTUIELI ÎN AVANS 0 213.991 

A TOTAL ACTIV 3.515.601 4.938.771 

B SURSE ATRASE - TOTAL, din care: 3.081.730 4.417.582 
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8 DATORII TOTAL 3.081.730 4.417.582 

9 VENITURI ÎN AVANS 0 0 

10 PROVIZIOANE 0 0 

C ACTIV NET 433.871 521.189 

D CAPITALURI PROPRII TOTAL, din care 433.871 521.189 

11 Capital social subscris vărsat 22.200 22.200 

12 Rezerve     

13 Rezultat reportat     

14 Profit sau pierdere exercițiu     

I INDICATORI din contul de profit și pierdere     

1 Cifra de afaceri netă 6.395.781 10.130.193 

2 VENITURI TOTALE 6.562.281 10.180.659 

3 CHELTUIELI TOTALE 6.386.939 10.062.730 

4 Profit sau pierdere brută     

5 - Profit 175.342 117.929 

1 - Pierdere     

2 Profit sau pierdere netă a exercițiului financiar     

3 - Profit 146.342 87.318 

1 - Pierdere     

II INDICATORI din DATE INFORMATIVE     

1 Număr mediu de salariați 8 8 

2 Tipul de activitate conform clasificării CAEN 1013 1013 
 

Perioada de criză începută la sfârşitul anului 2008 a afectat şi activitatea 
Romcarn SRL, apărând presiuni suplimentare care au dus la apariţia şi acumularea 
datoriilor către bugetul de stat și chiar către principalii furnizori de materii prime. 

Societatea a început, în 2001, comerțul cu carne, potrivit obiectului principal 
de activitate. Cifra de afaceri anuală realizată s-a statuat la cca. 2-3 milioane de 
euro, realizându-se un profit acceptabil, datorat în cea mai mare măsură rulajului.  

Începând cu anul 2008, societatea a început să aibă dificultăți financiare, caz 
în care asociatul unic a fost nevoit să crediteze societatea pentru a face faţă 
datoriilor curente şi a nu intra în incidenţă de plăți. 

Alături de scăderea drastică a comenzilor, principala cauză a apariţiei stării 
de insolvenţă, a fost corelată şi cu alţi factori: 

- nerecuperarea şi/sau recuperarea cu întârziere a creanţelor societăţii de la 
partenerii contractuali, termenele de plată ale acestora ajungând să depăşească cu 
mult data scadentă menţionată în facturi; 
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- lipsa permanentă de disponibilităţi băneşti care a dus la dificultăţi în 
achitarea furnizorilor restanţi. 

Punctul culminant în evoluția negativă a societății a fost declanșarea de către 
ANAF a procedurii de executare silită. În acest sens, pe conturile debitorului a fost 
înfiinţată poprire, iar acesta, având restricţionat accesul la disponibilităţile băneşti 
din conturi, nu şi-a mai putut respecta obligaţiile de plată asumate faţă de furnizori, 
curgând astfel dobânzi şi penalităţi, care au mărit considerabil valoarea debitelor 
societăţii. 

O altă măsură dispusă de organele fiscale a fost scoaterea la vânzare a 
bunurilor societății, constând în cea mai mare parte din utilaje specifice prelucrării 
cărnii. Fiind lipsită de o parte considerabilă de active, societatea nu a mai putut 
desfășura activitate, aflându-se în imposibilitatea de a-și mai onora comenzile. 
 

Menţiuni privind incidenţa art. 138 din Legea 85/2006 

Din cele prezentate de noi şi din analiza documentelor existente şi puse la 
dispoziţia administratorului judiciar, nu reies elemente care să indice culpa vreunei 
persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a mai 
multor fapte enumerate de prevederile art. 138 din Legea 85/2006). 

În acest context se poate observa că insolvenţa debitorului se datorează, în 
special unor cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei - domenii în 
care debitoarea îşi circumscrie activitatea. 

 Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii 
societăţii concluzionăm că insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de 
natură externă societăţii fără ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane. 
 Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 80 din Legea 85/2006, 
menţionăm că, până la această dată, nu am identificat nicio situaţie în care să se 
poată face aplicarea acestor prevederi. 
 

Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a societății debitoare 
În considerarea intenţiei declarate a debitorului de a nu intra în procedură de 

reorganizare precum și în urma analizării situației actuale a societății, 
concluzionăm că nu există șanse reale de redresare, pe cale de consecință, 
propunem declanșarea procedurii de faliment față de societatea Romcarn SRL. 

 
 
 

 


