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RAPORT PRIVIND CAUZELE SI ÎMPREJURĂRILE 

CARE AU DUS LA INSOLVENTA DEBITORULUI 

D.M. ELEKTRON SRL 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1881/62/2021, Anul 2021, Tribunalul Brașov - Secția a II-a 

Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Complet CI3-MA 

2. Arhiva / Registratura instanței: Adresa: Județul Brașov, Mun. Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 

45, Cod Poștal 500097, număr de telefon: 0268 419 615, fax: 0268 418 054, email: trbrasov@just.ro. 

3. Debitor: D.M. ELEKTRON SRL, persoană juridică română în insolvență, in insolvency, en 

procedure collective, având sediul în Județul Brașov, Loc. Râșnov, Oraș Râșnov, Strada Câmpului nr. 1, 

Cod Poștal 505400, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub numărul de ordine 

J08/1543/2008, Cod Unic de Înregistrare 24002920, Atribut Fiscal RO. 

4. Administrator Judiciar Provizoriu: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, 

Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de 

Organizare sub numărul de ordine RFO  0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, 

cont bancar RO80BREL0002000999250101, deschis la Libra Internet Bank SA, Cod SWIFT BREL RO BU, 

telefon +4 031 226 14 00, fax +4 031 226 14 01, email office@fractal.eu, a.rusu@fractal.eu. 

Reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvență coordonator 

Alexandru Rusu. 

5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al 

debitorului D.M. ELEKTRON SRL, conform Hotărârii intermediare nr. 509/28.04.2021 pronunțate de 

Tribunalul BRAȘOV, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Completul CI3-MA, 

6. Conform articolului 97 al Legii 85/2014, formulează prezentul raport. 
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Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 

debitorului D.M. ELEKTRON SRL ("Raportul") a fost elaborat de societatea FRACTAL INSOLVENTA 

SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al D.M. ELEKTRON SRL, exclusiv pe baza datelor, 

documentelor şi informaţiilor furnizate administratorului judiciar provizoriu de către administratorul 

special al debitorului sau de către persoanele desemnate de acesta. 

În elaborarea Raportului, FRACTAL INSOLVENTA SPRL a examinat datele şi informaţiile furnizate 

precum şi situaţia indicatorilor financiari comunicați în situațiile financiare anuale, pe care le-a 

considerat relevante si utile. 

În ceea ce priveşte diverse situații de fapt, FRACTAL INSOLVENTA SPRL nu a făcut verificări sau 

investigații independente şi a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi 

informaţiilor furnizate, în analiza contractelor, înțelegerilor şi documentelor de natură comercială sau 

civilă încheiate între părţi. Administratorul judiciar a prezumat că semnătura de pe aceste documente 

este semnătura persoanelor autorizate să semneze în numele părților precum şi conformitatea 

copiilor furnizate cu originalul documentelor. 

FRACTAL INSOLVENTA SPRL a prezumat, de asemenea, competenta şi autoritatea persoanelor din 

cadrul D.M. ELEKTRON SRL care au elaborat rapoarte, răspunsuri la întrebări, analize şi comentarii 

solicitate de către reprezentanții administratorului judiciar. Reprezentanții D.M. ELEKTRON SRL au 

răspuns solicitărilor administratorului judiciar în sensul că au furnizat informațiile cerute de către 

acesta, respectiv au predat acestuia următoarele documente: situațiile financiare anuale încheiate la 

data de 31.12.2018, situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019, și informații privind 

situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020, precum și balanțele sintetice din cei trei ani 

anteriori intrării în insolvență. 

În egală măsură, prezentul Raport pornește de la premisa că datele şi informaţiile puse la dispoziţie 

de către debitor sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esențiale şi 

relevante în ceea ce priveşte activitatea desfășurată de societatea comerciala D.M. ELEKTRON SRL 

anterior datei de 28.04.2021 - data deschiderii procedurii insolventei. Orice alte situații de fapt 

apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
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1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII DEBITOARE 

1.1 Identificarea societății debitoare - date generale 

D.M. ELEKTRON SRL este o persoană juridică română în insolvență, in insolvency, en procedure 

collective, având sediul în Județul Brașov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Strada Câmpului nr. 1, Cod Poștal 

505400, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub numărul de ordine J08/1543/2008, Cod Unic 

de Înregistrare 24002920, Atribut Fiscal RO. 

1.2 Structura asociativă. Capitalul social 

Debitoarea are un capital social de 685.000 lei, echivalentul a 159.402 EURO, împărțit în 2.500 de 

părți sociale, în valoare de 274 lei fiecare. 

Capitalul social este deținut în proporție de 100% de DM ELEKTRON S.P.A.. 

DM ELEKTRON S.P.A. este o persoană juridică italiană, având sediul în Italia, Buia (UD), Str. Polvaries 

No. 39, înregistrată la Registrul Comerțului Registrul Comerțului din Udine (Italia) sub numărul de 

ordine 01838180303. 

Domnul Dario Melchior a deținut poziția de administrator statutar unic până la data deschierii 

procedurii generale a insolvenței. În prezent poziția de administrator special al debitoarei este 

deținută de domnul Roberto Mondini. 

1.3 Istoricul societății 

Precizăm de la data înființării societății, prin rezoluția de înmatriculare nr. 52702 din data de 

03.06.2008, și până în la data Raportului nu au avut loc modificări majore în ceea ce privește 

structura asociaților sau a managementului acesteia. Astfel, pe toată durata existenței societății, 

aceasta a avut DM ELEKTRON S.P.A. ca asociat unic și a fost condusă de domnul Dario Melchior, în 

calitate de administrator statutar. 

1.4 Activitatea societății 

Domeniul principal de activitate al societăţii este reprezentat de "Fabricarea componentelor 

electronice" (Cod CAEN 261), iar activitatea principală o reprezintă "Fabricarea subansamblurilor 

electronice (module)"(Cod CAEN 2611).. 

De asemenea, societatea desfășoară următoarele activități secundare: 

− Fabricarea altor componente electronice (Cod CAEN 2612); 

− Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice (Cod CAEN 2620); 

− Fabricarea echipamentelor de comunicații (Cod CAEN 2630); 

− Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice (Cod CAEN 

2711); 

− Fabricarea aparatelor de distribuție şi control a electricității (Cod CAEN 2712); 
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− Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 

(Cod CAEN 2733); 

− Fabricarea altor echipamente electrice (Cod CAEN 2790); 

− Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 

(Cod CAEN 4618); 

− Intermedieri în comerțul cu produse diverse (Cod CAEN 4619); 

− Comerț cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicații 

(Cod CAEN 4652). 

 

2 ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE 

În vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolvență (insuficiența fondurilor bănești 

disponibile pentru plata datoriilor exigibile), administratorul judiciar a efectuat cercetări pe mai 

multe planuri:  

- analiza situației patrimoniale;  

- analiza evoluției contului de profit şi pierderi; 

- analiza indicatorilor economico-financiari.  

Perioada de timp luată ca referință pentru această analiză este reprezentată de ultimii trei ani de 

activitate înaintea deschiderii procedurii, respectiv situaţia premergătoare deschiderii procedurii de 

insolvență, în vederea obținerii unei imagini complete asupra evoluției situației economico-financiare 

a debitoarei, precum şi asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la incapacitatea de plăţi a 

acesteia.  

Analiza situației societăţii s-a realizat pe baza documentelor predate de societatea debitoare: situații 

financiare anuale și interimare împreună cu anexele aferente, fișe de cont, balanțe sintetice de 

verificare, situaţii de sinteză întocmite de departamentele de specialitate ale debitoarei, pornind de 

la premisa că acestea oferă o imagine completă și fidelă a situației economice. 

 

2.1 Analiza poziției financiare pe baza bilanțului 

2.1.1 Analiza de ansamblu a situației patrimoniale la momentul deschiderii procedurii insolvenței 

În cele ce urmează ne propunem trecerea în revistă a situației patrimoniale a societăţii debitoare 

analizate la data intrării în procedura de insolvență, pentru identificarea dezechilibrelor actuale, 

precum și o evoluție a acesteia pe baza situațiilor financiare furnizate de către societatea debitoare, 

pentru perioada 2018 – 2020.  
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Situația patrimonială la momentul deschiderii procedurii insolvenței 

La data de 31.12.2020, situația patrimonială pentru societatea debitoare D.M. ELEKTRON S.R.L. se 

prezintă astfel: 

 

ACTIV SUMA PASIV SUMA 

Cash si echivalente 122.221 Credite bancare pe 
termen scurt 

0 

Avansuri de trezorerie 0 Furnizori si conturi 
asimilate 

19.523.097 

DISPONIBILITATI 
BANESTI - total 

122.221 Datorii fata de bugetul 
statului si alte bugete 
publice 

0 

Creante - clienţi 2.241.926 Datorii cu personalul si  
asimilate 

0 

Furnizori debitori 238.865 Creditori diverși 0 

Alte creanțe 530.442 Alte datorii 768.167 

  din care: asociați, 
dividende, grup etc. 

730.191 

CREANTE - total 3.011.233 DATORII PE TERMEN 
SCURT - total 

20.291.264 

Stocuri ( materii prime, 
materiale 
consumabile, 
producție în curs de 
execuție, 
semifabricate, produse 
finite etc. 

6.473.732 Alte datorii si 
împrumuturi pe 
termen lung 

0 

STOCURI - total 6.473.732 DATORII PE TERMEN 
LUNG - total 

0 

ACTIVE CIRCULANTE - 
total 

9.607.186 DATORII  TOTAL 20.291.264 

Imobilizări necorporale 2.952.860 Capital social 685.000 

Amortizare/ajustări 
imobilizări necorporale 

1.125.451 Rezerve din 
reevaluare/alte 
rezerve statutare 

22.541 

IMOBILIZARI 
NECORPORALE  

1.827.408 Rezerve legale 137.000 

Imobilizări corporale 4.989.785 Rezultatul reportat 
(profit/ pierdere) 

-2.246.156 
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ACTIV SUMA PASIV SUMA 

Amortizare/ajustări 
imobilizări corporale 

3.036.963 Rezultatul curent 
(profit/pierdere) 

-4.773.120 

IMOBILIZARI 
CORPORALE  

1.952.821 CAPITALURI PROPRII - 
total 

-6.174.734 

Imobilizări financiare 624.905   

Ajustări imobilizări 
financiare 

0   

IMOBILIZARI 
FINANCIARE  

624.905   

Cheltuieli înregistrare 
in avans 

104.210   

TOTAL ACTIV 14.116.530 TOTAL PASIV 14.116.530 

 

Analizând situația cu care se confruntă societatea la 31.12.2020, putem puncta următoarele aspecte:  

- datoriile pe termen scurt pe care le are societatea în valoare de 20.291.264 lei depășesc 

valoarea activelor circulante în valoare de 9.607.186 lei, generând un dezechilibru pe termen 

scurt. 

- în cadrul activelor circulante, o pondere ridicată este deținută de creanțe ale societăţii faţă 

de terţi; o parte semnificativă a acestor creanțe au lichiditate scăzută în sensul în care 

societatea întâmpină dificultăți în recuperarea acestora, astfel încât dacă ținem cont de acest 

aspect, dezechilibrul între activele circulante şi datoriile pe termen scurt este unul accentuat.  

- viteza de rotație este, de asemenea, un factor cheie in determinarea lichidității. O viteză de 

rotație mare permite afacerii sa facă mai multe operațiuni fără să crească activele, deoarece  

viteza de rotație a stocurilor mare semnifică faptul că suma de bani blocată în stocuri este 

mică, lucru care îmbunătățește lichiditatea. Din analiza soldurilor conturilor de stocuri, 

materii prime, materiale si produse finite si din analiza rulajului, pe parcursul unui exercițiu 

financiar, tragem concluzia existentei unui rulaj lent, fapt ce indisponibilizează semnificativ 

din resursele financiare ale societăţii. 

 

2.1.2 Analiza si dinamica situației patrimoniale în perioada 2018 – 2020 (estimare 31.12.2020) 

Primul aspect în analiza financiară îl reprezintă studiul de ansamblu al situației patrimoniale în cadrul 

căruia vom pune în evidentă evoluția şi modificările structurale produse în cadrul activelor, datoriilor 

şi a capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situațiile financiare, prezentate în 

tabelul de mai jos: 
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Denumire 

indicator 

Data de 

referință 

31.12.2018 

% Data de 

referință 

31.12.2019 

% Data de 

referință 

31.12.2020 

% 

Imobilizări 

necorporale 

1.072.569 6,24% 2.058.562 11,92% 1.827.408 12,95% 

Imobilizări 

corporale 

2.484.947 14,46% 2.521.698 14,61% 1.952.821 13,83% 

Imobilizări 

financiare 

250.000 1,45% 253.317 1,47% 624.905 4,43% 

ACTIVE 

IMOBILIZATE 

3.807.516 22,15% 4.833.576 28,00% 4.405.134 31,21% 

Stocuri 6.544.404 38,08% 7.322.605 42,41% 6.473.732 45,86% 

Clienți  4.402.949 25,62% 3.284.668 19,03% 2.241.926 15,88% 

Furnizori 

debitori 

0 0,00% 43.888 0,25% 238.865 1,69% 

Alte creanțe 650.474 3,78% 1.444.264 8,37% 530.442 3,76% 

Disponibilități 

bănești și 

echivalent 

1.684.840 9,80% 235.023 1,36% 122.221 0,87% 

ACTIVE 

CIRCULANTE 

13.282.667 77,28% 12.330.448 71,42% 9.607.186 68,06% 

Cheltuieli in 

avans 

96.466 0,56% 100.931 0,58% 104.210 0,74% 

TOTAL ACTIV 17.186.649 100,00% 17.264.955 100,00% 14.116.530 100,00% 

 

Vom începe cu analiza activului net contabil (expresie a averii nete a acţionarilor/asociaților), având 

în vedere faptul că gradul de investire al capitalului şi puterea sa economică sunt definite de activul 
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societăţii. Prin urmare, activul net contabil dă indicii asupra solvabilității globale a întreprinderii şi 

asupra dimensiunilor capitalurilor proprii ale entității economice. 

 

INDICATORI/AN 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

ACTIV TOTAL 17.186.649 17.264.955 14.116.530 

DATORII TOTALE 15.707.417 18.666.570 20.291.264 

ACTIV NET CONTABIL 1.479.232 -1.401.615 -6.174.734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așa cum se poate observa din tabelul de mai sus, evoluția activelor înregistrează un trend 

descrescător în perioadă. Paralel cu evoluția elementelor de activ s-a modificat și cuantumul 

datoriilor societăţii, determinând modificarea activului net contabil (Activ net contabil = Activ total – 

Datorii totale). Datoriile înregistrează la rândul lor un trend crescător, efectul cumulat fiind acela de 

pierdere a echilibrului financiar si al creșterii dependenței de sursele externe de finanțare. 
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Dacă la nivelul activelor imobilizate modificările substanțiale s-au produs la categoria „Cheltuieli de 

dezvoltare”, celelalte grupe având o evoluție lent ascendentă, prin care să se afecteze echilibrul 

financiar în perioada 2018 – 2020, activele circulante reprezintă a doua componentă în structura 

activului bilanțier care prin natura lor pot însemna calea cea mai scurtă spre obținerea unor lichidități 

pe termen scurt.  

Activele circulante ale societăţii debitoare sunt constituite din stocuri, creanțe neîncasate şi 

disponibilități bănești. Activele circulante înregistrează o valoare semnificativă în perioada 2018 - 

2020, reprezentând procente între 68,06% și 77,28% din total active. Se remarcă ponderea 

semnificativă deținută de stocuri si creanțe în cadrul activelor circulante, respectiv de peste 97%. 

Remarcăm viteza foarte mică de rotație a stocurilor, stocuri de produse finite și semifabricate, 

aparent greu vandabile, stocuri de materii prime și materiale cu perioada lungă în diverse stadii de 

aprovizionare, fapt ce blochează resurse financiare importante din bugetul societăţii.  

Este de remarcat evoluția pozitivă în eforturile managementului societăţii de încasare a creanțelor, 

fapt ce ar trebui coroborat cu politici contabile prudențiale în evaluarea și estimarea posibilităților și 

gradului de recuperare și operarea de ajustări, acolo unde este cazul. Totuși, din analiza clienților, 

remarcăm și un aspect negativ, respectiv scăderea cifrei de afaceri. Scăderea vânzărilor poate avea 

numeroase cauze, unele care pot fi controlate și influențate de managementul intern, iar altele nu. 

Indiferent că este vorba despre o scădere a cotei de piață sau de un trend general negativ înregistrat 

de industrie, reducerea cifrei de afaceri poate avea consecințe severe asupra cash flow-ului societăţii. 

Dacă societatea achiziționează cantități mari de marfă, materii prime si materiale, dar nu le 

convertește rapid în vânzări, înseamnă că blochează bani în stocuri în loc să îi folosească pentru 

operațiunile zilnice ale firmei sau pentru investiții. Trebuie urmărite cu atenție rotațiile stocului și 

luate în considerare posibile sezonalități ale firmei. 

Dacă există echilibru între produsele stocate și cererea clienților societăţii, atunci managementul se 

va putea baza pe cash flow pentru activitatea de zi cu zi. Se pot folosi indicatorii de activitate pentru 

a obține informații relevante: viteza de rotație a stocurilor, numărul de zile de stocare, ciclul de 

conversie a numerarului. 

 

Astfel din anul 2018 până în anul 2020, inclusiv, scad foarte mult lichiditățile deținute de societate, 

de la valoarea de 1.684.840 lei (12,68% din totalul activelor circulante) la 122.221 lei (1,27% din 

totalul activelor circulante) pe fondul diminuării cifrei de afaceri și menținerii creanțelor neîncasate la 

un nivel ridicat. 
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În perioada analizată se observă că datoriile pe termen scurt depășesc cu mult valoarea activelor 

circulante care ar trebui să asigure lichiditățile necesare achitării acestora. 

În vederea analizării gradului de degradare financiară a activității, ca expresie a faptului că societatea 

nu poate să-și acopere din activele lichide datoriile exigibile, pasivul pe termen scurt fiind superior 

activului pe termen scurt, s-a apelat, în paragrafele următoare, la analiza structurală a activelor și 

pasivelor pe termen scurt (pentru a evidenția ponderea disponibilităților bănești și a datoriilor pe 

termen scurt), analiza lichidității și solvabilității societății (pentru a evidenția dacă elementele de 

activ sunt suficiente pentru acoperirea datoriilor societății), analiza vitezei de rotație a creanțelor și 

datoriilor pe termen scurt (pentru a urmări ce relație există între durata de încasare și de plată a 

datoriilor), analiza echilibrului financiar (pentru a urmări dacă regulile echilibrului financiar sunt 

respectate – mijloacele economice permanente să fie acoperite din resurse permanente, iar 

mijloacele financiare temporare să fie acoperite din resurse temporare). 

 

2.1.3 Analiza echilibrului financiar  

Într-o determinare financiară, echilibrul financiar exprimă egalitatea dintre sursele financiare si 

mijloacele economice necesare desfășurării activității de exploatare pe termen lung și pe termen 

scurt, fiind o condiție de bază pentru derularea unei activități profitabile și pentru maximizarea 

valorii întreprinderii și a averii acționarilor. 

Echilibrul financiar trebuie abordat într-o manieră dinamică și se analizează ca:  

- echilibru pe termen lung, care reprezintă corelația dintre capitalul permanent și activele 

imobilizate (fond de rulment);  

- echilibrul pe termen mediu, prin compararea activelor circulante cu obligațiile pe termen 

scurt (necesar de fond de rulment); 
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- echilibrul pe termen scurt, realizat pe baza corelației dintre FR și NFR (trezoreria netă), prin 

compararea disponibilităților cu nivelul creditelor bancare temporare. 

 

INDICATOR/PERIOADA 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 *estimare 

FOND DE RULMENT -2.328.284 -6.235.191 -10.579.868 

NECESAR DE FOND DE 

RULMENT 

-4.013.124 -6.470.214 -10.702.089 

TREZORERIE NETA 1.684.840 235.023 122.221 

 

Pe perioada analizată, evoluția fondului de rulment înregistrează un trend negativ, având o valoare 

de -2.328.284 lei în primul an de analiză, și de -10.579.868 lei la finele anului 2020. Acest lucru 

semnifică faptul că transformarea activelor circulante în lichidități nu acoperă datoriile pe termen 

scurt. 

Analiza fondului de rulment trebuie completată cu necesitățile de finanțare ale societății, deci cu 

necesarul de fond de rulment. Din tabelul de mai sus putem observa că valorile acestui indicator 

urmează același trend ca și fondul de rulment, reflectând existența unei nevoi de resurse temporare 

în raport cu nevoile temporare. 

Analiza trezoreriei este analiza echilibrului financiar curent, expresia trezorerie pozitive regăsindu-se 

sub forma disponibilităților bănești în conturi bancare și în casă. În cazul debitoarei, trezoreria netă 

pozitivă s-a obținut prin înregistrarea unui fond de rulment negativ și a unui necesar de fond de 

rulment negativ. În acest caz, trezoreria netă reflectă un dezechilibru financiar al întreprinderii, 

practic întreprinderea, pe termen lung, se va confrunta cu un dezechilibru, deoarece o parte din 

imobilizări și ciclul din exploatare sunt finanțate din datoriile pe termen scurt (furnizori, salariați, stat, 

bănci). 

 

2.1.4 Analiza fluxurilor de numerar 

Analiza fluxurilor de numerar reprezintă o componentă esențială în analiza evoluției financiare a unei 

societăți comerciale, întrucât permite observarea modului de utilizare a numerarului pentru cele trei 

tipuri de activități desfășurate de o entitate economică, respectiv activitatea de exploatare, 

activitatea de investiții și activitatea financiară. Starea de insolvență, caracterizată prin insuficiența 

fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, este determinată fie de 

o întrebuințare inadecvată numerarului, fie de alte cauze, independente în oarecare măsură de 

managementul intern, motiv pentru care analiza fluxurilor de numerar este esențială în determinarea 

cauzelor și împrejurărilor care au cauzat starea de insolvență a unei companii. 



 

 

Pagina 14 din 24 

 

Spre deosebire de analiza contului de profit și pierdere, care indică gradul de rentabilitate a 

desfășurării activității, care nu implică mișcare de numerar, ci doar evidențierea cheltuielilor 

efectuate în scopul obținerii de venituri, analiza fluxurilor de numerar permite evidențierea 

încasărilor și plăților efectuate de societate. 

Informațiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei entități economice sunt utile pentru 

utilizatorii situațiilor financiare în procesul luării de decizii cu caracter economic, deoarece constituie 

o bază de evaluare a capacității acesteia de a genera numerar și echivalent de numerar, precum și a 

modului de utilizare al acestor fluxuri. 

Fiind parte integrantă a situațiilor financiare, situația fluxurilor de numerar furnizează informații care 

permit utilizatorilor evaluarea modificărilor activelor nete ale debitoarei, structura sa financiară, 

inclusiv informații referitoare la lichiditatea și solvabilitatea sa, precum și capacitatea debitoarei de a 

influența valoarea și momentul apariției fluxurilor de numerar. 

Obiectivul analizei este acela de a impune furnizarea de informații cu privire la istoricul mișcărilor de 

numerar și de echivalent de numerar ale unei entități, prin intermediul situației fluxurilor de 

numerar, clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei, în fluxuri din activități de exploatare, 

investiție și finanțare. 

Evoluția fluxurilor de trezorerie din activitățile de exploatare arată dacă activitatea societății 

generează suficienți bani pentru a-și susține capacitatea de exploatare, pentru a rambursa 

împrumuturile și pentru a face investiții fără a apela la surse externe de finanțare sau dacă activitatea 

de exploatare generează un deficit de numerar. 

Fluxul de trezorerie din activitățile de investiții indică dacă vânzarea activelor imobilizate ale 

societății a generat numerar care sa fie utilizat în activitatea de exploatare sau pentru rambursarea 

datoriilor, respectiv dacă pentru achiziția de imobilizări s-a utilizat numerar generat din fluxul de 

exploatare. 

Fluxul de trezorerie din activitățile de finanțare arată sursele de finanțare ale companiei, respectiv 

rambursările de împrumuturi. 

Evoluția fluxurilor de trezorerie nete generate de activitatea de exploatare aferente anului 2019, 

respectiv anului 2020, înregistrate de către debitoare se prezintă după cum urmează (metoda 

indirectă): 

 

FLUXURILE DE TREZORERIE/ 

PERIOADA 

31.12.2019 31.12.2020* estimare 

(Pierdere ) /Profit înainte de 

impozitare 

-2.880.846 -4.773.120 

Ajustări pentru:     

Deprecierea/amortizarea 

imobilizărilor corporale 

427.007 602.154 
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FLUXURILE DE TREZORERIE/ 

PERIOADA 

31.12.2019 31.12.2020* estimare 

Amortizarea imobilizărilor 

necorporale 

485.630 577.188 

Câștig pierdere din vânzarea de 

mijloace fixe 

0 0 

Cheltuieli privind dobânzile + 

diferențe curs valutar 

435.780 380.776 

Venituri din dobânzi + diferențe 

curs valutar 

144.915 107.705 

Profit din exploatare înainte de 

modificarea capitalului 

circulant 

-1.677.344 -3.320.708 

(Creșteri/micșorări) ale 

soldurilor clienților 

-277.286 -1.389.999 

(Creșteri/micșorări) de stocuri 778.201 -848.873 

(Creșteri/micșorări) de furnizori 

și alte datorii 

3.005.152 1.718.027 

(Creșteri/micșorări) ale 

cheltuielilor în avans 

4.465 3.279 

Plăți impozit profit 46.000 0 

Fluxuri de numerar din 

activități de exploatare 

776.427 632.912 

 

Analiza efectuată prezintă modul în care au evoluat fluxurile de numerar din activitatea de 

exploatare în cursul exercițiilor financiare 2019 – 2020. 

Rezultatul arată un flux de numerar din exploatare pozitiv, dar descendent, pe fondul unui rezultat 

din exploatare negativ. În scopul acoperirii investițiilor realizate, societatea apelează la excedentul 

din exploatare, la împrumuturi, precum și la disponibilul de numerar existent la începutul exercițiului 

financiar. Astfel, numerarul încasat de către societate în activitatea de finanțare este orientat spre 

acoperirea activității de investiție. 

În cursul perioadei analizate se reduce in mod constant activitatea de exploatare, societatea reduce 

achizițiile de bunuri și apelează la surse de finanțare prin suplimentarea împrumuturilor accesate 

pentru susținerea activității de investiții, rezultatul din exploatare nefiind suficient pentru susținerea 

activității de investiții. 
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Rezultatul din primul trimestru al anului 2021 arată o restrângere semnificativă a activității de 

exploatare, reflectată prin scăderea atât a intrărilor cât și a ieșirilor de numerar rezultate din 

exploatare. 

În concluzie, pe parcursul perioadei analizate se constată o scădere continuă a activității de 

exploatare și a restrângerii intrărilor și ieșirilor de numerar din exploatare. Ne confruntăm cu o 

perioadă în care achiziția de bunuri și servicii este susținută numai parțial din activitatea de 

exploatare, iar diferența din surse atrase de finanțare. 

 

Analiza performanțelor pe baza contului de profit și pierdere  

2.1.5 Analiza evoluției performanțelor financiare  

Performanța financiară a unei întreprinderi este măsurată cel mai adesea prin intermediul 

rezultatului și a elementelor acestuia, pe care agentul economic le obține pe baza resurselor 

existente. 

Informațiile privind performanța unei întreprinderi sunt utile în primul rând evaluării variației 

potențiale a resurselor economice controlabile în viitor de către aceasta, a previzionării capacității 

firmei de a genera fluxuri de trezorerie și aprecierii modului în care aceasta și-a utilizat resursele. 

Profitabilitatea este de o importanță similară lichidității, deoarece aceasta reprezintă premisa 

continuității activității. Prin urmare, analiza evoluției contului de profit şi pierdere este necesară 

pentru a contura o imagine cât mai fidelă a situației debitoarei precum şi pentru a putea defini cât 

mai precis cauzele şi împrejurările care au generat apariția  stării de insolvență a acesteia. 

Pentru o imagine de ansamblu cât mai completă asupra contului de profit şi pierdere, s-a făcut o 

analiză pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2020: 

 

Denumirea indicatorului Realizari in perioada de raportare (lei) 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
*estimat 

A 1 2 3 

1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05) 14.622.219 14.315.199 8.532.000 

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 14.579.628 14.181.187 8.432.253 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 42.591 134.012 99.747 

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect 
de activitate îl constituie leasingul (ct. 766) 

0 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri 
nete (ct.7411) 

0 0 0 

2. Variația stocurilor (ct.711)                              -Sold C 1.917.022 140.091   

si a productiei in curs de executie                       -Sold D 0 0 17.601 
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Denumirea indicatorului Realizari in perioada de raportare (lei) 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
*estimat 

3. Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii 
si capitalizata (ct.721+722) 

0 0 0 

4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 362.045 563.257 170.260 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09) 16.901.286 15.018.547 8.684.659 

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 
(ct.601+602-7412) 

5.031.046 2.478.611 1.772.295 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 21.393 20.135 13.258 

   b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) 408.016 600.624 534.929 

   c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 90.398 122.563 96.626 

6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) 0 0 0 

   a) Salarii si indemnizații (ct.621+642-7414) 0 0 0 

   b) Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala (ct.645-7415) 0 0 0 

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si 274.348 912.636 1.179.341 

   necorporale (rd. 19-20)    

   a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 274.348 912.636 1.179.341 

   a.2) Venituri (ct.7813) 0 0 0 

   b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23) 0 0 0 

   b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 0 0 0 

   b.2) Venituri (ct.754+7814) 0 0 0 

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 10.835.245 13.473.959 9.588.257 

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe 
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-
7416) 

10.788.316 13.272.814 9.504.903 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate 
(ct.635) 

12.996 7.150 6.474 

8.3. Alte cheltuieli (ct.658) 33.933 193.995 76.880 

Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de 
entitate, al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 
666) 

0 0 0 

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31) 0 0 0 

     - Cheltuieli (ct.6812) 0 0 0 

     - Venituri (ct.7812) 0 0 0 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 
15+18+21+24+29) 

16.660.446 17.608.528 13.184.708 
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Denumirea indicatorului Realizari in perioada de raportare (lei) 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
*estimat 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                            - 
Profit (rd.10-32) 

240.840 0 0 

                                                                - Pierdere (rd.32-10) 0 2.589.981 4.500.049 

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 0 0 0 

       -din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 

10. Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din 
activele imobilizate (ct.763) 

0 0 0 

       -din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 

11. Venituri din dobânzi (ct.766) 18 15 109 

       -din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 

Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 159.237 144.900 107.596 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) 159.255 144.915 107.705 

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a 
investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45) 

0 0 0 

     - Cheltuieli (ct.686) 0 0 0 

     - Venituri (ct.786) 0 0 0 

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 1.114 3.575 2.600 

       -din care, cheltuieli in relaţia cu entităţile afiliate 0 0 0 

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 199.060 432.205 378.177 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) 200.174 435.780 380.776 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA                                                                      
- Profit (rd.42-49) 

0 0 0 

                                                             - Pierdere (rd.49-42) 40.919 290.865 273.071 

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):     

                                                        - Profit (rd.10+42-32-49) 199.921 0 0 

                                                     - Pierdere (rd.32+49-10-42) 0 2.880.846 4.773.120 

15. Venituri extraordinare (ct.771) 0 0 0 

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 0 0 0 

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA 
EXTRAORDINARA:                                     - Profit (rd.54-55) 

0 0 0 

                                                                 - Pierdere (rd.55-54) 0 0 0 

VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) 17.060.541 15.163.462 8.792.364 

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) 16.860.620 18.044.308 13.565.484 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:         - Profit ( rd.58-59) 199.921 0 0 
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Denumirea indicatorului Realizari in perioada de raportare (lei) 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020  
*estimat 

                                                                 - Pierdere (rd.59-58) 0 2.880.846 4.773.120 

18. Impozitul pe profit (ct. 691) 46.000 0   

19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus 
(ct.698) 

0 0 0 

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI 
FINANCIAR:                                   - Profit (rd.60-61-62-63) 

153.921 0 0 

                                                     - Pierdere (rd.61+62+63-60) 0 2.880.846 4.773.120 

 

Activitatea din exploatare prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza contului de 

profit şi pierdere, indiferent de specificul activităţii entității economice analizate sau de obiectul 

principal de activitate al societății. 

În ceea ce priveşte analiza rezultatului activităţii de exploatare, se înregistrează un rezultat cu 

dinamică nefavorabilă pe tot parcursul perioadei analizate, o diminuare constantă a producției, cu 

efect direct in scăderea cifrei de afaceri, în ansamblul ei cât și pe toate palierele structurale, produse 

finite, mărfuri și servicii prestate.  

Observăm o redirecționare a fondurilor financiare obținute din activitatea de exploatare către 

segmentul de investiții, cu o creștere semnificativă a cheltuielilor de dezvoltare, ceea ce reprezintă 

un punct nevralgic, de analizat, în ceea ce priveşte politicile manageriale pe termen scurt si mediu, 

având un temei pragmatic in redresarea situației financiare a debitoarei si potențialul de continuare a 

activităţii. 

 

2.1.6 Analiza capacității de autofinanțare și a autofinanțării  

Capacitatea de autofinanțare (CAF) se determină pe baza informațiilor din contul de profit și pierdere 

și reflectă potențialul financiar de creștere economică a firmei, respectiv sursa financiară generată de 

activitatea industrială și comercială a firmei după scăderea tuturor cheltuielilor plătibile la o anumită 

scadență. 

CAF prezintă avantajul că ia în considerare atât fluxurile reale de fonduri provenite din politica 

financiară, cât și pe cele provenite din activitățile industriale și comerciale desfășurate de 

întreprindere, putându-se determina cel mai ușor astfel:  

CAF = RNE + Amp - Vpv, unde:  

- RNE reprezintă rezultatul net al exercițiului;  

- Amp reprezintă cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare calculate, elemente care se preiau 

din rulajul debitor al conturilor din grupa 68.  
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- Vpv reprezintă venituri din provizioane care se preiau din rulajul creditor al conturilor din grupa 78.  

În concluzie, CAF este un indicator de analiză financiară a întreprinderii care reflectă un flux de 

trezorerie real sau potenţial (pentru că se transformă treptat în disponibilități pe măsura încasărilor 

efective), modificarea sa fiind rezultatul politicii de amortizare, a politicii fiscale şi a acțiunii 

întreprinderii pe linia creșterii rentabilității. 

 

INDICATOR/AN 2018 2019 2020*estimare 

Rezultat curent al 
exercițiului 

199.921 -2.880.846 -4.773.120 

Rezultat brut înainte 
de dobânzi și 
impozitare 

286.840 -2.589.981 -4.500.049 

Rezultat brut al 
exercițiului 

199.921 -2.880.846 -4.773.120 

Rezultat net al 
exercițiului 

153.921 -2.880.846 -4.773.120 

Capacitatea de 
autofinanțare 

428.269 -1.968.210 -3.593.779 

 

Conform datelor de mai sus CAF devine negativă in anii 2019 si 2020, cu trend descrescător 

accentuat, ceea ce reflectă o lipsă de resurse financiare.  

Trebuie avut în vedere faptul că la baza acestui indicator se află rezultatul net al exercițiului care a 

înregistrat pierdere. 

Autofinanțarea (partea neta din CAF, după deducerea dividendelor plătite) are ca scop principal 

finanțarea investițiilor de orice natură (menținere, înlocuire, creștere). Așadar, creșterea valorii 

autofinanțării are drept consecință consolidarea structurii financiare a firmei. Autofinanțarea este de 

asemenea și o componentă a strategiei financiare care se adoptă în cadrul politicii financiare 

generale a unei firme, care permite atât menținerea în piață a acesteia (prin consolidarea structurii 

sale financiare), cât și expansiunea afacerilor (prin extinderea portofoliului de afaceri). 

Nivelul ideal de autofinanțare al întreprinderii este mai dificil de apreciat, totuși pot fi menționate 

situații posibile privind autofinanțarea și anume: 

- autofinanțarea minimă, care cuprinde numai amortismentele și în acest caz întreprinderea își 

poate produce numai sumele necesare reînnoirii mijloacelor de producție la costuri istorice. 

- autofinanțarea de menținere, ce cuprinde în afară de amortismente și compensarea creșterii 

prețurilor. 
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- autofinanțarea de dezvoltare, se regăsește în cazul în care întreprinderea dorește creșterea 

producției, fiind o autofinanțare de menținere si dezvoltare a segmentului de piață pe care se 

activează. Acest nivel de finanțare poate fi asigurat prin completarea de alte resurse de 

finanțare precum cele provenite din noi aporturi la capital ale acționarilor sau asociaților.  

În concluzie, se poate spune că deși autofinanțarea are un rol fundamental în activitatea oricărei 

întreprinderii, în cazul debitoarei nu conferă independență de gestionare față de organismele 

financiare si ceilalți parteneri economici. 

 

2.2 Analiza riscului de faliment prin metode statistice  

Riscul de faliment apreciază capacitatea societăţii de a-şi onora la timp obligațiile scadente. 

Pentru a realiza o evaluare globală a riscului de faliment vom aborda Modelul Altman. Acest model 

cuprinde cinci variabile considerate a fi cele mai reprezentative substări financiare ale unei entități 

economice. Conform literaturii de specialitate, cu ajutorul acestui model pot fi prevăzute aproximativ 

75% - 80% din falimente, cu aproximativ doi ani înainte de producerea evenimentului.  

Conform acestui model, declinul unei societăţi avansează în cinci faze:  

- apariția semnelor de declin (descreșterea profitabilității, descreșterea cifrei de afaceri, 

creșterea datoriilor, descreșterea lichidităților);  

- existența unor semnale clare pentru care nu se iau măsuri în speranța că acestea vor 

dispărea fără nici o intervenție;  

- acţiune puternică a factorilor de declin cu agravări serioase a situației financiare;  

- colapsuri, imposibilitatea managerială de a asigura măsuri corective;  

- intervenția, fie prin măsuri de redresare, fie prin declararea falimentului.  

 

Determinarea rezultatului scor se realizează conform relației: 

Z = 1,2*X1+1,4*X2+3,3*X3+0,6*X4+1,0*X5 

Unde: 

X1 = capital de lucru/total active 

X2 = rezultat reportat/total active 

X3 = EBIT (profit înainte de impozit si dobândă) / total active 

X4 = valoarea de piață a capitalului propriu/valoarea neta contabila a capitalului împrumutat 

X5 = vânzări / total active 
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Conform acestui model, obținerea unui scor de 1,8 sau mai puțin indică potențialul de eșec al unei 

companii. 

Un scor intre 1,8 și 2,7 este neutru, iar un scor mai mare de 2,7 elimină posibilitatea de eșec. 

Indicatorii aleși în cadrul formulei au fost considerați cei mai semnificativi. 

 

Rezultatele aplicării analizei discriminante pentru D.M. ELEKTRON S.R.L. se regăsește în tabelul de 

mai jos: 

 

DENUMIRE 
INDICATOR/AN 

2018 2019 2020*estimare 

Flexibilitatea firmei 
(X1) 

-0,14 -0,36 -0,75 

Rata autofinanțării 
activelor totale (X2) 

0,01 -0,17 -0,34 

Rata rentabilității 
totale(X3) 

0,02 -0,15 -0,32 

Capacitatea de 
îndatorare(X4) 

0,09 -0,08 -0,30 

Randamentul 
activului(X5) 

0,85 0,83 0,60 

Z 0,81 -0,38 -2,00 

 

Rezultatele scor obţinute se situează sub pragul de 1,8 pe parcursul perioadei 2018 – 2020 ceea ce ne 

indică faptul că societatea se confruntă cu probleme financiare încă din anul 2018. 

Analiza rezultatelor obținute prin aplicarea acestui model s-a făcut cu unele rezerve, deoarece 

funcția scor se bazează pe indicatori ce au la bază rezultatul brut al exercițiului și cifra de afaceri 

obținută de societate.  

Nu trebuie să pierdem din vedere unele dezavantaje ale aplicării acestui model, printre care se 

numără:  

- indicatorii utilizați vizează numai o parte din remunerarea capitalului; 

- stabilitatea financiară poate crește și pe seama unui grad de îndatorare mai mare a firmei; 

- lichiditatea intermediară se poate realiza prin creșterea creditului comercial acordat 

clienților. 

Ca o concluzie, metoda scorurilor are ca obiectiv punerea la dispoziţie a unor modele pentru 

evaluarea riscului de faliment, pe baza ratelor. Trebuie reținut însă faptul, că aceste modele au 
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anumite limite, fiind dependente de o oarecare încredere în anumite condiţii date (se referă la o 

perioadă istorică, sursa informațiilor cu ajutorul cărora au fost dezvoltate), motiv pentru care trebuie 

folosite cu o mare precauție. Astfel, în nici un caz pe baza rezultatului obținut în urma aplicării 

modelului, nu trebuie dat un verdict, ci mai degrabă folosit ca un semnal suplimentar referitor la un 

eventual risc de faliment. 

 

3 Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi  

Pe fondul crizei financiare internaționale provocate de pandemia COVID-19, care s-a făcut simțită și 

în România, societatea s-a confruntat cu o serie de dificultăți in valorificarea si în încasarea producției 

vândute. 

Scăderea interesului pe piața in care activează societatea debitoare, urmare a efectelor crizei globale 

financiare instalate, cu efect semnificativ si pe piețele emergente, inclusiv pe cea românească, a 

influențat negativ menținerea si înnoirea portofoliului de contracte cu clienții existenți si cu noi 

clienţi. Nu excludem, de asemenea anumite erori manageriale, privind politicile financiare, politicile 

de planificare a producției și a vânzărilor, pierderea de oportunități si lipsa unei viziuni coerente de 

utilizare optima a resurselor. 

Declararea insolvenței a survenit urmare imposibilității societății de a onora datoriile la datele 

scadente, la anumiți furnizori si creditori. 

 

4 OPERAȚIUNI FRAUDULOASE ALE DEBITORULUI ÎN DAUNA DREPTURILOR CREDITORILOR 

În privința operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în ultimii 2 ani 

anteriori deschiderii procedurii, până la data redactării prezentului raport nu au fost identificate 

indicii clare privind astfel de operațiuni. Administratorul judiciar provizoriu își rezervă dreptul de a 

promova acțiuni de anulare acestora, dacă va fi cazul, în termenul de prescripție prevăzut de Articolul 

118 al Legii 85/2014. 

 

5 PERSOANE RESPONSABILE PENTRU STAREA DE INSOLVENȚĂ 

În privința persoanelor cărora le-ar fi imputabilă starea de insolvență, până la data redactării 

prezentului raport nu au fost identificate indicii clare privind responsabilitatea membrilor organelor 

de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii. Administratorul judiciar provizoriu își rezervă 

dreptul de a promova acțiuni de atragere a răspunderii acestora, dacă va fi cazul, în termenul de 

prescripție prevăzut de Articolul 170 al Legii 85/2014. 

 



 

 

Pagina 24 din 24 

 

6 POSIBILITATEA REORGANIZĂRII ACTIVITĂȚII DEBITORULUI 

D.M. ELEKTRON SRL este o societate în insolvență și se confruntă cu dificultăți financiare evidente, 

însă considerăm că debitoarea are capacitatea de a genera veniturile necesare continuării activității 

sale curente. 

De asemenea, de la data deschiderii procedurii până la data prezentului raport societatea și-a 

desfășurat activitatea în condiții normale și și-a achitat datoriile curente, existând premisele 

continuării activității în bune condiții. 

Așa cum am arătat în raportul nostru nr. 328 / 19.05.2021, debitoarea nu se încadrează în categoriile 

prevăzute la art. 38 alin. (2) al Legii 85/2014. 

În concluzie, administratorul judiciar provizoriu consideră că există o posibilitate reală de 

reorganizare efectivă a activităţii debitorului și recomandă redresarea activității debitorului pe baza 

unui plan de reorganizare judiciară. 

În conformitate cu art. 97 alin. (3), recomandăm ca planul de reorganizare să fie propus de către 

debitor în colaborare cu administratorul judiciar. 

 

7 SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC 

Pentru considerentele arătate mai sus, conform articolului 58, alineat (1) litera (b) al Legii 85/2014, 

administratorul judiciar provizoriu solicită aprobarea prezentului raport și continuarea perioadei de 

observație în cadrul procedurii generale privind debitoarea D.M. ELEKTRON SRL, în vederea 

depunerii unui plan de reorganizare. 

 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 


		2021-07-04T12:57:41+0300
	Alexandru Rusu




