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ACTIVE CONEXE S.A. 
BILANT 
LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Sold la 
1 ianuarie 

2020  

Sold la 
31 decembrie 

2020 
A ACTIVE IMOBILIZATE 

 
     

  
 

     
I IMOBILIZARI NECORPORALE 

 
     

1 Cheltuieli de constituire 1   -  - 
2 Cheltuieli de dezvoltare 2   -  - 
3 Concesiuni, brevete, licente, marci 
comerciale, drepturi si active similare si alte 
imobilizari necorporale 3   -  - 
4 Fond comercial  4   -  - 
5 Active necorporale de explorare si evaluare a 
resurselor minerale 5   -  - 
6 Avansuri 6   -  - 
 
TOTAL (rd. 01 la 06)  7   -  - 
  

 
     

II   IMOBILIZARI CORPORALE 
 

     
1  Terenuri si constructii    8   -  - 
2  Instalatii tehnice si masini    9   12.950  10.838 
3  Alte instalatii, utilaje si mobilier  10   20.355  16.341 
4  Investitii imobiliare  11   105.619.479  104.838.620 
5  Imobilizari corporale in curs de executie  12   -  - 
6  Investitii imobiliare in curs de executie  13   -  - 
7  Active corporale de explorare si evaluare a 
resurselor minerale 14   -  - 
8  Active biologice productive  15   -  - 
9  Avansuri 16   -  - 
 
TOTAL (rd. 08 la 16)       17   105.652.784  104.865.799 
  

 
     

III  IMOBILIZARI FINANCIARE 
 

     
1  Actiuni detinute la filiale 18   8.563.050  8.563.050 
2  Imprumuturi acordate entitatilor din grup 19   -  - 
3  Actiunile detinute la entitatile asociate si la 
entitatile controlate in comun  20   -  - 
4  Imprumuturi acordate entitatilor asociate si 
entitatilor controlate in comun  21   -  - 
5  Alte titluri imobilizate  22   -  - 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
BILANT 
LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Sold la 
1 ianuarie 

2020  

Sold la 
31 decembrie 

2020 
 
6  Alte imprumuturi  23   40.270  65.512 
 
TOTAL (rd. 18 la 23) 24   8.603.320  8.628.562 
  

 
     

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 
07+17+24)  25   114.256.104  113.494.361 
  

 
     

B     ACTIVE CIRCULANTE 
 

     
  

 
     

I      STOCURI 
 

     
1  Materii prime si materiale consumabile  26   -  - 
2  Productia in curs de executie  27   -  - 
3  Produse finite si marfuri  28   -  - 
4  Avansuri 29   -  - 
 
TOTAL (rd. 26 la 29) 30   -  - 
  

 
     

II    CREANTE ( sumele care urmeaza sa fie 
incasate dupa o perioada mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare 
element 

 
     

1  Creante comerciale  31   2.284.012  156.101 
2  Sume de incasat de la entitatile afiliate  32   -  - 
3  Sume de incasat de la entitatile asociate si 
entitatile controlate in comun  33   -  - 
4  Alte creante  34   2.003.172  355.650 
5  Capital subscris si nevarsat 35   -  - 
6 Creante reprezentand dividende repartizate in 
cursul exercitiului finanicar 36  -  - 
 
TOTAL (rd. 31 la 36) 37   4.287.390  511.751 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
5 



ACTIVE CONEXE S.A. 
BILANT 
LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Sold la 
1 ianuarie 

2020  

Sold la 
31 decembrie 

2020 
  

 
     

III  INVESTITII PE TERMEN SCURT 
 

     
1  Actiuni detinute la entitatile afiliate  38   -  - 
2  Alte investitii pe termen scurt 39   -  - 
 
TOTAL (rd. 38 + 39) 40   -  - 
  

 
     

IV   CASA SI CONTURI LA BANCI  41   594.206  2.889.161 
  

 
     

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  
(rd. 30+37+40+41)  42   4.881.390  3.400.912 
  

 
     

C     CHELTUIELI IN AVANS 
(rd 43 + 44) 43   1.787  2.946 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an  44   1.787  2.946 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 45   -  - 
  

 
     

D     DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 
PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 
AN 

 
     

1  Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 
prezentandu-se separat imprumuturile din 
emisiunea de obligatiuni convertibile  46   -  - 
2  Sume datorate institutiilor de credit  47   -  - 
3  Avansuri incasate in contul comenzilor 48   15  39 
4  Datorii comerciale - furnizori  49   1.606.174  708.437 
5  Efecte de comert de platit  50   -  - 
6  Sume datorate entitatilor din grup 51   -  - 
7  Sume datorate entitatilor asociate si entitatlor 
controlate in comun  52   -  - 
8  Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile 
privind asigurarile sociale pentru asigurarile 
sociale  53   292.986  102.760 
 
TOTAL (rd. 45 la 52)  54   1.899.175  811.236 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
BILANT 
LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Sold la 
1 ianuarie 

2020  

Sold la 
31 decembrie 

2020 
  

 
     

E     ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII 
CURENTE NETE) (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76) 55   2.984.002  2.592.622 
 
F     TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 
CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) 56   117.240.106  116.086.983 
 
G     DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 
PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 
UN AN 

 
     

1  Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, 
prezentandu-se separat imprumuturile din 
emisiunea de obligatiuni convertibile  57   -  - 
2  Sume datorate institutiilor de credit  58   -  - 
3  Avansuri incasate in contul comenzilor  59   -  - 
4  Datorii comerciale - furnizori  60   -  - 
5  Efecte de comert de platit  61   -  - 
6  Sume datorate entitatilor din grup 62   -  - 
7  Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor 
controlate in comun 63   -  - 
8  Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile 
privind asigurarile sociale pentru asigurarile 
sociale 64   258.943  287.933 
 
TOTAL (rd. 56 la 63) 65   258.943  287.933 
  

 
     

H     PROVIZIOANE 
 

     
1 Provizioane pentru beneficiile angajatilor  66   -  - 
2 Provizioane pentru impozite 67   -  - 
3 Alte provizioane 68   -  - 
 
TOTAL (rd. 65 la 67) 69   338.305  349.621 
  

 
     

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
BILANT 
LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Sold la 
1 ianuarie 

2020  

Sold la 
31 decembrie 

2020 
 
I      VENITURI IN AVANS 

 
     

1 Subventii pentru investitii (rd 71 + 72) 70   -  - 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 71   -  - 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 72   -  - 
 
2 Venituri inregistrate in avans - total  
(rd 74 + 75), din care: 73   -  - 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an  74   -  - 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 75   -  - 
 
3 Venituri inregistrate in avans aferente 
activelor primite prin transfer de la clienti (rd 
77 + 78) 76   -  - 
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 77   -  - 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un 
an 78   -  - 
Fond comercial negativ 79   -  - 
 
TOTAL (rd. 70 + 73 + 76 + 79) 80   -  - 
  

 
  

 
  

J      CAPITAL SI REZERVE 
 

     
  

 
     

I      CAPITAL 
 

     
1  Capital subscris varsat 81   126.742.893  126.742.983 
2  Capital subscris nevarsat  82   -  - 
3  Patrimoniul regiei 83   -  - 
4  Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-
dezvoltare 84   -  - 
5 Alte elemente  de capitaluri proprii 85   -  - 
  

 
     

TOTAL (rd. 81 +82 + 83 + 84 + 85) 86   126.742.983  126.742.983 
  

 
     

II     PRIME DE CAPITAL  87   -  - 
  

 
     

III   REZERVE DIN REEVALUARE  88   33.453.351  33.453.351 
  

 
     

IV    REZERVE 
 

     
1  Rezerve legale 89   -  - 
2  Rezerve statutare sau contractuale 90   -  - 
3  Alte rezerve 91   -  - 
 
TOTAL (rd. 89 la 91) 92   -  - 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
BILANT 
LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Sold la 
1 ianuarie 

2020  

Sold la 
31 decembrie 

2020 
 
Actiuni proprii 93   -  - 
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri 
proprii 94   -  - 
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 
proprii 95   -  - 
  

 
     

V     PROFITUL SAU PIERDEREA 
REPORTATA 

 
     

- Sold C 96   -  - 
- Sold D 97   44.270.270  43.553.477 
  

 
     

VI    PROFITUL SAU PIERDEREA 
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct 121) 

 
     

- Sold C 98   716.794   
- Sold D 99   -  1.193.428 
  

 
     

Repartizarea profitului (ct 129) 100   -  - 
  

 
     

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
(rd. 86+87+88+92-93+94-95+96-97+98-99-100) 101   116.642.858  115.449.429 
  

 
     

Patrimoniul public 102   -  - 
Patrimoniul privat  103   -  - 
  

 
     

CAPITALURI - TOTAL (rd. 101+102+103)  104   116.642.858  115.449.429 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2020 
           
1 Cifra de afaceri neta  
(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1   2.347.181 

 
1.456.699 

Productia vanduta  2   2.347.181  1.456.699 
Venituri din vanzarea marfurilor 3   -  - 
Reduceri comerciale acordate 4   -  - 
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile 
radiate din Registrul general si care mai au in 
derulare contracte de leasing 5   - 

 

- 
Venituri din subventii de exploatare aferente 
cifrei de afaceri nete 6   - 

 
- 

      -  - 
2  Venituri aferente costului productiei in curs 
de executie     - 

 
- 

- Sold C 7   -  - 
- Sold D 8   -  - 
         
3 Venituri din productia de mobilizari 
necorporale si corporale 9   - 

 
- 

         
4  Venituri din reevaluarea imobilizarilor 
corporale 10   - 

 
- 

         
5  Venituri din productia de investitii imobiliare 11   -  - 
         
6 Venituri din subventii de exploatare  12   -  - 
         
7  Alte venituri din exploatare  13   864.499  531.230 
- din care, venituri din fondul comercial negativ 14   -  - 
- din care, venituri din subventii pentru investitii 15   -  - 
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 
(rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 16   3.211.680 

 
1.987.929 

                 
8 a) Cheltuieli cu materiile prime si 
materialele consumabile 17   16.366 

 
20.674 

Alte cheltuieli materiale  18   6.473  8.264 
 
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)  19   22.810 

 
20.938 

c) Cheltuieli privind marfurile  20   -  - 
Reduceri comerciale primite 21   -  - 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2020 
         
9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22   1.166.968  1.170.346 
a) Salarii si indemnizatii 23   1.141.290  1.144.593 
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 24   25.678  25.753 
         
10 a) Ajustari de valoare privind 
imobilizarile corporale si necorporale  
(rd. 26-27) 25   911.091 

 

786.986 
a. 1) Cheltuieli 26   911.091  786.986 
a. 2) Venituri 27      
         
b) Ajustari de valoare privind activele 
circulante (rd. 29-30) 28   29.650 

 
705.393 

b. 1) Cheltuieli 29   29.650  705.668 
b. 2) Venituri 30   -  275 
         
11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31   7.012.729  1.964.580 
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 32   6.556.945  1.313.784 
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 
varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand 
transferuri si contributiidatorate in baza unor 
acte normative speciale 33   450.736 

 

537.799 
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului 
inconjurator 34   - 

 
- 

11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
corporale 35   - 

 
- 

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte 
evenimente similare 36   - 

 
- 

11.6. Alte cheltuieli 37   5.048  112.997 
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare 
inregistrate de entitati radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de 
leasing 38   - 

 

- 
         
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41) 39   (6.670.888)  11.316 
- Cheltuieli 40   129.953  11.316 
- Venituri 41   6.800.841  - 
 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 
(rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39) 42   2.495.199 

 

4.688.497 
                 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2020 
      
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 
EXPLOATARE      

 
 

- Profit (rd. 16 - 42) 43   716.481  - 
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44   -  2.700.568 
                 
12  Venituri din interese de participare 45   -  - 
- din care, veniturile obtinute de la entitati 
afiliate 46   - 

 
- 

 
13 Venituri din dobanzi 47   313 

 
140 

- din care, veniturile obtinute de la entitati 
afiliate 48   - 

 
- 

 
14 Venituri din subventii de exploatare pentru 
dobanda datorata 49   - 

 

- 
 
15 Alte venituri financiare 50   - 

 
- 

- din care, venituri din imobilizari financiare 51   -  - 
 
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 
45+47+49 + 50) 52   313 

 

140 
                 
16 Ajustari de valoare privind imobilizarile 
financiare si investitiile detinute ca active 
circulante (rd. 54-55) 53   - 

 

(1.507.000) 
- Cheltuieli 54   -  - 
- Venituri 55   -  (1.507.000) 
         
17 Cheltuieli privind dobanzile 56   -  - 
- din care, cheltuieli in relatie cu entitati afiliate 57   -  - 
Alte cheltuieli financiare 58   -  - 
         
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 
53+56+58) 59   - 

 
- 

                 
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)        
- Profit (rd. 52-59) 60   313  1.507.140 
- Pierdere (rd. 59-52) 61      
                 
VENITURI TOTALE (rd 16 + 52) 62   3.211.993  1.988.069 
 
CHELTUIELI TOTALE (rd 42 + 59) 63   2.495.199 

 
3.181.497 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Nr. crt. 
Nr. 
rd.   

Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2019 

 Exercitiul 
financiar 

incheiat la 
31 decembrie 

2020 
 
18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)      

 
 

- Profit (rd. 62 - 63) 64   716.794  - 
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65   -  1.193.428 
                 
19 Impozitul pe profit 66   -  - 
      
20 Impozitul specific unor activitati  67  -  - 
                 
20 Alte impozite neprezentate la elementele de 
mai sus 68   - 

 
- 

         
21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A 
PERIOADEI DE RAPORTARE      

 
 

- Profit (rd. 64 - 66 – 67- 68) 69   716.794  - 
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70   -  1.193.428 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

  
31 decembrie 

2019  
31 decembrie 

2020 
     
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare    
     
Profit înaintea impozitării 716.793  (1.193.428) 
 
Ajustari pentru:    
Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale -  - 
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale 911.091  786.986 
Cheltuieli/(Venituri) aferente ajustarilor de valoare 
imobilizari corporale -  - 
Ajustari de valoare imoilizari financiare -  (1.507.000) 
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de 
stocuri -  - 
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienţi 
şi conturi asimilate 29.650  705.393 
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru 
riscuri şi cheltuieli (6.670.888)  11.316 
(Câştig net)/Pierdere netă din ieşirea de imobilizări 
corporale -  - 
Venituri din subventii -  - 
Ajustari pentru pierderi/(câștig) din curs valutar -  - 
Cheltuieli cu dobânzile -  - 
Venituri din dobânzi (313)  (140) 
 
Flux de trezorerie generat din activitatea de 
exploatare înainte de modificări ale capitalului 
circulant (5.013.667))  (1.196.873) 
       
(Creşteri)/Descreşteri de creanţe (1.847.902)  3.044.798 
(Creşteri)/Descreşteri de cheltuieli în avans 72  (1.159) 
(Creşteri)/Descreşteri de stocuri -  - 
Creşteri / (descreşteri) de datorii 1.341.853  (1.058.951) 
Creşteri / (descreşteri) de venituri in avans -  - 
Dobânzi plătite -  - 
Dobânzi încasate 313  140 
Impozit pe profit plătit -  - 
 
Numerar net din activităţi de exploatare (5.519.333)  787.955 
     
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie    
 
Achiziţii de active corporale -  - 
Achizitii de active necorporale -  - 
Împrumuturi (acordate)/restituite și imobilizări 
financiare -  - 
Încasări din vânzarea de imobilizări  -  - 
(Achiziție)/Vânzare de acțiuni proprii -  - 
 
Flux de trezorerie net din activităţi de investiţie -  - 
     

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.A. 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

  
31 decembrie 

2019  
31 decembrie 

2020 
 
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare    
 
Creşterea/(Scăderea) utilizării liniei de credit -  - 
Încasare/(Rambursare) împrumut termen lung -  1.507.000 
Încasare/(Rambursare) împrumut de la 
actionari/asociati -  - 
Încasare/(Rambursare) garantii contracte chirie -  - 
Plăţi din leasing financiar -  - 
Dividende plătite -  - 
Modificări ale capitalului social majorare/(diminuare) -  - 
 
Flux de trezorerie net din activităţi de finanţare -  - 
     
(Descreşterea)/Creşterea netă a numerarului şi 
echivalentelor de numerar (5.519.331)  2.294.955 
     
Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
exerciţiului financiar 6.113.537  594.206 
 
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul 
exerciţiului financiar 594.206  2.889.161 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

  Sold la    Cresteri 
 

Reduceri   Sold la  

Element de capital propriu 1 ianuarie 
2019   Total, din 

care   prin 
transfer   Total, din 

care   prin transfer   31 decembrie 
2019 

                        
Capital subscris 126.742.983  -  -  -  -  126.742.983 
Patrimoniul regiei -  -  -  -  -  - 
Patrimoniul public -  -  -  -  -  - 
Alte elemente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor 
de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Prime de capital -  -  -  -  -  - 
Rezerve din reevaluare 33.453.351  -  -  -  -  33.453.351 
Rezerve legale -  -  -  -  -  - 
Rezerve statutare sau contractuale -  -  -  -  -  - 
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare -  -  -  -  -  - 
Alte rezerve -  -  -  -  -  - 
Actiuni proprii -  -  -  -  -  - 
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau 
pierderea neacoperita (43.280.152)  (990.118)  (990.118)  -  -  44.270.270 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima 
data a IAS, mai putin IAS 29 -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor 
contabile -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor 
contabile -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a 
comunitatilor Economice Europene -  -  -  -  -  - 
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (990.118)  716.794  -  (990.118)  (990.118)  716.794 
Repartizarea profitului -  -  -  -  -  - 
             
TOTAL 115.926.064  -  -  -  -  116.642.858 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

  Sold la    Cresteri 
 

Reduceri   Sold la  

Element de capital propriu 1 ianuarie 2020   Total, din 
care   prin 

transfer   Total, din 
care   prin transfer   31 decembrie 

2020 
                        
Capital subscris 126.742.983  -  -  -  -  126.742.983 
Patrimoniul regiei -  -  -  -  -  - 
Patrimoniul public -  -  -  -  -  - 
Alte elemente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor 
de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Prime de capital -  -  -  -  -  - 
Rezerve din reevaluare 33.453.351  -  -  -  -  33.453.351 
Rezerve legale -  -  -  -  -  - 
Rezerve statutare sau contractuale -  -  -  -  -  - 
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare -  -  -  -  -  - 
Alte rezerve -  -  -  -  -  - 
Actiuni proprii -  -  -  -  -  - 
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau 
pierderea neacoperita 44.270.270  716.794  716.794  -  -  43.553.477 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima 
data a IAS, mai putin IAS 29 -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor 
contabile -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor 
contabile -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare -  -  -  -  -  - 
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a 
comunitatilor Economice Europene -  -  -  -  -  - 
Profitul sau pierderea exercitiului financiar 716.794  (1.193.428)  -  716.794  716.794  (1.193.428) 
Repartizarea profitului -  -  -  -  -  - 
             
TOTAL 116.642.858  -  -  -  -  116.898.219 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

1. PREZENTAREA SOCIETATII 
 
 
ACTIVE CONEXE S.A. este o societate pe actiuni infiintata in anul 2012. Societatea a fost infiintata in 
conformitate cu prevederile Contractului de Vanzare-Cumparare de actiuni nr. 61 incheiat la data de 12 
septembrie 2007 (denumit in continuare „Contractul de Privatizare”) intre Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului (actuala AAAS) si Ford Motor Company, aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele 
masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale „Automobile Craiova” – S.A. publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 17.03.2008 („Legea nr.36/2008”), cu modificarile si completarile 
ulterioare. Cumparatorul definit conform Contractului de Privatizare si-a asumat, ca parte a obligatiilor 
post-privatizare, sa determine societatile Automobile Craiova S.A. si Ford Romania, sa implementeze 
Procesul de Restructurare astfel cum este descris in Anexa nr. 3 la Contractul de Privatizare. Prin 
urmare, conform Anexei nr. 3, restructurarea post-finalizare a Automobile Craiova S.A. si Ford Romania, 
s-a implementat prin separarea activitatii de productie de automobile de alte activitati conexe constructiei 
de autovehicule („Activele Conexe”). Aceasta delimitare a implicat separarea (‚,Bunurilor Principale”) de 
Activele Conexe, ambele definite de Contractul de Privatizare prin transferul acestora din urma catre 
Active Conexe S.A. care desfasoara, in principal, activitati in domeniul imobiliar.  

 
Astfel, prin contractul de privatizare s-a agreat ca activitatea de productie de automobile si activele legate 
de aceasta – („Bunurile Principale”) vor ramane in Ford Romania, iar Active Conexe S.A. va desfasura in 
principal activitati in domeniul imobiliar si va detine dreptul de proprietate asupra tuturor „Activelor 
Conexe”. Transferul Activelor Conexe, a fost implementat pe calea unei divizari in conformitate 
prevederile art. 250 ind.1, litera a) din Legea Societatilor Comerciale, proiectul de divizare fiind publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4074/19.X.2012 („Proiectul de Divizare”).  
 
Sediul social fiind inregistrat la adresa str. Teheran nr. 17, et.3, ap.4 sector 1, Romania. Societatea este 
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10843/2012.Obiectul principal de activitate al 
Societatii il reprezinta Dezvoltarea si promovarea imobiliara.  
 
Societatea detine active (terenuri, cladiri) pe care le inchiriaza pentru clientii de pe piata interna sau 
disponibile pentru inchiriere. 
 
 
 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 
 
2.1 Bazele intocmirii situatiilor financiare 
 
Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societatii si au fost intocmite in conformitate cu 
cerintele normelor de contabilitate din Romania, si anume Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice („OMF”) nr.1802/2014, cu modificarile ulterioare.  
 
Aceste situatii financiare cuprind: 
 

• Raportul auditorului independent; 
• Bilant; 
• Cont de profit si pierdere; 
• Situatia fluxurilor de trezorerie; 
• Situatia modificarilor capitalului propriu; 
• Politici si note explicative la situatiile financiare; 
• Raportul administratorului. 

 
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei 
(“RON”) la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor 
contabile ale Societatii si conform OMF 1802/2014,cu modificarile ulterioare.  
 
Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari 
si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare 
nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in 
conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De 
aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 
reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 
1802/2014 cu modificarile ulterioare. 
 
Prezentele reglementari transpun partial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale 
anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013. 
 
OMF nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si difera de 
Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt in 
concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. 
 
Societatea face parte din categoria entitati mijlocii, mari si entitati de interes public, asa cum sunt 
acestea definite in OMF 1802/2014. Avand in vedere ca la data de 31.12.2020 societatea reprezinta o 
entitate de interes public, aceasta trebuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale in formatul prevazut 
pentru entitatile mijlocii si mari indiferent de criteriile de marime. 
 
Situatiile financiare sunt proprii si nu apartin unui grup. 
 
  

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
19 



ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

2.2 Principii contabile semnificative 
 

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost intocmite in 
conformitate cu urmatoarele principii contabile: 
 
Principiul continuitatii activitatii  
Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea 
continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Acest principiu presupune ca entitatea 
isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a 
activitatii. 
 
Principiul permanentei metodelor  
Societatea aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in 
contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. 
 
Principiul prudentei 
La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea au fost realizate pe o baza 
prudenta si, in special: 
• in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului; 
• sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu 

precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia; 
• sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. 

Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor 
de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. 

• Sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potentiale care au aparut in cursul exercitiului 
financiar respectiv sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai 
intre data bilantului si data intocmirii acestuia. 

 
Principiul contabilitatii de angajamente 
Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se 
produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in 
contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. 
 
Principiul intangibilitatii 
• bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al 

exercitiului financiar precedent; 
• in cazul modificarii politicilor contabile si al corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu 

se modifica bilantul perioadei anterioare celei de raportare; 
• inregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectarii erorilor semnificative aferente exercitiilor 

financiare precedente, precum si a modificarii politicilor contabile nu se considera incalcare a 
principiului intangibilitatii; 

 
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 
Componentele elementelor de active si de datorii sunt evaluate separat 
 
Principiul necompensarii  
Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este 
interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea 
prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a 
datoriilor si cheltuielilor corespunzatoare. 
 
In situatia de mai sus, in notele explicative se prezinta valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au 
facut obiectul compensarii. In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct 
operatiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza 
documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. 
Tratamentul contabil este similar si in cazul prestarilor reciproce de servicii. 
 
 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand 
seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.  
 
Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a 
operatiunilor economico - financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta 
drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni. Evenimentele si operatiunile 
economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza 
documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a 
operatiunilor economico-financiare reflecta modul cum acestea se produc, respectiv sunt in concordanta 
cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate de catre Societate prevad modul de derulare a 
operatiunilor si respecta cadrul legal existent. Societatea la intocmirea documentelor justificative de toate 
informatiile disponibile, astfel incat extrem de rare sunt situatiile in care natura economica a operatiunilor 
este diferita de forma juridica a documentelor care au stat la baza acestora. 
 
Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.  
Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de 
achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de 
productie sunt prezentate separat. 
 
Principiul pragului de semnificatie. Societatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele 
reglementari referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt 
nesemnificative. 
 
2.3 Situatii comparative 

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare 
intocmite la 31 decembrie 2019. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt 
comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele 
explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent. 

2.4  Utilizarea estimarilor contabile  
Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificarile ulterioare, presupune 
efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor 
si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile 
veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. 
Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul 
de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute. 
 
2.5 Continuitatea activitatii  

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principilui continuitatii activitatii, care presupune ca 
Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei 
prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor 
analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin 
urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata. 
 

La 31 decembrie 2020, Societatea a inregistrat o pierdere contabila in suma de  1.193.428 lei (31 
decembrie 2019: profit 716.794 lei), active circulante nete 2.592.622 lei (31 decembrie 2019: 2.984.002 
lei) si o pierdere reportata de 43.553.477 lei (31 decembrie 2019: 44.270.270 lei) .  

  

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
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2.6  Conversii valutare  
 

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in LEI la rata de schimb valabila la data tranzactiei. 
Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la 
data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in LEI la cursul de 
schimb la data situatiilor financiare. Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si 
nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb LEU/USD 
si LEU/EUR la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019, au fost dupa cum urmeaza: 
 
Moneda 31 decembrie 2019  31 decembrie 2020 
LEU/USD 4,2608  3,9660 

LEU/EUR 4,7793  4,8694 

 
2.7 Imobilizari necorporale  

 
Programe informatice 
Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei 
liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata. 

 
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare  
Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept 
cheltuiala atunci cand sunt generate. 
Cheltuilile de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaste ca imobilizare 
necorporala numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele urmatoare:  
a) fezabilitatea tehnica pentru finalizarea imobilizarii necorporale, astfel incat aceasta sa fie disponibila 
pentru utilizare sau vanzare;  
b) intentia sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o utiliza sau vinde;  
c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;  
d) modul in care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, 
entitatea poate demonstra existenta unei piete pentru productia generata de imobilizarea necorporala ori 
pentru imobilizarea necorporala in sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea 
imobilizarii necorporale;  
e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta natura adecvate pentru a completa 
dezvoltarea si pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;  
f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizarii necorporale pe perioada dezvoltarii 
sale 
Cheltuielile de dezvoltare sunt amortizate liniar intr-o perioada de 5 ani din momentul utilizarii pentru 
considerente comerciale/ durata ciclului de viata a produsului respectiv. 

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare  
Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in 
conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta 
situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste. Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari 
necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru 
concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita 
potrivit contractului. Brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale sunt amortizate folosind metoda de 
amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.  
 
2.8 Imobilizari corporale 

  
Costul / Evaluarea  
Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele 
de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, 
cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii 
corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.  
 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
22 



ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in 
perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor 
ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor 
tehnici initiali ai acestora si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de 
cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect 
prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. 
 
Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, 
locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza, la imobilizari corporale sau drept cheltuieli 
in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor 
efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.  
 
Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, 
este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.  
Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau 
in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz. Imobilizarile 
corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta 
sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.  

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si 
pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in 
cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a 
acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui 
activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate 
ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu 
sunt incluse in costul activului. 

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si 
mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este 
pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligatie 
legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate 
cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se 
recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane. 

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul inlocuirii 
partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca 
informatiile necesare sunt disponibile. 

Cand Societatea stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza 
imbunatatri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, 
activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri. Valoarea de transfer este 
valoarea neamortizata la data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevlauta, concomitent cu 
reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. 

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face 
parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. O grupa 
de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei 
entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o 
piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei 
reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare. 
 
Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila 
sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului. 
 
Amortizarea 
Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea 
sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea 
amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea 
reevaluata). Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in 
functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor 
corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora. 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor. 
Terenurile nu se amortizeaza.  
 

Duratele de viata pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai 
jos. 

Tip  Ani  
  
Cladiri  6 - 50 
Masini de productie  10 
Vehicule de transport  5 

 

O imobilizare corporala este  scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu 
economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara. In cazul scoaterii din evidenta a unei 
imobilizari corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea 
neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. In scopul prezentarii in contul de 
profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale 
trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa 
neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri 
sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", 
respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz. 
 
In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii 
incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active fiind  
operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative. Astfel, 
deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa 
compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul 
stabilirii acestuia.  
 
2.9 Imobilizari financiare  

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor 
afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in 
virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.  

Imobilizarile financiare achizitionate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatiilor 
de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute in scopul tranzactionarii si incluse in 
active circulante.  Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le 
pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse in active 
imobilizate.   

Imobilizarile detinute pentru o perioada nedefinita, care pot fi vandute ca urmare a necesitatilor de 
lichiditate sau a schimbarilor ratelor dobanzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru 
vanzare; aceste imobilizari sunt incluse in active imobilizate, cu exceptia situatiei in care conducerea are 
intentia de a le pastra pentru o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului sau este necesar sa fie 
vandute pentru a obtine capital de exploatare, situatii in care sunt incluse in active circulante. 

Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin 
contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare 
mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare. 

 
2.10 Vanzarea si inchirierea unui activ pe termen lung  

Vanzarile unui activ pe termen lung, cu inchirierea ulterioara a acestuia de la locator este contabilizata 
diferit in functie de tipul contractului de leasing incheiat intre parti: 

• in cazul unui contract de leasing financiar, nu se inregistreaza vanzarea mijlocului fix deoarece 
respectiva tranzactie nu este o vanzare, ci o tranzactie de finantare. Ca urmare, se evidentiaza 
in contabilitate finantarea locatarului de catre locator (ex: intrarea de numerar si datoria pe 
temen lung) 

• in cazul unui contract de leasing operational, locatarul isi inregistreaza atat vanzarea mijlocului 
fix catre locator, cat si cheltuiala cu ratele de leasing lunare conform contractului. 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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2.11 Deprecierea activelor imobilizate  
Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile este analizata la data fiecarui bilant pentru 
a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata 
valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si 
aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin 
inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin 
constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere 
reversibila a acestora. 
Imobilizarile necorporale trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de 
utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare 
atribuibila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta . 
 
Calculul valorii recuperabile 
Evaluarea valorii recuperabile a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau 
de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea 
contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea. Valoarea 
recuperabila a altor active este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa minus costurile 
de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor 
de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile 
curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ 
care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este 
determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine. 
 
Reluarea provizioanelor pentru depreciere 
Pierderea din depreciere aferenta unei investitii facute de catre Societate in instrumente financiare sau 
unei creante  este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment 
care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta. In cazul altor active, un provizion 
pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a 
determina valoarea recuperabila. O ajustare pentru depreciere poate fi reluat in masura in care valoarea 
contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost 
determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.  
 
2.12  Stocuri 

Principalele categorii de stocuri sunt reprezentate de obiectele de inventar care sunt date pe cheltuiala in 
momentul achizitionarii acestora. 
 
2.13 Creante comerciale 

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru 
depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi 
conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele 
neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate. 

 
2.14 Investitii financiare pe termen scurt  

Investitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre Societate in vederea realizarii unui 
profit intr-o perioada de timp mai mica decat un an. Acestea sunt depozite pe termen scurt, obligatiuni ca 
si valori imobiliare achizitionate pentru a fi revandute intr-o perioada scurta de timp. Investitiile pe termen 
scurt in titluri de participare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la valoarea de 
cotatie din ultima zi de tranzactionare, in timp ce cele netranzactionate sunt inregistrate la valoarea de 
achizitie mai putin eventualele ajustari pentru pierdere in valoare. 

 
2.15 Numerar si echivalente numerar  

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, 
cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost. Descoperitul de cont este inclus in 
bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an. 

 
2.16 Imprumuturi  

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita.  Costurile aferente obtinerii 
imprumuturilor sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada imprumutului atunci 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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cand sunt semnificative. Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in 
„Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda 
preliminata la data bilantului contabil in „Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente. 
 
2.17  Datorii  

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor 
pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate. Pentru 
datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente 
favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli 
financiare, dupa caz. 
 
2.18 Contracte de leasing  

 
Leasing financiar  
Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor 
fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor 
fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea 
datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere. Activele 
capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica 
normala de amortizare pentru bunuri similare. 
 
Leasing operational  
Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt 
retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile aferente unui contract de 
leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, linear pe perioada 
contractului de leasing. 
 
2.19 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli  

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) 
generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora 
obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil. Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea 
mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente. Cea mai buna 
estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care Societatea ar plati-o, in mod 
rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la 
acel moment.  

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea 
actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata 
reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Castigurile 
rezultate din cedarea preconizata a activelor nu sunt luate in considerare in evaluarea unui provizion.  
 
Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o 
terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. 
Rambursarea este considerata ca un activ separat.  
 
Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare 
curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, 
provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.  

Provizioane pentru Restructurare 
Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:  
a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;  
b) inchiderea unor sedii ale entitatii;  
c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;  
d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii 
 

Societatea recunoaste in contabilitate un provizion pentru restructurare in masura in care urmatoarele 
conditii sunt indeplinite cumulativ:  

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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a) Societatea dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipuleaza activitatea sau partea 
de activitate la care se refera, principalele locatii afectate de planul de restructurare, numarul 
aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile 
acestora, cheltuielile implicate, si data de la care se va implementa planul de restructurare; 

b) Societatea a determinat aparitia unei asteptari privind realizarea restructurarii prin inceperea 
implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta. 

 
In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoaste atat 
in situatiile financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de restructurare, cat si in cele 
consolidate. 
 
Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume 
cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea 
activitatii entitatii. Pierderile operationale viitoare nu sunt provizionate. 
 
Provizioane pentru garantii 
Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile acoperite de garantie 
sunt vandute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informatii istorice cu privire la garantiile acordate si 
este estimata prin  ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecaruia. 
 
Provizioane pentru contracte oneroase 
Un provizion pentru contracte oneroase este recunoscut atunci cand beneficiile care se asteapta sa fie 
obtinute de catre  Grup in cadrul unui contract sunt mai scazute decat costurile inevitabile2 de indeplinire 
a obligatiilor sale din cadrul contractului. Provizionul este evaluat la valoarea prezenta a minimului dintre 
costul preconizat al incetarii contractului  si costul net preconizat al continuarii contractului. Inainte de 
constituirea provizionului,Societatea recunoaste orice pierderi din depreciere pentru activele asociate 
contactului 
 
2.20 Pensii si beneficii ulterioare angajarii  

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre statul roman in 
beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. 
Societatea nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in 
consecinta, nu are nicio obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, Societatea nu are obligatia de a 
furniza beneficii suplimentare fostilor sau actualilor salariati.  
 
2.21  Subventii  

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in 
contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se 
inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la 
casarea ori cedarea activelor. Subventiile care compenseaza Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt 
recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt 
recunoscute cheltuielile. 
 
2.22 Capital social  

Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de 
constituire. Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului 
propriu. Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit 
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti sociale ) sunt recunoscute 
direct in capitalurile proprii in liniile de „Castiguri / sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 
proprii”. Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea 
Generala a Actionarilor. 
 
2.23 Rezerve legale 

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale 
ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.  
 
2.24 Dividende 

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea 
dividendelor se face de catre actionari, ulterior aprobarii situatiilor financiare. 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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 Rezultat reportat  

Pierderea contabila reportata nu a fost acoperita deoarece Societatea a inregistrat in anul 2018 pierdere.  
 
2.25 Instrumente financiare  

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, 
creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in 
conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode 
contabile„. In conformitate cu OMF 1802/2014, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa 
numai in situatiile financiare consolidate. 
 
2.26 Venituri  

 
Veniturile din vanzarea bunurilor 
Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al 
livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de 
proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.  
Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:  

• Societatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din 
proprietatea asupra bunurilor; 

• Societatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facuto, in mod normal, in 
cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;  

• marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;  
• este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate; si  
• costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.  

  
Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la 
care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit 
careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, prin care 
transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile  
  
Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de 
perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale 
acordate"), pe seama conturilor de terti. In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente 
ulterioare datei bilanțului, acestea se inregistreaza la data bilanțului in contul 408 “Furnizori- facturi 
nesosite“, respectiv contul 418 ”Clienți –facturi de intocmit“, si se reflecta in situațiile financiare ale 
exercițiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilanțului 
 
Momentul cand are loc transferul riscurilor si beneficiilor variaza in functie de termenii individuali din 
contractele de vanzare.  
 
Venituri din prestarea serviciilor 
Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in 
corespondenta cu stadiul de executie. 
 
Venituri din comisioane 
Atunci cand Societatea actioneaza in calitate de agent si nu de principal intr-o tranzactie, veniturile sunt 
recunoscute la valoarea neta a comisionului Societatii.  
 
Venituri din redevente, chirii, dobanzi si dividende 
Acestea se recunosc astfel: 

• dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe 
baza contabilitatii de angajamente  

• redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului  
• dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.  
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2.27 Impozite si taxe  
Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data 
situatiilor financiare, in cazul in care rezultatul fiscal este pozitiv. Datoriile legate de impozite si taxe sunt 
inregistrate in perioada la care se refera. 
 
2.28  Erori contabile  

Erorile constatate in contabilitate se refera la exercitiile financiare precedente. Corectarea erorilor se 
efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate 
cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din 
greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:  

• erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate 
spre a fi emise;  

• ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor 
situatii financiare anuale.  

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si 
pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe 
seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se 
corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de 
profit si pierdere erorile nesemnificative. Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu 
determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor 
financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate 
in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, 
respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.  
 
2.29 Parti afiliate si alte parti legate  

In conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei 
societati. 
 
Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii: 
a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati; 
b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, 
conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului 
financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare 
anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; 
c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale 
[actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati; 
d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra 
acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul 
constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze; 
e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control 
asupra Societatii; 
f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor 
organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii; 
g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama. 
 
O entitate este „legata” de o alta entitate daca:  
a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:  

• controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte 
entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);  

• are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau  
• detine controlul comun asupra celeilalte entitati;  

b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;  
c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;  
d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a 
acesteia;  
e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);  
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f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru 
care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice 
persoana mentionata la lit. d) sau e); sau  
g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau 
sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate. 
 
Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a 
planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director 
(executiv sau altfel) al entitatii.  
Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa 
influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:  
a) copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective;  
b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si  
c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori a partenerului de viata al acestei 

persoane.  
 

2. ACTIVE IMOBILIZATE 
 
a) Imobilizari necorporale 

COST 
Sold la  

1 ianuarie 2020   Cresteri   Reduceri   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
                
Concesiuni, brevete, licente, 
marci, drepturi si valori similare 
si alte imobilizari necorporale 16.323  -  -  16.323 
Active necorporale de 
explorare şi evaluare a 
resurselor minerale -  -  -  - 
Fond comercial -  -  -  - 
Avansuri -  -  -  - 
  
Total 16.323  -  -  16.323 

 
 

AMORTIZARE 
Sold la  

1 ianuarie 2020   
Amortizarea 

anului   Reduceri   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
                
Concesiuni, brevete, 
licente, marci, 
drepturi si valori 
similare si alte 
imobilizari 
necorporale 16.323  -  -  16.323 
Amortizarea 
activelor 
necorporale de 
explorare şi 
evaluare a 
resurselor minerale -  -  -  - 
Fond comercial -  -  -  - 
Avansuri -  -  -  - 
         
Total 16.323  -  -  16.323 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 
a) Imobilizari necorporale (continuare) 
 

AJUSTARI DE 
VALOARE 

Sold la  
1 ianuarie 2020   Cresteri   Reluari   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
                
Concesiuni, brevete, 
licente, marci, drepturi si 
valori similare si alte 
imobilizari necorporale -  -  -  - 
Ajustări pentru 
deprecierea activelor 
necorporale de explorare 
şi evaluare a resurselor 
minerale -  -  -  - 
Fond comercial -  -  -  - 
Avansuri -  -  -  - 
         
Total -  -  -  - 
         
Valoare neta -  -  -  - 

 
 
 
 
Societatea detine ca imobilizari necorporale licente sisteme de operare tehnica de calcul si soft de 
protectie a bazelor de date (antivirus etc.). Acestea se amortizeaza pe o perioada cuprinsa intre 1- 3 ani. 
In anul 2020 nu au fost achizitii de  imobilizari necorporale. Imobilizarile necorporale detinunte de 
Societate sunt complet amortizate la 31 decembrie 2020. 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 
b)     Imobilizari corporale 
 

   Sold la   Cresteri   Reduceri    Sold la 

COST 
1 ianuarie 

2020   Achizitii   Transfer   Reevaluare   Cedari   Transfer   
31 decembrie 

2020 
                            
Terenuri si amenajari de 
terenuri -  -  -  -  -  -  - 
Constructii -  -  -  -  -  -  - 
Instalatii tehnice si masini 1.869.083  -  -  -  -  -  1.869.083 
Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 96.264  -  -  -  -  -  96.264 
Investitii imobiliare 111.780.980  -  -  -  -  -  111.780.980 
Active corporale de 
explorare si evaluare a 
resurselor minerale -  -  -  -  -  -  - 
Active biologice productive -  -  -  -  -  -  - 
Imobilizari corporale in curs -  -  -  -  -  -  - 
Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale -  -  -  -  -  -  - 
               
Total 113.746.327  -  -  -  -  -  113.746.327 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
b)     Imobilizari corporale (continuare) 
 

AMORTIZARE 
Sold la  

1 ianuarie 2020   
Amortizarea 

anului   Reevaluare   Reduceri   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
                    
Amenajari de terenuri -  -  -  -  - 
Constructii -  -  -  -  - 
Instalatii tehnice si masini 1.856.133  2.113  -  -  1.858.245 
Alte instalatii, utilaje si mobilier 75.909  4.015  -  -  79.924 
Investitii imobiliare 6.161.501  780.857  -  -  6.942.359 
Active corporale de explorare si evaluare a 
resurselor minerale -  -  -  -  - 
Active biologice productive -  -  -  -  - 
           
Total 8.093.543  786.985  -  -  8.880.528 

 
 

AJUSTARI DE VALOARE 
Sold la  

1 ianuarie 2020   Cresteri   Reduceri   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
                
Terenuri si amenajari de terenuri -  -  -  - 
Constructii -  -  -  - 
Instalatii tehnice si masini -  -  -  - 
Alte instalatii, utilaje si mobilier -  -  -  - 
Investitii imobiliare -  -  -  - 
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale -  -  -  - 
Active biologice productive -  -  -  - 
Imobilizari corporale in curs -  -  -  - 
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs. -  -  -  - 
         
Total -  -  -  - 
         
Valoare neta 105.652.784      104.865.799 
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3. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 
b) Imobilizari corporale (continuare) 
 
In cursul anului 2017, terenurile si cladirile detinute de catre Societate au fost reclasificate in categoria de 
investitii imobiliare avand in vedere faptul ca intentia managementului este de a le inchiria. 
 
Reevaluarea imobilizarilor corporale  
La data de 31 decembrie 2013, a avut loc reevaluarea terenurilor si cladirilor apartinand Societatii, 
reevaluarea fiind realizata de catre un expert evaluator independent, membru ANEVAR, Romanian 
Expert Consulting SRL, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si adoptate de catre 
ANEVAR, iar metodologia aleasa de catre evaluator a fost abordarea bazata prin venit avand in vedere 
faptul ca exista o piata inactiva iar abordarea prin cost putea genera valori nerecunoscute in piata.  
 
La 31 decembrie 2020, rezervele din reevaluare inregistrate sunt in valoare de 33.453.351 lei (31 
decembrie 2019: 33.453.351 lei).  
 
 
c) Imobilizari financiare 
 

COST 

Sold la  
1 ianuarie 

2020   Cresteri   Reduceri   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
         

Actiuni detinute la 
entitatile afiliate 8.563.050  -  -  8.563.050 
Imprumuturi acordate 
entitatilor afiliate 11.277.447  -  1.507.000  9.770.447 
Interese de participare -  -  -   
Imprumuturi acordate 
entitatilor de care 
compania este legata in 
virtutea intereselor de 
participare -  -  -   
Titluri detinute ca 
imobilizari 161.287  -  -  161.287 
Alte imobilizari 40.270  26.242  1.000  65.512 
         
Total 20.042.054  26.242  1.508.000  18.560.296 

 
 

AJUSTARI DE VALOARE 

Sold la  
1 ianuarie 

2020   Cresteri   Reluari   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
                
Actiuni detinute la entitatile 
afiliate -  -  -  - 
Imprumuturi acordate 
entitatilor afiliate 11.277.447  -  1.507.000  9.770.447 
Interese de participare -  -  -  - 
Imprumuturi acordate 
entitatilor de care compania 
este legata in virtutea 
intereselor de participare -  -  -  - 
Titluri detinute ca imobilizari 161.287  -  -  161.287 
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AJUSTARI DE VALOARE 

Sold la  
1 ianuarie 

2020   Cresteri   Reluari   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
Alte imobilizari -  -  -  - 
         
Total 11.438.734  -  -  11.438.734 
         
Valoare neta 8.603.320      8.628.562 

 
 

Detalii despre entitatile in care Societatea detine actiuni la 31 decembrie 2020: 

Nume societate  Natura relatiei  
Procent de 
detinere la 
1 ianuarie 

2020 

Procent 
de 

detinere la 
31 

decembrie 
2020  

Valoarea 
investitiei la 

1 ianuarie 
2020 

Valoarea 
investitiei 

la 31 
decembrie 

2020  

Entitate 
listata  

(Da/Nu) 

       
MECATIM – in 
faliment Control  74,89% 74,89% 8.563.050 8.563.050 Da 

 Total Titluri in 
entitati afiliate    8.563.050 8.563.050  

Biroul de 
Management 
Oltenia 

Investitie pe 
termen scurt  

  
6.500 6.500 

 
Biroul de Investitii 
Regional Oltenia 
IFN 

Investitie pe 
termen scurt 

  
12.000 12.000 

 
Roman Brasov SA Investitie pe 

termen scurt   142.787 142.787  
 Total alte 

investitii   161.287 161.287  
 Total general    8.724.337 8.724.337  
 
In anul 2014, societatea a realizat o ajustare privind pierderea de valoare a altor titluri imobilizate, avand 
in vedere situatia juridica a entitatilor la care sunt detinute titlurile de participare in suma de 161.287 lei.  
 
Pentru Imprumuturi acordate entitatilor afiliate in suma de 9.770.447 lei vezi Nota 12.2. 
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4.  STOCURI 
 
 La data de 31.12.2020 societatea nu detine stocuri. 
 
5  CREANTE 
 

 
 
      Termen de lichiditate 

CREANTE Sold la  
1 ianuarie 2020   sub 1 an   peste 1 an 

            
Avansuri catre furnizorii de servicii 300  300  - 
Clienti si conturi asimilate 2.323.600  2.323.600  - 
Ajustari de valoare creante – clienti (39.888)  (39.888)  - 
Avansuri acordate personalului 3.689  3.689  - 
TVA neexigibila -  -  - 
TVA de recuperat 1.146.395  1.146.395  - 
Alte creante in legatura cu personalul 3.848  3.848  - 
Alte creante sociale 6.376  6.376  - 
Alte creante fata de bugetul statului 13.857  13.857  - 
Debitori diversi si alte creante 847.030  847.030  - 
Ajustari de valoare- debitori diversi (18.024)  (18.024)  - 
 
Total 4.287.184  4.287.184  - 

 
 

      Termen de lichiditate 

CREANTE 
Sold la  

31 decembrie 
2020   sub 1 an   peste 1 an 

            
Avansuri catre furnizorii de servicii 63.892  63.892  - 
Clienti si conturi asimilate 257.241  257.241  - 
Ajustari de valoare creante – clienti (165.033)  (165.033)  - 
Avansuri acordate personalului 9.629  9.629  - 
TVA neexigibila -  -  - 
TVA de recuperat 580.248  580.248  - 
Alte creante in legatura cu personalul 4.542  4.542  - 
Alte creante sociale 30.959  30.959  - 
Alte creante fata de bugetul statului 13.857  13.857  - 
Debitori diversi si alte creante 314.688  314.688  - 
Ajustari de valoare- debitori diversi (598.272)  (598.272)  - 
 
Total 511.751  511.751  - 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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6  NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR 
 

Numerar si echivalente de numerar 
Sold la  

1 ianuarie 2020   
Sold la  

31 decembrie 2020 
        
Conturi la banci in lei 564.128  2.781.033 
Numerar in casa 30.078  108.128 
 
Total 594.206  2.889.161 

 
 
 
7  CHELTUIELI IN AVANS 
 

 
 
      De reluat 

CHELTUIELI IN AVANS Sold la  
1 ianuarie 2020   sub 1 an   peste 1 an 

            
Rovignieta -  -  - 
CASCO/RCA 1.787  1.787  - 
Legis -  -  - 
 
Total 1.787  1.787  - 

 
 

      De reluat 

CHELTUIELI IN AVANS 
Sold la  

31 decembrie 
2020   sub 1 an   peste 1 an 

            
Rovignieta -  -  - 
CASCO/RCA 2.946  2.946  - 
Legis -  -  - 
 
Total 2.946  2.946  - 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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8  DATORII 
 

 
 
      Termen de exigibilitate 

DATORII 
Sold la  

1 ianuarie 
2020   sub 1 an   peste 1 an 

 
          

Furnizori 1.519.728  1.519.728  - 
Furnizori facturi nesosite 86.446  86.446  - 
Datorii fata de personal 7.884  7.884  - 
TVA de plata 37.655  37.655  - 
TVA neexigibila 166.249  166.249  - 
Datorii fata de bugetul de stat 39.147  39.147  - 
Creditori diversi si alte datorii 134  134  - 
Alte imprumuturi si datorii asimilate 300.876  258.943  41.933 
 
Total 2.158.119  2.116.186  41.933 

 
 
 
      Termen de exigibilitate 

DATORII 
Sold la  

31 decembrie 
2020   sub 1 an   peste 1 an 

 
          

Furnizori 632.373  632.373  - 
Furnizori facturi nesosite 76.064  76.064  - 
Datorii fata de personal 7.154  7.154  - 
TVA de plata 28.107  28.107  - 
TVA neexigibila 3.572  3.572  - 
Datorii fata de bugetul de stat 37.367  37.367  - 
Creditori diversi si alte datorii 6.320  6.320  - 
Alte imprumuturi si datorii asimilate 308.212  20.279  287.933 
 
Total 1.099.169  811.236  287.933 
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9  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
 

      Transferuri     

  

Sold la  
1 ianuarie 

2020   in cont   din cont   

Sold la  
31 decembrie 

2020 
                
Provizioane pentru litigii -  -  -   - 
Provizioane pentru 
garantii acordate clientilor -  -  -   - 
Provizioane pentru 
dezafectarea 
imobilizarilor corporale si 
alte actiuni similare 
legate de acestea -  -  -   - 
Provizioane pentru 
restructurare -  -  -   - 
Provizioane pentru pensii 
si obligatiuni similare -  -  -   - 
Provizioane pentru 
impozite -  -  -   - 
Provizioane pentru 
terminarea contractului 
de muncă -  -  -   - 
Alte provizioane 338.305  11.316  -  349.621 
 
Total 338.305  11.316  -   349.621 

 
 

In conformitate cu prevederile proiectului de devizare a Societatii Ford Romania SA in baza caruia a fost 
infiintata Societatea, Active Conexe SA a preluat obligatiile de Mediu asumate de catre Ford Romania 
pentru ecologizarea depozitului detinut de catre societate la Isalnita, provizionul fiind constituit pe baza 
celei mai bune estimari la data de 30 iunie 2012. 
 
 
Ca urmare a lucrarilor de ecologizare a depozitului de la Isalnita, In anul 2019 s-au anulat provizioane in 
suma de 6.800.841 lei si au fost constituite provizioane pentru litigiile solutionate nefavorabil. 
 
In anul 2020 au fost constituite provizioane pentru litigiile in care este implicata societatea, si pentru care 
exista o probabilitate ridicata de a genera o iesire de resurs in perioada urmatoare. 
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10  CAPITAL SI REZERVE 
 

Capital social  

 

Sold la  
1 ianuarie  

2020 

Sold la  
31 decembrie 

2020  

Numar  Numar  
Capital subscris actiuni ordinare  7.238.320 7.238.320 
 RON RON 
Valoare nominala actiuni ordinare  17,51 17,51 
 RON RON 
Valoare capital social  126.742.983 126.742.983 
 
Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2020 si nu au fost schimbari in ceea ce 
priveste structura acestuia. 
 
 

 

Sold la 
1 ianuarie 2020 % 

Sold la 
31 decembrie 

2020 
% 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statutului  126.742.983,20 100 126.742.983,20 100 

Obligatiuni  
 
Societatea nu a emis obligatiuni in timpul anului incheiat la 31 decembrie 2020 (2020: nu au fost emise 
obigatiuni). 
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11  CIFRA DE AFACERI 
 

 

Cifra de afaceri 

Exercitiul financiar 
incheiat la 31 

decembrie 2019   

Exercitiul financiar 
incheiat la 31 

decembrie 2020 
        
Venituri din redevențe, locații de gestiune şi chirii 2.339.564  1.423.303 
Venituri din activități diverse 7.617  33.396 
 
Total 2.347.181  1.456.699 

 
 
 
 

12  INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI 
DE SUPRAVEGHERE 

 
In timpul anului 2020 societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie (“CA”), 
conducerii executive si de supraveghere: 
 
 Anul 2019 Anul 2020 
   
Membri ai C.A.  71.940 114.744 
Directori  90.000 153.913 
Administrator special si reprezentant in AGA (AAAS) 55.032 94.080 
Secretar CA in AGA 15.000 25.644 
Total 231.972 388.381 

 

La 31 decembrie 2020, Societatea nu avea nici o obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai Consilului de 
Administratie si conducerii executive si a comisiei de supraveghere. 

Consiliul de Administratie al ACTIVE CONEXE S.A., si-a desfasurat activitatea in anul 2020 in 
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale actului constitutiv al societatii si partial conform OUG 109/2011, completata prin Legea 
111/2016, componenta acestuia fiind urmatoarea: 

 

 Pentru perioada 01.01.2020 – 08.07.2020 
 Teleasa Ion-Adrian – Presedinte, numit conform procedurii prevazute de Legea 111/2016, prin 

Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani; 
 Munteanu Sorin Ionut – membru, numit conform procedurii prevazute de Legea 111/2016, prin 

Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani; 
 Dumitriu Florin Victor – membru, numit conform procedurii prevazute de Legea 111/2016, prin 

Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani 
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 Popica Florin – membru, numit conform procedurii prevazute de Legea 111/2016, prin 
Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani 

 Carol  Alexandru  Zabolotnii  –  membru,numit  conform  procedurii  prevazute  de  Legea 
111/2016, prin Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani 

 
 

 Pentru perioada 08.07.2020 – 01.10.2020 
 Teleasa Ion-Adrian – Presedinte, numit conform procedurii prevazute de Legea 111/2016, prin 

Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani; 
 Munteanu Sorin Ionut – membru, numit conform procedurii prevazute de Legea 111/2016, prin 

Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani; 
 Popica Florin – membru, numit conform procedurii prevazute de Legea 111/2016, prin 

Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani; 
 Carol  Alexandru  Zabolotnii  –  membru,numit  conform  procedurii  prevazute  de  Legea 

111/2016, prin Hotararea AGOA nr.38 din 14.11.2019- mandat pe 4 ani; 
 Alexandru Teodor Tudan- membru, numit provizoriu conform dispozitiilor Legii 31/1990, prin 

Hotararea AGOA nr.42 din 08.07.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
 

 Pentru perioada 01.10.2020 – 17.11.2020 
 Teleasa Ion-Adrian – Presedinte, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
 Munteanu Sorin Ionut – membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
 Popica  Florin –  membru,  numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni 
 Carol  Alexandru  Zabolotnii  –  membru,  numit  conform  procedurii  prevazute  de  OUG 

109/2011, prin Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
 Alexandru Teodor Tudan- membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
 

 Pentru perioada 17.11.2020 – 29.01.2021 
 Teleasa Ion-Adrian – Presedinte, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
 Munteanu Sorin Ionut – membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
 Popica  Florin  –  membru,  numit conform procedurii prevazute de OUG  109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni 
 Carol  Alexandru  Zabolotnii  –  membru,  numit  conform  procedurii  prevazute  de  OUG 

109/2011, prin Hotararea AGOA nr.44 din 01.10.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 
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 Alin Nicolae Dumitru- membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, 
prin Hotararea AGOA nr.45 din 17.11.2020- mandat provizoriu pe 4 luni; 

 

 Pentru perioada 29.01.2021 – 06.04.2021 
 Teleasa Ion-Adrian – Presedinte, numit conform procedurii prevazute de OUG 

109/2011, prin Hotararea AGOA nr.47 din 29.01.2021- mandat provizoriu pe 2 luni; 
 Munteanu Sorin Ionut – membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, 

prin Hotararea AGOA nr.47 din 29.01.2021- mandat provizoriu pe 2 luni; 
 Popica  Florin  –  membru,  numit conform procedurii prevazute de OUG  109/2011, prin 

Hotararea AGOA nr.47 din 29.01.2021- mandat provizoriu pe 2 luni 
 Carol  Alexandru  Zabolotnii  –  membru,  numit  conform  procedurii  prevazute  de  

OUG 109/2011, prin Hotararea AGOA nr.47 din 29.01.2021- mandat provizoriu pe 2 
luni; 

 Alin Nicolae Dumitru- membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, 
prin Hotararea AGOA nr.47 din 29.01.2021- mandat provizoriu pe 2 luni; 

 Pentru perioada 06.04.2021 – 06.05.2021 
 Alin Nicolae Dumitru- membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, 

prin Hotararea AGOA nr.47 din 29.01.2021- mandat provizoriu pe 2 luni; 

 
 Pentru perioada 06.05.2021 –data prezentului raport 

 Gabriel Stelea – Presedinte, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 
Hotararea AGOA nr.48 din 06.05.2021- mandat provizoriu pe 4 luni; 

 Adrian Ion Teleasa – membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 
Hotararea AGOA nr.48 din 06.05.2021- mandat provizoriu pe 4 luni; 

 Vasile Bruma – membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 
Hotararea AGOA nr.48 din 06.05.2021- mandat provizoriu pe 4 luni; 

 Georgiana- Ema Stanciu – membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 
109/2011, prin Hotararea AGOA nr.48 din 06.05.2021- mandat provizoriu pe 4 luni; 

 Daniela Vintilescu- membru, numit conform procedurii prevazute de OUG 109/2011, prin 
Hotararea AGOA nr.48 din 06.05.2021- mandat provizoriu pe 4 luni; 

 
 
Numarul mediu de salariati în cursul anilor incheiati la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 a fost 
dupa cum urmeaza: 
 

Numar personal  

Exercitiul încheiat la 
31 decembrie  

2019  

Exercitiul încheiat la 
31 decembrie  

2020 
 
Personal management 1  1 
Personal administrativ 8  8 
 
Total personal 9 

 
9 

 
 

Cheltuiala salariala 

Exercitiul încheiat la 
31 decembrie  

2019  

Exercitiul încheiat la 
31 decembrie  

2020 
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Cheltuiala salariala 

Exercitiul încheiat la 
31 decembrie  

2019  

Exercitiul încheiat la 
31 decembrie  

2020 
Membri Consiliului de Administratie 122.940  114.744 
Administrator special si reprezentant in AGA (AAAS) 94.080  94.080 
Management/Directori 153.840  153.913 
Secretar CA in AGA 25.644  25.644 
Personal administrativ 744.786  756.212 
 
Total cheltuieli cu salariile 1.141.290  1.144.593 
     
 
Total cheltuieli cu asigurările sociale 25.678  25.753 
TOTAL 1.166.968  1.170.346 
 
 

13  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 
 
 

Cheltuieli privind prestaţiile externe 

Exercitiul 
financiar incheiat 

la 31 decembrie 
2019   

Exercitiul 
financiar incheiat 

la 31 decembrie 
2020 

        
Cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile 15.480  46.546 
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune şi 
chiriile 822.322  812.326 
Cheltuieli cu primele de asigurare 8.091  9.954 
Cheltuieli cu studiile şi cercetările -  - 
Cheltuieli cu pregătirea personalului -  - 
Cheltuieli cu colaboratorii -  - 
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 339.374  258.928 
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate -  - 
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 4.000  2.105 
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 2.907  204 
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicații 9.108  9.814 
Cheltuieli cu serviciile bancare şi assimilate 3.786  5.177 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 5.351.428  168.730 
    
 
Total 6.556.945  1.313.784 
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14  ALTE INFORMATII 
 

Pierderea contabila aferenta anului 2020 in valoare de 1.193.428 lei va fi acoperita din rezultatele 
financiare pozitive ale exercitiilor financiare urmatoare. 

 
14.1. Impozitul pe profit 

 

Calcularea Impozitului pe profit 
Sold la  

31 decembrie  
2019 

  
Sold la  

31 decembrie  
2020 

    
Venituri exploatare 10.012.521  1.988.204 
Cheltuieli exploatare 9.296.040  4.688.772 
     
Profit / (Pierdere) din exploatare 716.481  (2.700.568) 
     
Venituri financiare 313  140 
Cheltuieli financiare -  (1.507.000) 
     
Profit / (Pierdere) financiara 313  1.507.140 
     
     
Profit / (Pierdere) 716.794  (1.193.428) 
     
Elemente similare veniturilor 374.970  269.313 
Amortizare fiscala 826.431  702.326 
Venituri neimpozabile 6.800.841  1.507.275 
Rezerva legala    
Cheltuieli nedeductibile 1.080.364  1.632.827 
     
Profit/(pierdere) Impozabil an curent (5.482.817)  (1.500.889) 
     
Pierdere fiscala din anii anteriori (32.987.684)  (20.144.418) 
     
Profit/(pierdere) Impozabil (5.482.817)  (1.500.889) 
  

 
   

Impozit pe profit (%) 16%   16% 
     
Impozit pe profit  -  - 
 
Sponsorizari deductibile din impozitul pe 
profit -  - 
     
Pierdere fiscala de recuperat in anii 
urmatori (38.470.501)  (21.645.307) 
     
Impozit pe profit datorat -  - 
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14.2. Parti legate si parti afiliate 
 
Natura relatiei Societati cu partile legate 

  
 

Nume societate  Natura relatiei  Tip tranzactii  
Tara de 
origine  Sediu social  

Mecatim S.A. – in insolventa Control, >50% Imprumuturi 
acordate Romania Timisoara 

Biroul de Management Oltenia <5%   Romania Craiova 
Biroul de Investitii Regional 
Oltenia IFN 

<5% 
  Craiova 

Roman Brasov SA <5%   Brasov 
Bursa de Valori Bucuresti <5%   Bucuresti 

 
 
Natura tranzactiilor intre Societate si partile legate 
 
De-a lungul perioadei Societatea a acordat mai multe imprumuturi Societatii Mecatim, dupa cum 
urmeaza: 

Descriere  Tip 
imprumut  

Data 
contract Scadenta  Rata 

dobanzii  Moneda  Principal  
Dobanda de 

plata la 
 31 decembrie 

2020  

Soldul 
creditului la 

31 decembrie 
2020 

(principal+do
banda) 

Entitati 
afiliate          

Imprumut 
initial  Anul 2012 - - RON 1.718.603 - 1.718.603 

Imprumut 1  
Imprumut 
cu 
dobanda 

21.06.2013  

Dobanda 
de  
referinta  
BNR 

RON 4.900.000 225.000 5.125.000 

Imprumut 2  
Imprumut 
cu 
dobanda 

05.06.2013 27.12.2014 

Dobanda 
de  
referinta  
BNR 

RON 2.000.000 326.844 2.326.844 

Imprumut 3 
Imprumut 
cu 
dobadna 

27.03.2013 27.06.2014 

Dobanda 
de  
referinta  
BNR 

RON 600.000 - 600.000 

Total de la 
entitati 
afiliate  

     9.218.603 551.844 9.770.447 

 
Avand in vedere gradul de recuperabilitate al imprumuturilor acordate catre Mecatim, valoarea ajustarii 
pentru deprecierea acestora la 31 decembrie 2020 este de 9.770.447 lei (31 decembrie 2019: 11.277.447 
lei. Societatea Mecatim a intrat in insolventa in anul 2013 ca urmare Hotararii Instanteti Civile nr. 
2089/03.10.2013, iar la data intocmirii acestor situatii financiare este in procedura de falimen – 
valorificarea bunurilor. Imprumuturile acordate nu sunt garantate. 
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14.3. Alte informatii 

 
Vanzari pe arii geografice: 

 

Vanzari in 2019   Vanzari in 2020  

Vanzari la intern  2.347.181  1.456.699 
Total vanzari  2.347.181  1.456.669 

 
Vanzari pe activitati: 
 

 

Vanzari in 2019   Vanzari in 2020  

Redevente si chirii  2.339.564  1.423.303 
Activitati diverse 7.617  33.396 
Total 2.347.181  1.456.699 

 
 
Cheltuieli de audit si consultanta 
Costurile cu serviciile de audit statutar sunt realizate in baza contractului de audit incheiat cu PKF 
Finconta SRL si se refera la serviciile de audit financiar asupra situatiilor financiare individuale intocmite 
de catre Societate in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.  
 
Impozitarea 
Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia 
europeana. In acest sens inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale.  In anumite situatii, 
autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe 
suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente. Conform legislatiei fiscale in vigoare, pe 
parcursul anului 2014, pentru neachitarea la termen de catre contribuabili a obligatiilor fiscale, s-au 
perceput dobanzi si penalitati de intarziere. Astfel, in perioada ianuarie - februarie 2014 nivelul dobanzilor 
de intarziere a fost de 0,04% pe zi, iar nivelul penalitatilor de intarzierea fost de 0,02% pe zi pentru 
fiecare zi de intarziere. Incepand cu martie 2014, nivelul dobanzilor s-a redus, acesta fiind de 0,03% pe zi 
de intarziere la plata; nivelul penalitatilor a ramas neschimbat, la valoarea de 0,02% pe zi de intarziere la 
plata. In cursul anului 2020, nivelul dobanzilor si penalitatilor nu a fost modificat. 
In plus, Guvernul Romaniei detin un numar de agentii autorizate sa efectueze auditul (controlul) 
companiilor care opereaza pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditorilor fiscale din alte 
tari, si pot acoperi nu numai aspecte fiscale dar si alte aspecte legale si regulatorii care prezinta interes 
pentru aceste agentii. In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. 
Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate. 
Autoritatile fiscale romane au efectuat controale in anul 2019 pentru rambursare TVA. La data aprobarii 
acestor situatii financiare Societatea a contestat decizia de impunere, prin care autoritatile au refuzat 
dreptul de deducere pentru anumite tranzactii ce au legatura cu operatiunile de ecologizare a depozitului 
Isalnita.  
 
Mediul inconjurator 
Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia in 
vigoare a Comunitatii Economice Europene. La 31 decembrie 2020, Societatea are mai multe obligatii de 
Mediu asa cum sunt acestea mentionate in Autorizatia emisa de catre Agentia de Mediu.  
 
Pretul de transfer  
In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate 
are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de 
transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati 
intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor normale de 
piata”. Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile 
fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca 
baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.
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Litigii  
La data de 31 decembrie 2020, litigiile in curs ale societatii sunt urmatoarele:  

Dată 
ultima 
sedință 

Dată sedința 
următoare Parte1 Parte2 TipSolutie SolutiePeScurt CompletJudecata Document Stare 

dosar 

22-04-21 29-04-21 

Reclamant : SC ACTIVE 
CONEXE SA CU SEDIUL 

ALES LA SCA IRINA 
GHEORGHE ȘI ASOCIAȚII 

Pârât : S C IND COREALIS S A Amână 
pronunţarea 

Dosar nr. 6567/215/2020Încheiere22.04.2021Amână 
pronunţarea la data de 29 aprilie 2021.          Pronunţată 

azi,  data de 22.04.2021, prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.                     

Președinte,             

Civil 32 ( fost CF1) 

Încheiere - 
Amânare iniţială 
a pronunţării din 
data 22.04.2021 

Pe rol 

16-04-21 04-05-21 Intimat : ACTIVE CONEXE S 
A, FLORICA PETRISOR 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 

Amână 
pronunţarea 

Amână pronunţarea la data de 04.05.2021, soluţia 
urmând a fi pusa la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 
grefei instanţei. Pronunţată în ședinţă publică, azi, 

16.04.2021. 

C24 S2 

Încheiere - 
Amânare iniţială 
a pronunţării din 
data 16.04.2021 

Pe rol 

12-04-21 10-05-21 Intimat : ACTIVE CONEXE 
SA Contestator : BRAI CATA SRL Amână cauza faţă de lipsa dosarului de executare și pentru a se lua 

cunoștinţă de răspunsul la întâmpinare 2-CIVIL 
Încheiere de 

ședinţă din data 
12.04.2021 

Pe rol 

00-01-00 11-05-21 Reclamant : ACTIVE 
CONEXE SA 

Pârât : ASOCIAȚIA DE 
PROPRIETARI BLOC E3 SCARA 5     null null Pe rol 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

09-03-21 11-05-21 

Intimat Terţ poprit : ACTIVE 
CONEXE SA, 

EUROCONSTRUCT SA PRIN 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 

CASA DE INSOLVENȚĂ 
TRANSILVANIA FILIALA 

TIMIȘ SPRL, A CON SA PRIN 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 
CII POP CLAUDIA MARIA, A 

CON SA, BACHUS SA, 
BIOFARM SA, CABANA 

MOGOSA SA, 
CENTROFARM SA, 

COMALEX SA, COMINEX 
NEMETALIFERE SA, CORA 
SA, DRUSALCONSTRUCT 
SA, ELECTROMECANICA 

PLOIEȘTI SA, 
EUROCONSTRUCT SA, 
FARINA COMPANY SA, 

FORD ROMANIA SA, 
HUMORFOREST SA, 

PANTERA SA, REMAT ALBA 
SA, SIF HOTELURI SA, 
TERMLOC SA, UZINA 

MECANICA PLOPENI SA, 
VINIFICAȚIE ȘI BĂUTURI 

GORJ SA 

Intimat : PAȘTIU NISTOR, 
TOMA VASILE, ZGARDAN 

DORIN TEODOR, ZGARDAN 
ARLETA, UNGUREANU 
CONSTANTIN NARCIS, 
UNGUREANU LILIANA 
MONICA, NARITA ILIE, 

BOGDAN NICOLAE IOAN, 
GHISA DORIN, GHISA IOANA, 

BACANU MIRCEA 
CONSTANTIN, CARASEL VASILE, 

IOSIF GABRIELA ELENA, MIF 
VIOREL, BALEA AURELIA, 
ROSCA MIHAI CORNEL, 

PETRASCU IOAN, VERDES 
RODICA, LESPEZIANU ANUTA 
RAFILA, BURZ născută Ghisa 
DORIN CAMELIA prin Ghisa 

Dorin, TESCARU LUCIA 
TUDORICA, GYULAI RAVECA, 

IVAN LUCRETIA, STINEA 
LILIANA DANIELA, STINEA 

VASILE, ANGHEL SEPTIMIU 
PRIN ANGHEL VERGINIA, 
CERNAT IOAN, STEFAN 
GHEORGHE, BADOIU 

NICOLETA SIMONA, STEFAN 
ELENA, GHIBESCU 

GHEORGHITA, DAMSA AUREL 
succesor al defunctului DAMSA 
ROMAN, GHIBESCU NICOLAE, 

MIHAIU IOAN, TOMA 
CAROLINA RODICA, DAVID 
GLIGOR, BAI IOAN, DAFIU 

ELENA LILIANA, CERGHIZAN 
MARINEL DUMITRU, GHIBESCU 

NICOLAE, BARBU CORNEL 
ADRIAN, RABU EUGEN, BARBU 

MARIA, GROZA EMIL, HOPU 
CORNELIU, SALONTI IOAN, 

GROZA DIONISIE DANIEL, RUJA 
GHEORGHE moștenitor al 

defunctei RUJA VERONICA, 
DRAGOS GAVRIL, PRIPORAN 
fostă Ghiura OLIVIA, VESCU 

MARIA, BUTA LIVIU, ILEA 
CAROLINA, BORDEAN IOAN, 

CIOCAN IULIANA, RUJA 
NICOLAE, CIOCAN NICOLAE 

IOAN, TUTULAN LUCICA, 
GHIURA ELENA VETURIA, 
STURZA VIORICA, GHIURA 

Amână cauza lipsă procedură Apel 13 
Încheiere de 

ședinţă din data 
09.03.2021 

Pe rol 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

LIVIA, DRAGAN MANUELA 
DOINA, SILEA NICOLAE, MIROI 
CRISTIAN, TANISLAV ȘTEFAN, 

BAI ELEXANDRIA LETITIA, 
RADU GLIGOR, TANISLAV 

ELENA, TEOMPA AVIU STEFAN, 
ANGHEL RODICA moștenitoare 
a defunctului ANGHEL CORNEL, 

CIOARA MIHAI, CAPATA 
NICOLAE, SAMFIRISCA ILINA, 
SAMFIRISCA fostă Berbece 
DANIELA MARIA, DRAGAN 
DAN ADRIAN moștenitor al 

defunctului DRAGAN VIOREL, 
ALEXA VIRGIL, SIMON 

MELINTE, LAZĂR DORINA, 
OANCEA ILEANA, BARNA 

MELANIA, POTOPEA 
ELISABETA, FRATILA IOAN, 
BURUIAN IACOB CARMEN 

NICOLETA, MADARAS ȘTEFAN, 
CORPADE VIORICA, STAN 
NICOLAE, SABAU MARIA, 
IRIMIE DANIELA FOSTA 

FAGADAR, FLOREA IOAN 
MARIAN, PRODAN FLORIN 

MARIUS, CADAR MARIA 
EMILIA, SABAU NICOLAE, 

SUCIU VASILE DORIN, MUCEA 
VALENTIN DAN, ASOCIATIA 
PAGUBITILOR FNI CUGIR, 

BURIAN CORNELIA 
moștenitoare a defunctului 

BURIAN GHEORGHE, URECHE 
DIONISIE, GLIGOR NICOLAE, 

ZINVELIU DOINA, BABA 
NICOLAE, DIMA IOAN, VERDES 

VASILE AUREL, PASTINA 
CRISTIAN CORNEL, 

HOMORODEAN SORIN OVIDIU, 
ALBU RADUCU DUMITRU, 

SIMESCU EUGENIA, GLIGOR 
DOMNICA, PRODAN OLIMPIA, 

TARTAREAN MARIA, TOMA 
NICOLAE, BESOIU CORNELIA 
MARIA, KERCZKA MARGIT, 

COSMA TATIANA, 
UNGUREANU ANGELA 

VIRGINIA, TANISLAV PETRU, 
COTARLEA ILIE, VĂDEANU 
ȘTEFAN, BOANCHES CĂLIN 
VIOREL, MARCUS GRATIAN, 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

BARBAT EMIL MAFTEI, 
MOCANTA ION, PARASCHIV 

NICOLAIE, TROANCHES VASILE, 
VETISAN GHEORGHE, BOCA 
AUREL, FLEACA MINERVA, 
CONT DUMITRU, FLEACA 

VASILE, INTA MARIUS 
GHEORGHE, SUCIU AUREL, 

GRECU OLGA, GOTA ELVIRA, 
OPROIU ELISAVETA, MUNTEAN 

MARIANA MELANIA, IOSIF 
ANA, IOSIF EMIL, PRODAN 

IONEL MARIUS, NEAG MARIA, 
IOSIF MARIANA PRIN IOSIF 
MINA EMILIA, BLAJ IOAN, 
TOADER NICOLAE, BESOIU 

RADU COSMIN, BOLEA 
FLOREAN, TIRT MARIA, CIUFU 
DANUT ALEXANDRU, PASCAU 
ELENA, ARSU IONEL, RIUREAN 

SORIN EUGEN, DAVID 
ALEXANDRU, BOANCA EMIL 
FLORIN, LUPU EMANOILA, 

STOENESCU SEBASTIAN 
CLAUDIU, DUSA VIORICA, 
SURD CONSTANTIN, GIDIU 

MIHAI, PASCA CRĂCIUN, POP 
IVONNE SILVIA CAMELIA, 
TOMA GRIGORE, FARCAȘ 

MIHAELA TAMARA, ZAHARIE 
VICTOR GHEORGHE, SANDRU 
LUCREȚIA, MOISE ANGELICA 

ZOICA, MOISE CIPRIAN 
MARIUS, FOGOROS IERONIM, 

MOISE GHEORGHE, LUCA 
MARIA, BELINDEAN NADIE, 

ARCAS SAMOILA, MOTRESCU 
DUMITRU SILVIU, FARCAS 

DAFINA, DAVID IOAN, MANEA 
VASILE, IOSIF GHEORGHE, 
MARA MARIA CORNELIA, 

GOTA MIHAELA LUMINIȚA, 
NICOARA CORINA ANCA, 

DRAGOTA VASILICA MARIA, 
ZAHARIE MARIUS VASILE, 

COJOCARU DORIN, COJOCARU 
CARLA MARIA, BORDEA GHITA, 
GOGUT A MARIANA, BUHATEL 

FOSTA BARA ANGELA, IOSIF 
ROMULUS IERONIM, SIBISAN 

VASILE CĂLIN Curator : Serban 
M Eugenia Apelant 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

23-03-21 18-05-21 Reclamant : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Pârât : DIRECȚIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE GALAȚI, 
ADMINISTRATIA JUDETEANA A 
FINANTELOR PUBLICE BUZAU, 

DIRECȚIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE BUCUREȘTI, 
ADMINISTRAȚIA SECTOR 1 A 
FINANȚELOR PUBLICE PRIN 
REPREZENTANT DIRECȚIA 
GENERALĂ REGIONALĂ A 

FINANȚEL 

Amână cauza 
În vederea depunerii de către reclamantă a înscrisurilor 
solicitate, amână cauza și acordă termen de judecată la 

18.05.2021. 
C18 Fond-CA 

Încheiere de 
ședinţă din data 

23.03.2021 
Pe rol 

04-02-21 20-05-21 

Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA, MUNICIPIUL 

TIMIȘOARA PRIN DIRECȚIA 
FISCALĂ MUNICIPIULUI 

TIMIȘAORA, AQUATIM S A, 
A J F P TIMIȘ, SC RETIM 

ECOLOGIC SERVICE SA, S C 
ENEL ENERGIE S A, 

DEPOZITARUL CENTRAL S 
A, SC SECURITTECH GROUP 

INT SRL, SOMLE MARIA, 
SOMLE IOAN, RADOI 
CORNELIA, SOMLE 

GHEORGHE 

Debitor : SC MECATIM SA 
Lichidator : AGENȚIA DE 

INSOLVENȚĂ SPRL 
Amână cauza Pentru continuarea procedurii și efectuarea demersurilor 

care se impun. C1NS 
Încheiere de 

ședinţă din data 
04.02.2021 

Pe rol 

05-04-21 04-06-21 Apelant Reclamant : SC 
ACTIVE CONEXE SA 

Apelant Pârât : STATUL 
ROMÂN PRIN COMPANIA 

NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE 
A INFRASTRUCTURII RUTIERE, 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE 
ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE 
DIRECȚIA REGIONALĂ 

DRUMURI ȘI PODURI Intimat 
Pârât : GUVERNUL ROMÂNIEI 

Reprezentant legal : 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
CURTEA DE APEL ORADEA 

Amână cauza 
În vederea administrării probaţiunii, amână judecarea 

cauzei pentru data de 4 iunie 2021, camera 65, ora 
11.00. 

C 4/a apel 
Încheiere de 

ședinţă din data 
05.04.2021 

Pe rol 

00-01-00 15-06-21 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A     null null Pe rol 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

22-04-21 17-06-21 

Apelant : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL 
SOCIAL, S C ACTIVE 

CONEXE S A SEDIUL ALES 
LA SCA IRINA GHEORGHE ȘI 

ASOCIAȚII 

Intimat : S C IND COREALIS S A 
CU SEDIULSOCIAL, S C IND 

COREALIS S A CU SEDIUL ALES 
Încheiere 

Repune cauza pe rol in vederea punerii in discutia 
partilor a nulitatii clauzei penale prevazute de art. 5 din 

contractul de inchiriere. Acorda termen la 
17.06.2021.Pronuntata azi, 22.04.2021. 

C3-APEL 
Încheiere de 

ședinţă din data 
22.04.2021 

Pe rol 

09-03-21 29-06-21 

Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA PRIN SCA IRINA 

GHEORGHE ASOCIAȚII, 
CRACANA RODICA, 

MUNICIPIUL SUCEAVA 

Debitor : SC VESTIMPEX SRL, 
SC VESTIMPEX SRL PRIN 

ADMINISTRATOR POPESCU 
CONSTANTIN Creditor 
adminstrator special : 

CRĂCANĂ RODICA Lichidator 
administratror judiciar : 

ACCERR IPURL Intervenient : 
SERESCU NICUȘOR 

Amână cauza   C4FF 
Încheiere de 

ședinţă din data 
09.03.2021 

Pe rol 

09-02-21 29-06-21 

Apelant Contestator : S C 
ACTIVE CONEXE S A SEDIUL 

ALES LA SCA IRINA 
GHEORGHE SI ASOCIATII 

Intimat : S C IND COREALIS S A 
Declină 

soluţionarea 
cauzei 

Admite excepţia de necompetenţă materială 
procesuală.Declină competenţa de soluţionare a cauzei 
în favoarea Secţiei a IV-a civilă din cadrul Tribunalului 

București.Constată ivit conflictul negativ de 
competenţă.Suspendă din oficiu judecata și înaintează 
cauza Curţii de Apel București în vederea pronunţării 

regulatorului de competenţă.Nesupusă niciunei căi de 
atac.Pronunţată azi, 09.02.2021, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

C7-APEL 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 09.02.2021 

Pe rol 

19-04-21 26-04-21 

Terţ poprit : ACTIVE 
CONEXE S A, ACTIVE 

CONEXE S A SEDIUL ALES 
LA SCA IRINA GHEORGHE ȘI 

ASOCIAȚII 

Intimat : PETRISOR FLORICA, 
PETRISOR FLORICA 

DOMICILIUL ALES Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI A A A S 

Amână 
pronunţarea 

Amână pronunţarea la data de 26.04.2021. Pronunţată 
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei, astăzi, 19.04.2021.  

Complet amanari pronuntare  
jud.MARCULESCU R. 

Încheiere - 
Amânare 

ulterioară a 
pronunţării din 

data 19.04.2021 

Pe rol 

00-01-00 22-04-21 Apelant : ACTIVE CONEXE 
SA 

Intimat : MUNTEAN IOAN 
MIRCEA cu dom ales la SCA 
BIRIS GORAN, VETELEANU 

ALIN CRISTIAN CU DOM ALES 
LA SCA BRAȘOVEANU CER, 
CHITU ALIN CU DOM ALES 
LABERECHET RUSU HIRIT 
SPARL, VETELEANU ALIN 

CRISTIAN, MUNTEAN IOAN 
MIRCEA, CHITU ALIN 

    null null Pe rol 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
54 



ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

00-01-00 05-04-21 Reclamant : ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES 

Pârât : IND COREALIS S A, 
FORD ROMANIA S A     null null Pe rol 

00-01-00 29-03-21 Intimat intervenient : 
ACTIVE CONEXE SA 

Intimat RECLAMANT :  
Recurent RECLAMANT : BEGA 

TEHNOMET SA Recurent 
PARAT : MECATIM SA PRIN 

LICHIDATOR JUDICIAR 
AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL 

    null null Pe rol 

18-02-21 18-02-21 Contestator : SC ACTIVE 
CONEXE SRL 

Intimat : DIRECȚIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE BUCUREȘTI, 
ADMINISTRAȚIA SECTOR 1 A 

FINANȚELOR PUBLICE 
BUCUREȘTI, DIRECȚIA 

GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANȚELOR PUBLICE 

BUCUREȘTI 

413 NCPC/244 
CPC 

Suspendă judecata cererii de chemare în judecată 
formulate de reclamanta ACTIVE CONEXE S.A., cu sediul 

în ..., în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice București, cu sediul în ... și 
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice, cu sediul în 

..., ambele cu sediul ales în ..., până la soluţionarea 
definitivă a dosarului nr. 10408/3/2020, aflat pe rolul 

Tribunalului București, Secţia a II-a Contencios 
Administrativ și Fiscal.nCu drept de recurs pe toată 
durata suspendării, cererea urmând a se depune la 

Tribunalul București, Secţia a II-a, Contencios 
Administrativ și Fiscal.Pronun?ată, astăzi, 18.02.2021, 

prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea 
grefei instan?ei. 

C34 Fond-CA 
Încheiere - 

Suspendare din 
data 18.02.2021 

Pe rol 

14-01-21 14-01-21 

Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A CU SEDIUL 

ALES LA SCA IRINA 
GHEORGHE SI ASOCIATII 

Intimat : S C IND COREALIS S A 
PRIN ADMINISTRATOR 

BĂDÎRCEA CONSTANTIN, S C 
IND COREALIS S A CU SEDIUL 

ALES LA CAB AV OANA 
GEORGESCU 

413 NCPC/244 
CPC 

În temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod procedură civilă, 
suspendă judecata cauzei până la soluţionarea definitivă 

a dosarului nr. 28071/299/2020 înregistrat pe rolul 
Judecătoriei Sectorului 1 București, Secţia I.nCu drept de 

a formula recurs pe perioada suspendării. nCererea și 
motivele de recurs se vor depune la Judecătoria 
Sectorului 1  București, nPronunţată în astăzi, 14 

ianuarie 2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei. 

C5 S2 (fost C17 Civil) 
Încheiere - 

Suspendare din 
data 14.01.2021 

Pe rol 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

12-04-21 12-04-21 

Intimat : ACTIVE CONEXE 
SA, SOCIETATEA CIVILA 

PROFESIONALA DE 
EXECUTARE SILITA EZER 

LUCIAN SI ASOCIATII 

Contestator : BRAI CATA SRL Respinge 
cererea 

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare 
împotriva încheierii din data de 07.10.2020.Respinge ca 

rămasă fără obiect contestaţia împotriva refuzului 
executorului de emitere a încheierilor de încetare a 
executării silite. Ia act de renunţarea la cererea de 

suspendare a executării silite. Respinge ca neîntemeiată 
cererea de întoarcere a executării silite. Obligă 

contestatoarea la plata către intimată a cheltuielilor de 
judecată în cuantum de 10429,61 lei, reprezentând 

onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 10 de zile 
de la comunicare. Cererea de apel se depune la 

Judecătoria Sectorului 6 București.Pronunţată astăzi, 
12.04.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de 

către grefa instanţei. 

30-CIVIL 

Hotarâre 
numarul 

3103/2021 din 
data 12.04.2021 

Inchis 

09-04-21 09-04-21 
Apelant Contestator : S C 

ACTIVE CONEXE S A SEDIUL 
ALES 

Intimat Intimat : S C IND 
COREALIS S A SEDIU ALES Respingere apel 

Respinge apelul ca neîntemeiat. Obligă apelanta la plata 
către intimată a cheltuielilor de judecată în sumă de 

2500 lei - onorariu de avocat, sstabilit în aplicarea art. 
451 alin. 2 cpc.  Definitivă. Pronunţată azi, 09.04.2021, 

conform art. 402 teeza finală cpcc ( prin grefa instanţei). 

Apel 18 

Hotarâre 
numarul 

816/2021 din 
data 09.04.2021 

Inchis 

06-04-21 06-04-21 Debitor : ACTIVE CONEXE 
SA Creditor : IND COREALIS SA Admite cererea 

Admite cererea.Încuviinţează executarea silită împotriva 
debitorului, la cererea creditorului, în temeiul titlului 

executoriu reprezentat de Contract de Închiriere nr. 64 
din 01.07.2007, înscris în Registrul Naţional de 

Publicitate Mobiliară nr. 2021-03251426179625-
OSH/25.03.2021 și Actul Adiţional nr. 56/26.01.2010, 

pentru recuperarea creanţei prevăzute în titlul 
executoriu, la care se vor adăuga cheltuielile de 

executare, prin toate formele de executare. Fără cale de 
atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 

06.04.2021. 

  
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 06.04.2021 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

02-04-21 02-04-21 

Apelant Pârât : ACTIVE 
CONEXE SA, ACTIVE 

CONEXE SA SEDIUL ALES 
SCA IRINA GHEORGHE SI 

ASOCIATII 

Apelant Reclamant : IOAN 
MIRCEA MUNTEAN 

Schimbat în 
parte 

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantul-
reclamant Ioan-Mircea Muntean împotriva sentin?ei 
civile nr.1296/10.05.2019, pronunţate de Tribunalul 

Bucure?ti-Secţia a VI-a Civilă în dosarul 
nr.16412/3/2018.Admite apelul promovat de apelanta-

pârâtă Active Conexe SA împotriva aceleia?i 
sentin?e.Schimbă în parte sentin?a amintită mai sus, în 
sensul că respinge în tot, ca neîntemeiată, cererea de 

chemare în judecată. Respinge, ca neîntemeiată, ?i 
cererea apelantului-reclamant Ioan-Mircea Muntean 
vizând obligarea intimatei-pârâte Active Conexe SA la 
plata cheltuielilor de judecată reprezentate de taxa 

judiciară de timbru plătită în apel.Cu recurs în termen de 
30 zile de la comunicare.Recursul se depune la Curtea de 
Apel Bucure?ti-Sec?ia a VI-a civilă. Pronun?ată în ?edin?ă 

publică, azi, în ziua de 02.04.2021.  

S6 Completul 11A 

Hotarâre 
numarul 

607/2021 din 
data 02.04.2021 

Inchis 

01-04-21 01-04-21 Debitor : ACTIVE CONEXE S 
A 

Creditor : DRĂGAN LORENA 
MARIANA, GHEORGHIAN 

CRISTINA MARIA, COSTACHE 
AURORA FLORINA 

Admite cererea 

Admite cererea de încuviinţare a executării 
silite.Încuviinţează executarea silită în temeiul titlului 

executoriu, prin toate modalităţile de executare 
prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la 

realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum 
și a cheltuielilor de executare. Fără cale de 

atac.Pronunţată azi, 01.04.2021, prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 

C7 S2 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C25 
INCUVIINTARI bis) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 01.04.2021 

Inchis 

29-03-21 29-03-21 Apelant : SC ACTIVE 
CONEXE SA Intimat : SC IND COREALIS SA Stabilește 

competenţa 

Admite conflictul.Stabilește competenţa de soluţionare 
în favoarea Secţiei a VI-a a Tribunalului 

București.Definitivă.Pronunţată în ședinţă publică azi, 
29.03.2021 

S5 Camera de Consiliu  10 A 

Hotarâre 
numarul 

560/2021 din 
data 29.03.2021 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

08-02-21 08-02-21 Debitor : ACTIVE CONEXE S 
A 

Creditor : DRĂGAN LORENA 
MARIANA, GHEORGHIAN 

CRISTINA MARIA, COSTACHE 
AURORA FLORINA Petent : 
SCPEJ BÎNDILĂ GÂRBULEȚ 

Admite cererea 

Admite cererea.Încuviinţează executarea silită ce 
urmează a se efectua în oricare dintre modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege, la cererea creditorilor 
DRĂGAN LORENA MARIANA, GHEORGHIAN CRISTINA 

MARIA, COSTACHE AURORA FLORINA, împotriva 
debitorului ACTIVE CONEXE S.A., până la concurenţa 
sumelor rezultate din titlul executoriu reprezentat de 

sentinţa civilă nr. 3882/13.06.2018 pronunţată de 
Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 

40605/299/2017, anume câte 23.980 lei pentru fiecare 
dintre creditoare, reprezentând suma netă datorată 
acestora cu titlu de indemnizaţii fixe lunare aferente 

perioadei ianuarie 2015-august 2016, la care se adaugă 
dobânda legală calculată de la data de 13.12.2016 și 
până la data achitării integrale și efective a debitului 
principal, 1.444 lei cu titlu de cheltuieli de judecată 

pentru creditoarea Lorena Mariana Drăgan, 1.444 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată pentru creditoarea Cristina 
Maria Gheorghian, sume la care se adaugă cheltuieli de 

executare silită.Fără cale de atac.Dată în camera de 
consiliu și pronunţată astăzi, 08.02.2021, prin punerea 
soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

C3 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C3 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 08.02.2021 

Inchis 

06-01-21 06-01-21 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A Respinge 

cererea 

Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare. 
Obligă contestatorul la plata, intimat, a sumei de 3570 

lei, onorariu avocat.Cu drept de apel în termen de 10 zile 
de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 București.              
Pronun?area s-a făcut prin punerea solu?iei la dispozi?ia 

păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, la data de 
06.01.2021. 

Complet amanari pronuntare 
pt. jud.MATEI O.M. 

Hotarâre 
numarul 78/2021 

din data 
06.01.2021 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

09-12-20 09-12-20 

Recurent : ACTIVE CONEXE 
S A CU SEDIUL ALES LA SCA 

IRINA GHEORGHE ȘI 
ASOCIAȚII 

Intimat : LORENA MARIANA 
DRAGAN, CRISTINA MARIA 

GHEORGHIAN, AURORA 
FLORINA COSTACHE 

Constata nul 
recursul 

Admite excepţia nulităţii.Constată nul recursul.Obligă 
recurenta la plata către fiecare dintre intimate a câte 

1.300 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată.Definitivă.Pronunţată în ședinţă publică, azi, 

09.12.2020. 

S6 Completul 3R 

Hotarâre 
numarul 

868/2020 din 
data 09.12.2020 

Inchis 

02-12-20 02-12-20 

Apelant Contestator : S C 
ACTIVE CONEXE S A SEDIUL 

ALES LA SCA IRINA 
GHEORGHE ȘI ASOCIAȚII 

Intimat Intimat : S C IND 
COREALIS S A Nefondat 

Respinge apelul ca nefondat.obligă apelanta la plata 
către intimat a sumei de 2380 lei, cheltuieli de 

judecată.Definitivă.Pronunţată, azi, 02.12.2020, prin 
punerea solu?iei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei. 

Apel 10 

Hotarâre 
numarul 

3019/2020 din 
data 02.12.2020 

Inchis 

18-11-20 18-11-20 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A Respinge 

cererea 

Respinge cererea de suspendare provizorie formulată de 
contestatoarea S.C. ACTIVE CONEXE S.A. în 

contradictoriu cu intimata S.C. IND COREALIS S.A. ca 
neîntemeiată.Fără cale de atac.Pronunţată prin punerea 

solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, prin grefa, astăzi, 
18.11.2020.  

CAM. DE CONSILIU C16 S1 (fost 
C22 Civil) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 18.11.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

12-11-20 12-11-20 Debitor : ACTIVE CONEXE S 
A Creditor : IND COREALIS S A Admite cererea 

Admite cererea de încuviinţare a executării silite 
formulată de petentul B.E.J Paul Georgescu privind pe 
creditoarea IND COREALIS S.A. și pe debitoarea ACTIVE 
CONEXE S.A.Încuviinţează executarea silită, în oricare 
dintre formele prevăzute de lege, în conformitate cu 

titlul executoriu reprezent de Contractul de Închiriere nr. 
64/01.07.2007, actul adiţional nr. 56/26.01.2010, 

notificarea privind divizarea SC FORD ROMÂNIA SA și 
transferul contractului de închiriere către SC ACTIVE 
CONEXE SA, nr. R/244/20.12.2012; notificare privind 

divizarea SC IND STAR  MANAGEMENT SA și transferul 
contractului de închiriere către SC IND COREALIS SA, nr. 

64/01.02.2016 înregistrat la Agenţia Naţională de 
Administraţie Fiscală conform Declaraţiei de înregistrare 

a contractelor de locaţiune în vederea recuperării 
creanţei în cuantum de 190.209,6 lei reprezentând 

contravaloare chirie neachitată,  la care se adaugă și 
cheltuielile de executare silită.Fără cale de 

atac.Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia 
păr?ilor de către grefa instan?ei, astăzi, 12.11.2020. 

C 5 FAMILIE - ÎNCUVIINȚĂRI S2 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 12.11.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

11-11-20 11-11-20 Intervenient : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Petent : SOCIETATEA BEGA 
TEHNOMET SA Intimat : 

SOCIETATEA MECATIM SA 
TIMISOARA PRIN LICHIDATOR 

JUDICIAR 

Respinge 
plângerea 

Respinge excepţia lipsei de interes invocată de 
intimată.nRespinge plângerea de carte funciară 

formulată de petenta Bega Tehnomet SA în 
contradictoriu cu intimata MECATIM SA TIMIȘOARA, 
str.N.Titulescu nr.8, jud.Timiș împotriva încheierii de 

respingere a reexaminării nr.145167/13.08.2018, emisă 
de OCPI Timiș.nAdmite cererea de intervenţie accesorie 

în favoarea intimatei MECATIM SA TIMIȘOARA.nFără 
cheltuieli de judecată.nCu drept de apel in termen de 30 
de zile de la comunicare. nCalea de atac se va depune la 
Judecătoria Timișoara.nPronunţată prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, astăzi, 
11.11.2020. 

C22C 

Hotarâre 
numarul 

11985/2020 din 
data 11.11.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

28-10-20 28-10-20 
Petent : SC ACTIVE CONEXE 
SA, CURTEA DE CONTURI A 

ROMÂNIEI 

Intimat : CHIȚU ALIN, 
MUNTEAN IOAN MIRCEA, 
VETELEANU ALIN CRISTIAN 

citat la locul de muncă, 
VETELEANU ALIN CRISTIAN 
prin afisare la ușa instanţei 

respinge 
plângerea 

În baza art. 341 alin. (6) lit. a) rap. la art. 340 alin. (1) ?i 
art. 336 C.pr.pen. respinge plângerea formulată de 
petenta Curtea de Conturi a României () împotriva 

ordonanţei de clasare cu nr. 3848/P/2017 din data de 
18.03.2020 a procurorului din cadrul Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Sectorului 1 București, menţinută prin 
ordonanţa prim-procurorului Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 1 București nr. 189/II-2/2020, ca 
inadmisibilă.În baza art. 341 alin.(6) lit. b) C.pr.pen. 
admite plângerea formulată de petenta SC Active 

Conexe SA () împotriva ordonanţei de clasare cu nr. 
3848/P/2017 din data de 18.03.2020 a procurorului din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 
București, menţinută prin ordonanţa prim-procurorului 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 
București nr. 191/II-2/2020.Desfiinţează în totalitate 
ordonanţa de clasare din data de 18.03.2020, dată în 
dosarul nr. 3848/P/2017 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1 București, menţinută prin 

ordonanţa din 27.05.2020 a prim-procurorului 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 

București, dată în dosarul nr. 191/II-2/2020 și trimite 
cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 

București în vederea completării urmăririi penale.În baza 
art. 275 alin. (3) C. pr. pen., cheltuielile judiciare 

avansate de stat, în ceea ce privește plângerea petentei 
SC Active Conexe SA, rămân în sarcina acestuia.În baza 
art. 275 alin.(2) C.pr.pen. obligă pe petenta Curtea de 

Conturi a României la plata către stat a sumei de 100 lei, 
reprezentând cheltuieli judiciare.În baza art. 276 alin.(6) 
C.pr.pen. cu referire la art. 453 alin.(1) C.pr.civ. respinge 

ca neîntemeiate cererile intimaţilor Muntean Ioan-
Mircea și Chiţu Alin de obligare a petentelor la plata 

cheltuielilor judiciare. Definitivă.Pronunţată în camera 
de consiliu, astăzi 28.10.2020. 

Complet PENALamanari 
pronuntare jud.VOLINTIRU N.A. 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 28.10.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

13-10-20 13-10-20 

Intimat : S C ACTIVE 
CONEXE S A, MECATIM S A 
PRIN LICHIDATOR JUDICIAR 
AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S 

P R L 

Petent : BEGA TEHNOMET S A Fond - Respinge 
cererea 

Respinge cererea formulată de petenta Bega Tehnomet 
S.A. privind completarea încheierii de ședinţă nr. 1417 
din 21 iulie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 

și Justiţie - Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1589/1/2020.Definitivă. 

Completul nr. 1-CC NCPC 

Încheiere finală 
(dezinvestire) 

numarul 
1936/2020 din 

data 13.10.2020 

Inchis 

02-10-20 02-10-20 

Terţ poprit : ACTIVE 
CONEXE SA, 

ELECTROMECANICA 
PLOIEȘTI SA, 

EUROCONSTRUCT SA, 
FARINA COMPANY SA, 

FORD ROMÂNIA SA, 
HUMORFOREST SA, ACON 
SA PRIN ADMINISTRATOR 

JUDICIAR CII POP CLAUDIA, 
BACHUS SA, BIOFARM SA, 

CABANA MOGOSA SA, 
CENTROFARM SA, 

COMALEX SA, COMINEX 
METALIFERE SA, CORA SA, 
DRUSALCONSTRUCT SA, 

PANTERA SA, REMAT ALBA 
SA, SIF HOTELURI SA, 
TERMLOC SA, UZINA 

MECANICA PLOPENI SA, 
VINIFICAȚIE ȘI BĂUTURI 

GORJ SA 

Reclamant : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 
Pârât : PASTIU NISTOR TOMA 

VASILE ZGARDAN DORIN 
TEODOR ZGARDAN ARLETA 
UNGUREANU CONSTANTIN 

NARCIS ȘI ALȚ 

Stabilește 
competenţa 

Stabilește competenţa de soluţionare a cauzei în 
favoarea Tribunalului București secţia a V-a 

civilă.Definitivă.Pronunţată prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor de către Grefă astăzi, 02.10.2020.n 

S5 Camera de Consiliu  19 A 

Hotarâre 
numarul 

1300/2020 din 
data 02.10.2020 

Inchis 

15-09-20 15-09-20 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A Admite cererea 

Admite cererea de suspendare provizorie a executării 
silite formulată de contestatoare. Dispune suspendarea 
executării silite din dosarul de execuţional nr. 612/2020, 
constituit la B.E.J. Georgescu Paul, până la soluţionarea 

cererii de suspendare a executării silite formulate în 
dosarul nr. 28514/299/2020 aflat pe rolul Judecătoriei 
Sectorului 1 București.Prezenta încheiere se comunică, 
din oficiu și de îndată, către B.E.J. Georgescu Paul, prin 

fax și la sediu.Fără cale de atac.   Pronunţată, astăzi, 
15.09.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor 

prin mijlocirea instanţei. 

C5 S2 (fost C17 Civil) 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 15.09.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

14-09-20 14-09-20 Apelant Contestator : S C 
ACTIVE CONEXE S A Intimat : S C IND COREALIS S A Nefondat 

Respinge apelul, ca nefondat.Obliga apelanta la plata 
catre intimata a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecata.Definitiva.Pronuntata in sedinta publica. 

Apel 5 

Hotarâre 
numarul 

1986/2020 din 
data 14.09.2020 

Inchis 

11-09-20 11-09-20 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND COREALIS S A Admite cererea 

Respinge cererea de suspendare, ca 
neîntemeiată.Admite cererea de încuviintare a executării 

silite.nÎncuviinţează executarea silită împotriva 
debitoarei SC ACTIVE CONEXE SA, prin toate formele, ce 
face obiectul dosarului de executare nr. 612/2020 al BEJ 

GEORGESCU PAUL, în baza titlului executoriu 
reprezentat de contract de închiriere nr. 64/01.07.2007, 

actul adiţional nr.1/26.01.2010, notificare privind 
divizarea SC Ford Romania SA și transferul contractului 

de închiriere către SC Active Conexe SA 
nr.R/244/20.12.2012, notificare privind  divizarea SC Ind 

Star  Management SA și transferul contractului de 
închiriere către SC Ind Corealis nr.64/01.02.2016, pentru 
obligaţiile rezultate din titlul executoriu, plus cheltuielile 

ocazionate de efectuarea executării silite.              Fără 
cale de atac.Pronunţată prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 
conform art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, azi, data 

de 11.09.2020. 

C24 S2 ÎNCUVIINȚĂRI 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 11.09.2020 

Inchis 

04-09-20 04-09-20 Debitor : ACTIVE CONEXE 
SA Creditor : PIKANORE SRL Respinge 

cererea 

 Respinge cererea ca rămasă fără obiect. Respinge 
contestaţia ca rămasă fără obiect. Cu apel în 7 zile de la 

comunicare. Pronunţată in ședinţa publica, azi, 
04.09.2020. 

C9 

Hotarâre 
numarul 

3173/2020 din 
data 04.09.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

28-08-20 28-08-20 Debitor : ACTIVE CONEXE S 
A 

Creditor : VETELEANU ALIN 
CRISTIAN Admite cererea 

Admite cererea.nÎncuviinţează executarea silită cu 
privire la titlul executoriu reprezentat de Sentinţa civilă 

nr. 4923/2017 pronunţată la data de 28.12.2017 de 
Tribunalul București în dosar nr. 

36636/3/2015.Autorizează creditoarea să treacă la 
executarea silită a obligaţiilor cuprinse în titlul 

executoriu menţionat. Fără cale de atac.Pronunţată în 
ședinţă publică, astăzi, 28.08.2020. 

C12 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C16 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 28.08.2020 

Inchis 

02-07-20 02-07-20 Petent : SC ACTIVE CONEXE 
SA 

Intimat : VETELEANU ALIN 
CRISTIAN 

respinge 
plângerea 

nÎn baza art. 341 alin. 6 lit. a Cod procedură penală 
respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta 

S.C Active Conexe S.A, .., împotriva ordonanţei de clasare 
nr.3033/P/2014  din data de 17.12.2019, a Parchetului 

de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, 
menţinută prin ordonanţa nr. nr.98/II-2/2020, din data 
de 21.02.2020 a prim-procurorului Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 1 București.Va menţine 

soluţia dispusă prin ordonanţa de clasare 
nr.3033/P/2014 din data de 17.12.2019 a Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.În baza art. 

275 alin.2 C.pr.pen. va obliga petenta să plătească 
statului suma de 50 de lei reprezentând cheltuieli 

judiciare.Definitivă.Pronun?ată în camera de consiliu, 
azi, în data de 02.07.2020. 

Complet PENALamanari 
pronuntare jud.DUMITRU C. 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 02.07.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

15-06-20 15-06-20 Debitor : ACTIVE CONEXE S 
A Creditor : IND COREALIS S A Admite cererea 

Admite cererea.nÎncuviinţează executarea silită 
împotriva debitoarei ACTIVE CONEXE SA, prin toate 
formele de executare, ce face obiectul dosarului de 

executare nr. 583/02.06.2020 al BEJ PAUL GEORGESCU, 
în baza titlului executoriu reprezentat de Decizia civilă 

nr. 3305A/17.10.2019 pronunţată de Tribunalul 
București Secţia a IV-a Civilă în dosarul 29837/299/2018, 

pentru obligaţiile rezultate din titlul executoriu, plus 
cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite.             
Fără cale de atac.Pronunţată prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 
conform art. 396 alin. 2 Cod de procedură civilă, azi, data 

de 15.06.2020. 

C24 S2 ÎNCUVIINȚĂRI 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 15.06.2020 

Inchis 

25-05-20 25-05-20 Intimat Intervenient : SC 
ACTIVE CONEXE SA 

Apelant : SOCIETATEA BEGA 
TEHNOMET SA Intimat : 

SOCIETATEA MECATIM SA 
TIMISOARA PRIN LICHIDATOR 

JUDICIAR AGENTIA DE 
INSOLVENTA SPRL 

Nefondat 

          Respinge apelul declarat în cauză de către apelanta  
reclamantă SC BEGA TEHNOMET SA  în contradictoriu cu 

pârâta intimată  SC MECATIM SA în faliment  prin 
lichidator judiciar AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL și 

intervenienta accesorie intimată SC ACTIVE CONEXE SA 
împotriva sentinţei civile nr.7329/27.06.2019 a 
Judecătoriei Timișoara.          Respinge cererea 
intervenientei accesorii intimate de acordare a  
cheltuielilor de judecată în apel ca nedovedită.          

Definitivă.           Pronunţată prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 

25.05.2020.  

NC17-A 

Hotarâre 
numarul 

478/2020 din 
data 25.05.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

08-05-20 08-05-20 Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA Creditor : SC IND COREALIS SA Admite cererea 

Admite cererea.Încuviinţează executarea silită împotriva 
debitoarei SC ACTIVE CONEXE SA, prin toate formele de 
executare, ce face obiectul dosarului de executare nr. 

579/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc 
Georgescu Paul, în baza titlului executoriu reprezentat 
de Contract de închiriere nr. 64/01.07.2007 modificat 

prin Actul adiţional nr. 1/26.01.2010, pentru obligaţiile 
rezultate din titlul executoriu, plus cheltuielile 

ocazionate de efectuarea executării silite. Fără cale de 
atac.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 
alin. 2 Cod de procedură civilă, azi, data de 08.05.2020. 

C24 S2 ÎNCUVIINȚĂRI 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 08.05.2020 

Inchis 

18-03-20 18-03-20 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A Admite cererea 

Califică cererea ca fiind cerere de restituire cauţiune, 
achitată în plus.Admite cererea de restituire cauţiune, 

achitată în plus, conform Dovezii nr. 
2245674/26.11.2019.nDispune restituirea către 

contestatoare a cauţiunii, în cuantum de 6402,10 lei, 
achitată în plus, conform Dovezii nr. 

2245674/26.11.2019.nCu drept de recurs în termen de 
30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria 

Sectorului 1 București.nPronunţată prin punerea solu?iei 
la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, 

astăzi, 18.03.2020. 

Complet amanari pronuntare 
pt. jud.ALEXE M. 

Încheiere de 
ședinţă din data 

18.03.2020 
Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

03-02-20 03-02-20 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A Admite cererea 

Admite cererea de suspendare provizorie a executării 
silite.Dispune suspendarea provizorie a executării silite 
în dosarul de executare nr. 4/2020 constituit la B.E.J. 

GEORGESCU PAUL, până la solu?ionarea cererii de 
suspendare a executării silite formulate în cadrul 

dosarului nr. 2228/299/2019 aflat pe rolul Judecătoriei 
Sectorului 1 București.Prezenta încheiere se comunică, 
din oficiu și de îndată, către B.E.J. GEORGESCU PAUL, 

prin fax și la sediu.Fără cale de atac .Pronunţată astăzi, 
3.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei. 

C23 S1 (fost C32 Civil) 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 03.02.2020 

Inchis 

23-01-20 23-01-20 Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA Creditor : SC IND COREALIS SA Admite cererea 

Admite cererea de încuviinţare a executării 
silite.nÎncuviinţează executarea silită, în oricare dintre 

formele de executare prevăzute de lege, în conformitate 
cu dispoziţiile din titlul executoriu.Fără cale de 

atac.nPronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 

23.01.2020. 

C9 S2 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C30 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 23.01.2020 

Inchis 

10-01-20 10-01-20 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A Fond 

nRespinge ca neîntemeiate contestaţia la executare și 
cererea de întoarcere a executării silite privind pe 
contestator ACTIVE CONEXE SA  și pe intimat IND 

COREALIS SA .  nRespinge cererea de obligare a intimatei 
la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. 

nnnnnnnnnnnnObligă pe contestatoare sa plătească 
intimatei 3000 lei onorariu de avocat.nnÎn temeiul art. 

720 alin. 4 C.pr.civ., prezenta hotărâre, după rămânerea 
definitivă, se va comunica din oficiu și de îndată către 

BEJ Georgescu Paul- dosar de executare 1393/2019. nCu 
drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, 

cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria 
Sectorului 1 București. nnnnnnPronunţată în ședinţă 

publică, astăzi 10.01.2020. 

Complet amanari de 
pronuntare pt. jud. CRETEANU 

O. 

Hotarâre 
numarul 

126/2020 din 
data 10.01.2020 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

13-12-19 13-12-19 Apelant Creditor : S C 
ACTIVE CONEXE S A 

Intimat Debitor : S C BRAI 
CATA S R L Intimat Pârât : 

SCPEJ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII 

Respingere apel 
Respinge apelul ca nefondat.Definitivă. Pronunţată prin 

punerea  soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 
grefei instanţei. 

Apel Cameră de Consiliu 6 

Hotarâre 
numarul 

4098/2019 din 
data 13.12.2019 

Inchis 

27-11-19 27-11-19 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : S C IND COREALIS S A Admite cererea 

? Admite cererea de suspendare provizorie a executării 
silite, formulată de contestatoarea S.C. ACTIVE CONEXE 
S.A.Dispune suspendarea provizorie a executării silite în 
dosarul de executare nr. 1432/2019 constituit la B.E.J. 

GEORGESCU PAUL, până la solu?ionarea cererii de 
suspendare a executării silite formulate în cadrul 

dosarului nr. 35163/299/2019 aflat pe rolul Judecătoriei 
Sectorului 1 București.Prezenta încheiere se comunică, 
din oficiu și de îndată, către B.E.J. GEORGESCU PAUL, 

prin fax și la sediu.Fără cale de atac, pentru capătul de 
cerere având ca obiect suspendarea provizorie a 

executării silite.? Admite cererea de restituire a taxei 
judiciare de timbru în cuantum de 6402,10 lei, formulată 

de contestatoarea S.C. ACTIVE CONEXE S.A.Dispune 
restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 
6402,10 lei, achitate conform Avizului din data de 

25.11.2019 emis de Garanti Bank S.A. - Agenţia 
Dorobanţi (atașat la fila 2 din prezentul dosar).Cu drept 

de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va 
depune la Judecătoria Sectorului 1 București, pentru 

capătul de cerere având ca obiect restituirea taxei 
judiciare de timbru nedatorate.Pronunţată astăzi, 

27.11.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei. 

CAM. DE CONSILIU C11 S2 (fost 
C34 Civil) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 27.11.2019 

Inchis 

21-11-19 21-11-19 Apelant Creditor : SC 
ACTIVE CONEXE SA 

Intimat Petent : SOCIETATEA 
CIVILĂ PROFESIONALĂ DE 
EXECUTARE SILITĂ EZER 

LUCIAN ȘI ASOCIAȚII Intimat 
Debitor : SC BRAI CATA SRL 

Nefondat 
Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronuntata azi, 
21.11.2019 prin punerea solutiei la dispozitia partilor de 

catre grefa instantei. 
Apel Cameră de Consiliu 9 

Hotarâre 
numarul 

3771/2019 din 
data 21.11.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

15-11-19 15-11-19 Intimat Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Apelant Creditor : SC IND 
COREALIS SA Schimbat total 

Admite apelul.Schimbă în tot încheierea apelată, în 
sensul că:Admite cererea.Încuviinţează executarea 
silită.Definitivă.Pronunţată prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea instanţei. 

Apel  CC 18 

Hotarâre 
numarul 

3530/2019 din 
data 15.11.2019 

Inchis 

11-11-19 11-11-19 

Intimat Pârât : ACTIVE 
CONEXE SA, PRIMĂRIA 

COMUNEI IȘALNIȚA, 
COMUNA IȘALNIȚA PRIN 

PRIMAR, PRIMARUL 
COMUNEI IȘALNIȚA 

Recurent Reclamant : IND 
COREALIS SA Nefondat 

Respinge excepţia nulităţii.Respinge recursul ca 
nefondat.Obligă recurenta la plata către  intimata pârâtă 

ACTIV CONEXE SA a sumei de 3000 lei cheltuieli de 
judecată admise în parte.Definitivă. 

C5 - contencios 

Hotarâre 
numarul 

2461/2019 din 
data 11.11.2019 

Inchis 

06-11-19 06-11-19 

Apelant Creditor : SC 
ACTIVE CONEXE SA CU 

DOMICILIUL PROCESUAL 
ALES LA SCA IRINA 

GHEORGHE ȘI ASOCIAȚII 

Intimat Petent : SOCIETATEA 
CIVILĂ PROFESIONALĂ DE 
EXECUTARE SILITĂ EZER 

LUCIAN ȘI ASOCIAȚII Intimat 
Debitor : SC BRAI CAT SRL 

Admitere apel 
Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în 
sensul că: Încuviinţează executarea silită și pentru 

penalităţi. Definitivă. Pronunţată în ședinţă publică.  
Apel CC 11 

Hotarâre 
numarul 

3217/2019 din 
data 06.11.2019 

Inchis 

31-10-19 31-10-19 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND COREALIS S A Admite cererea 

Admite cererea. nÎncuviinţează executarea silită. nFără 
cale de atac.nPronunţată prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 
31.10.2019. 

C24 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C35 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 31.10.2019 

Inchis 

17-10-19 17-10-19 
Apelant Contestator : S C 
ACTIVE CONEXE S A CU 

SEDIUL ALES 

Intimat Intimat : SC IND 
COREALIS SA CU SEDIUL ALES Respingere apel 

Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata 
către intimată a sumei de 2000 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată în apel (onorariu avocat). 

Definitivă. Pronunţată azi, 17.10.2019, conform art.396 
alin.2 Cod procedură civilă. 

Apel 4 

Hotarâre 
numarul 

3305/2019 din 
data 17.10.2019 

Inchis 

17-10-19 17-10-19 Intimat Intervenient : SC 
ACTIVE CONEXE S A 

Intimat Pârât : DEMECO SRL, 
PIKANORE SRL, GLENCORA SRL, 

UNITED SERV SECURITY SRL 
Apelant Reclamant : IND 

COREALIS SA 

Ia act de 
renunţarea la 

apel 

Ia act ca apelanta reclamanta a renuntat la judecata 
apelului. Respinge cererea intimatei parate de obligare a 
apelantei reclamante la plata cheltuielilor de judecata, 
ca neintemeiata. Cu drept de recurs in 30 de zile de la 

comunicare. Cererea de recurs se va depune la 
Tribunalul Olt.  

CCA3 

Hotarâre 
numarul 

190/2019 din 
data 17.10.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

17-09-19 17-09-19 

Terţ poprit : SC ACTIVE 
CONEXE SA, SC BUCURESTI 

SA, BANCA DE EXPORT 
IMPORT A ROMANIEI 

EXIMBANK SA, TREZORERIA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

CEC BANK SA, BANCA 
COMERCIALA ROMANA SA 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 
Intimat : POPESCU D VALENTIN 

Respinge 
cererea 

Respinge cererea ca neîntemeiată.Cu drept de recurs în 
termen de 5 zile de la pronunţare, cerere care se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 București.Pronun?area s-a 
făcut prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin 

mijlocirea grefei instan?ei, la data de 17.09.2019. 

Complet amanari de 
pronuntare pt. jud. NĂSTASE A. 

Hotarâre 
numarul 

5144/2019 din 
data 17.09.2019 

Inchis 

03-09-19 03-09-19 Contestator Reclamant : SC 
ACTIVE CONEXE SA 

Intimat : MUNTEAN IOAN 
MIRCEA, VETELEANU ALIN 

CRISTIAN, CHIȚU ALIN 

Respinge 
contestaţia in 

anulare 

Respinge contestaţia în anulare ca 
inadmisibilă.Definitivă.Pronunţată în ședinţă publică azi 

03.09.2019.  
S6 CAMERĂ DE CONSILIU 17 A 

Încheiere finală 
(dezinvestire) 

numarul 1/2019 
din data 

03.09.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

25-07-19 25-07-19 Intimat Terţ poprit : ACTIVE 
CONEXE SA 

Intimat : AGROCOM LEGUME 
FRUCTE SA, AGROMEC ICLOD 

SA, AGROMEC LIVEZI SA, 
AGROMEC MOLDOVA NOUĂ 

SA, AGROTRANSPORT SA, 
ALCOM SA, ANTREPRIZA 

CONSTRUCTII BARBU SA, ARTA 
LEMNULUI SA, ATBAD SA, 

BACHUS SA, BEGA MINERALE 
INDUSTRIALE SA, BEGA 

TEHNOMET SA, BENTOFLUX 
SA, BIL TERENURI SA, 

BUCHAREST FILM STUDIOS SA, 
BUCIN SA, BUCUREȘTI SA, 

CABANA MOGOSA SA, 
CAMPUS ALPINA SA, CARGILL 
CEREALE SRL, CARGO TRANS 
SA, CASSTIL SA, CEREALCOM 

SA, CHIMCOMPLEX SA 
BORZESTI, CIVITA COM SA, 
COMALEX SA, COMAR SA, 

COMAT SA, CONCEREAL SA, 
COMINEX NEMETALIFERE SA, 
COMPANIA DE CONSTRUCTII 

COMUNICATII SI 
HIDROTEHNICE SA, COMPLEX 

DOINA SA, COMPREST SA, CON 
BUCOVINA SA, CONSTRUCTII 

BIHOR SA, CONSTRUCTII 
FEROVIARE CRAIOVA SA, 
CONSTRUCTII FEROVIARE 

GALAȚI, CORAL VALMOD SA, 
CRIZANTEMA COM SA, DAC 

AIR SA, DOBROMIN SA, FEPPER 
SA, FORTUNA SA, FRICOM SA, 

GEMINA TOUR SA, HEPITES SA, 
IASITEX SA, ICE FELIX FABRICA 

DE CALCULATOARE 
ELECTRONICE SA, ICTCM 

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI 
PROIECTARE TEHNOLOGICA 

PENTRU CONSTRUCTII MASINI 
SA, IMPARATUL TRAIAN SA, 

IMSA SA, INDUSTRIALEXPORT 
SA, INSTITUTUL DE TESTARE 

CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU MECANIZAREA 

AGRICULTURII ROMATEST SA, 
ITC INSTITUTUL DE TEHNICA 

DE CALCUL, JIUL SA CRAIOVA, 
LACTA SA, LEGMAS SA, LEMN 

MOL FA SA, MARCOM S A, 

Admitere apel 

ADMITE APELUL.Schimbă în tot sentinţa civilă apelată în 
sensul că:Respinge contestaţia la executare ca 

neîntemeiată.Obligă contestatoarea la plata sumei de 
1000 lei cheltuieli de judecată.Definitivă.Pronunţată în 

ședinţă publică azi, 25.07.2019 

Apel 15 

Hotarâre 
numarul 

2413/2019 din 
data 25.07.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

METTEXIN SA, ORIZONT SA, 
OSTROVIT SA, PAMORA SA, 

PREFA SA, PRODFURAJ 
PRODUCEREA NUTRETILOR 

COMBINATE ICLOD SA, 
PRODLACAT SA, ROMAN SA, 

ROMVAG SA PRIN LICHIDAOR 
JUDICIAR CI GMC SPRL, SAMUS 
SRL, SAPTE SPICE SA, SEMROM 

OLTENIA SA, SEMTEST 
GENETIC SA, SERVAGROMEC 

MIERCUREA CIUC SA, SIBAREX 
SA, SOCIETATEA DE 

CONSTRUCTII IN 
TRANSPORTURI BUCUREȘTI SA, 

SOCIETATEA DE STRATEGIE 
PENTRU PIATA DE GROS, 

SOCIETATEA DE 
TRANSPORTURI AUTO 
BERCENI, SOMECS SA, 

SOMPLAST SA, SPV INVESTIS 
IMOB SA, STEAUA ELECTRICA 

SA, TERMLOC SA, TERMOROM 
SA, TERRA TITU, TRANSILVANIA 

CONSTRUCTII SA, TRUST 
CONSTRUCTII SA, UBERMAR 
SA, UNIREA SA, VINVICO SA, 

VITIMAS SA, ZAHAR FUNDULEA 
SA Intimat Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI A A A S Apelant : 

PALTINIS SA 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

12-07-19 12-07-19 Creditor : ACTIVE CONEXE 
SA Petent : BEJ MUȘAT IOAN Admite cererea 

Admite cererea.Încuviinţează executarea silită a titlului 
executoriu.nnFără cale de atac.Pronunţată, prin punerea 

solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei azi, 
12.07.2019. 

CIV12 IE 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
7128/2019 din 

data 12.07.2019 

Inchis 

04-07-19 04-07-19 

Intimat Terţ poprit : ACTIVE 
CONEXE S A, 

CHIMCOMPLEX S A 
BORZEȘTI, COMALEX S A, 

ACTIVE CONEXE S A SEDIUL 
ALES LA SCA IRINA 

GHEORGHE ȘI ASOCIAȚII 

Apelant Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI A A A S Intimat : 

COMCM S A 

Nefondat Respinge apelul ca nefondat.Definitivă.Pronunţată în 
ședinţă publică. FFR - Apel 1 

Hotarâre 
numarul 

1997/2019 din 
data 04.07.2019 

Inchis 

27-06-19 27-06-19 
Intimat Contestator : S C 

ACTIVE CONEXE S A SEDIUL 
ALES 

Apelant Intimat : S C IND 
COREALIS S A CU SEDIU ALES Admitere apel 

Admite apelul.Schimbă sentinţa.Respinge contestaţia, 
cererea de întoarcere executare, cererea de obligare a 

intimatei la plata cheltuielilor de judecată ca 
neîntemeiate.Definitivă. Pronunţată la data de 

27.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei. 

Apel 22 

Hotarâre 
numarul 

2097/2019 din 
data 27.06.2019 

Inchis 

21-06-19 21-06-19 Creditor : ACTIVE CONEXE 
SA Petent : BEJ MUȘAT IOAN Admite cererea 

Admite cererea.nÎncuviinţează executarea silită  a titlului 
executoriu prin toate modalităţile prevăzute de lege.           
Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a 

obliga?iilor cuprinse în titlul executoriu.          Fără cale de 
atac.           Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi 21.06.2019. 

FF4 IE 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
6667/2019 din 

data 21.06.2019 

Inchis 

07-06-19 07-06-19 Petent : S C ACTIVE 
CONEXE S A 

Intimat : COMUNA ISALNIȚA 
PRIN PRIMAR, PRIMĂRIA 

COMUNEI ISALNIȚA, S C IND 
COREALIS S A 

Soluţii diverse 

Ia act de renunţarea la judecata cererii formulată de 
petenta S.C. Active Conexe S.A., prin care solicită 
strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul 

dosarului nr.1256/63/2019 al Curţii de Apel Craiova – 
Secţia de contencios administrativ și 

fiscal.nDefinitivă.Pronunţată în ședinţă publică, astăzi, 7 
iunie 2019. 

CC4-NCPC 

Încheiere finală 
(dezinvestire) 

numarul 
3160/2019 din 

data 07.06.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

04-06-19 04-06-19 Intimat Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Apelant Creditor : SC IND 
COREALIS SA Schimbat total 

Admite apelul.Schimbă în tot încheierea apelată în 
sensul că:Încuviinţează executarea silită a titlului 

executoriu reprezentat de contractul de închiriere nr. 
64/01.07.2007 și actul adiţional nr. 

1/26.01.2010.Definitivă.Pronunţată în ședinţă publică, 
azi, 04.06.2019. 

Apel CC 16 

Hotarâre 
numarul 

1642/2019 din 
data 04.06.2019 

Inchis 

17-05-19 17-05-19 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND COREALIS S A Admite in parte 

cererea 

Admite, în parte, cererea de încuviinţare a executării 
silite formulată de petentul B.E.J. Georgescu Paul, 
privind pe creditoarea S.C. IND Corealis S.A. și pe 
debitoarea S.C. Active Conexe S.A.Încuviinţează 

executarea silită, în oricare dintre formele prevăzute de 
lege, în conformitate cu titlul executoriu reprezentat de 
Contractul de închiriere nr. 64 din data de 01.07.2017, 
astfel cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 din 

data de 26.01.2010, pentru recuperarea creanţei în 
cuantum total de 190.209,60 lei reprezentând chiria 

aferentă lunilor decembrie 2018, ianuarie 2019 și 
februarie 2019, la care se adaugă cheltuielile de 

executare.Cu drept de apel exclusiv pentru creditor în 
termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de apel se 

depune la Judecătoria Sectorului 1 București.Pronunţată 
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei, astăzi, 17.05.2019. 

C7 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C8 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 17.05.2019 

Inchis 

09-05-19 09-05-19 Reclamant : S C ACTIVE 
CONEXE S A K Pârât : S C IND COREALIS S A 

Ia act de 
renunţare la 

judecată 

Admite excepţia de netimbrare a capătului de cerere 
având ca obiect despăgubiri. Anulează acest  capăt de 
cerere ce netimbrat. Ia act de renunarea la judecata 

capătului de cerere având ca obiect obligaţia de a face. 
Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se 

va depune la Tribunalul Dolj.  

C14 

Hotarâre 
numarul 

300/2019 din 
data 09.05.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

24-04-19 24-04-19 Reclamant : S C ACTIVE 
CONEXE S A Pârât : S C IND COREALIS S A 

Ia act de 
renunţare la 

judecată 

Ia act ca reclamanta S.C. ACTIVE CONEXE S.A. renuntă la 
judecarea cererii de ordonan?ă pre?edintială în  

contradictoriu cu  pârâta S.C. IND COREALIS S.A.Cu drept 
de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va 
depune la Tribunalul Dolj.Pronunţată în ședinţa publică, 
astăzi, 24 Aprilie 2019, la sediul Tribunalului Dolj-Secţia I 

Civilă 

C16 

Hotarâre 
numarul 

263/2019 din 
data 24.04.2019 

Inchis 

23-04-19 23-04-19 

Intimat Pârât : ACTIVE 
CONEXE S A, PRIMĂRIA 

COM IȘALNIȚA, COMUNA 
IȘALNIȚA PRIN PRIMAR 

Recurent Reclamant : IND 
COREALIS SA Nefondat 

Respinge excepţia nulităţii recursului. Respinge excepţia 
autorităţii de lucru judecat.Respinge recursul ca 

nefondat. Admite în parte cererea intimatei SC Active 
Conexe SA de plată a cheltuielilor de judecată. Obligă 
recurenta SC Ind Corealis SA să plătească intimatei SC 

Active Conexe SA 2000 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Definitivă.   

C1 Apel 

Hotarâre 
numarul 

1063/2019 din 
data 23.04.2019 

Inchis 

19-04-19 19-04-19 Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Petent : SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII Debitor : SC BRAI 

CATA SRL 

Admite cererea Admite cererea.  20-EXECUTĂRI SILITE 

Încheiere - de 
executare silită 

din data 
19.04.2019 

Inchis 

17-04-19 17-04-19 
Pârât : S C ACTIVE CONEXE 
S A, PRIMARUL COMUNEI 

ISALNITA 

Reclamant : S C IND COREALIS 
S A 

Anulează 
cererea 

Anuleaza cererea de chemare in judecata.Cu cerere de 
reexaminare în 15 zile de la comunicare. Cererea se 

depune la Tribunalul București - Secţia a II-a Contencios 
Administrativ și Fiscal. Pronunţată azi, 17.04.2019, prin 

punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa 
instantei. 

CC - CA3 
Încheiere anulare 

cerere din data 
17.04.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
76 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

09-04-19 09-04-19 Apelant : S C ACTIVE 
CONEXE S A Intimat : S C IND COREALIS S A Admitere apel 

Admite apelul.Schimbă sentinţa apelată în sensul că 
admite cererea de ordonanţă președinţială.Obligă pârâta 

să permită accesul reclamantei și societă?ilor cu care 
aceasta a încheiat contractul de achiziţie nr. 

743/06.06.2018 în incinta terenului de 6139 mp denumit 
Fosta Bază Producţie Coremi- Obiectivul Depoyitului 

Ecologic de slamuri și nămoluri, situat n Str. Mihai 
Eminescu nr. 117, sat Ișalniţa com. Ișalniţa jud. Dolj, pe o 

perioadă de 3 luni de la data pronunţării prezentei 
decizii.Obligă intimata către apelantă la plata sumei de 

1160 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată.Definitivă.Pronunţată în ședinţa publică din 

data de 09.04.2019. 

C2A 

Hotarâre 
numarul 

636/2019 din 
data 09.04.2019 

Inchis 

26-02-19 26-02-19 Reclamant : SC ACTIVE 
CONEXE SA Pârât : SC IND COREALIS SA 

Soluţionarea 
conflictului de 
competenţă 

Stabilește competenta de solutionare a cauzei în 
favoarea Tribunalului Dolj - Sectia I-a Civilă. Definitivă. C10D - comercial 

Hotarâre 
numarul 9/2019 

din data 
26.02.2019 

Inchis 

25-02-19 25-02-19 

Intimat Terţ poprit : SC 
ACTIVE CONEXE SA, BANCA 

DE EXPORT A ROMANIEI 
EXIMBANK SA, TREZORERIA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 

CEC BANK SA, BANCA 
COMERCIALA ROMANA SA, 

SC BUCURESTI SA 

Intimat : MIHĂILESCU MIRCEA 
TEODOR, MIHĂILESCU 

CRISTINA, MIHĂILESCU DANIEL 
ADRIAN Apelant Contestator : 

AUTORITATEA PENTRU 
ADMINISTRAREA ACTIVELOR 

STATULUI A A A S 

Nefondat Respinge apelul ca nefondat.Definitivă.Pronunţată in 
ședinţă publică, azi 25.02.2019. Apel 12 

Hotarâre 
numarul 

564/2019 din 
data 25.02.2019 

Inchis 

19-02-19 19-02-19 Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Petent : SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII Debitor : SC BRAI 

CATA SRL 

Admite cererea Admite cererea de încuviinţare a executării silite.     19-EXECUTĂRI SILITE 

Încheiere - de 
executare silită 

din data 
19.02.2019 

Inchis 

15-02-19 15-02-19 
Recurent Reclamant : SC 
ACTIVE CONEXE SA CU 

SEDIUL ALES 

Intimat Pârât : CURTEA DE 
CONTURI A ROMÂNIEI 
CAMERA DE CONTURI 

BUCUREȘTI 

Nefondat Respinge recursul, ca nefondat.Definitivă.Pronunţată în 
ședinţă publică azi, 15.02.2019. S8 Completul 7 recurs NCPC 

Hotarâre 
numarul 

759/2019 din 
data 15.02.2019 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

31-01-19 31-01-19 Creditor : ACTIVE CONEXE 
SA 

Petent : BEJ MUȘAT MARIAN 
Debitor : EVARES COMAPANY 

SRL 
Admite cererea 

Admite cererea formulată de executor judecătoresc 
Mușat Marian.Încuviinţează executarea silită, prin toate 

modalităţile de executare prevăzute de lege, a titlului 
executoriu reprezentat de contract de locaţiune din data 
de 04.04.2017 (înregistrat sub numărul 455/05.04.2017) 

și Actul adiţional nr. 1 din data de 06.07.2018, cu 
facturile emise în baza acestuia: FACTURA SERIA ACX NR. 

00703/01.10.2018, FACTURA SERIA ACX NR. 
00718/01.11.2018, FACTURA SERIA ACX NR. 
00732/03.12.2018, FACTURA SERIA ACX NR. 

00742/03.12.2018.Autorizează creditorul ACTIVE 
CONEXE S.A prin intermediul executorului judecătoresc, 

să treacă la executarea silită a debitorului EVARES 
COMPANY S.R.L. pentru realizarea obligaţiei de plată a 

sumei de 8.298,47 lei cuprinse în titlul executoriu 
menţionat și a cheltuielilor de executare.Fără cale de 

atac.Dată în Camera de Consiliu și pronunţată în ședinţă 
publică de la 31 ianuarie 2019.n 

Civil 12 CC ( fost CF5CC) 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
1034/2019 din 

data 31.01.2019 

Inchis 

23-01-19 23-01-19 

Intimat Terţ poprit : SC 
ACTIVE CONEXE SA, 

SOCIETATEA PENTRU 
INCHIDEREA SI 

CONSERVAREA MINELOR 
SA 

Intimat Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI Recurent Creditor : 
SC UZINA DE REPARATII TG JIU 
SA PRIN LICHIDATOR SIOMAX 

SPRL 

Respinge 
cererea de 

recurs 

Admite excepţia nulităţii recurului pentru 
nesemnare.Declară nul recursul.Irevocabilă.Pronunţată 

în ședinţă publică azi,23.01.2019. 
Recurs 15 

Hotarâre 
numarul 20/2019 

din data 
23.01.2019 

Inchis 

17-12-18 17-12-18 Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Petent : SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII Debitor : SC BRAI 

CATA SRL 

Admite cererea 
Admite cererea. Încuviinţează executarea silită în 

temeiul titlului executoriu. Fără cale de atac.      
Pronunţată în ședinţa publică azi, 17.12.2018. 

35-C-executări silite 

Încheiere - de 
executare silită 

din data 
17.12.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

10-12-18 10-12-18 Pârât : SC ACTIVE CONEXE 
SA, FORD ROMÂNIA SA 

Reclamant : ASOCIAȚIA DE 
PROPRIETARI NR 23 CALEA 

BUCUREȘTI 

Constată 
perimată 
cererea 

Dispune din oficiu repunerea cauzei pe rol.Admite 
excepţia perimării cererii de chemare in judecată, 

invocată din oficiu de instanţă.In temeiul art. 416 alin. 1  
Cod proc. Civ. constată perimată cererea de chemare în 
judecată.Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare 
la Tribunalul Dolj, cererea de recurs urmând a fi depusă 
la Judecătoria Craiova.Pronunţată în ședinţă publică, azi, 

10.12.2018. 

Civil 23 ( fost C20) 

Hotarâre 
numarul 

12911/2018 din 
data 10.12.2018 

Inchis 

26-11-18 26-11-18 

Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A, S C ACTIVE 

CONEXE S A SEDIUL ALES 
LA SCA IRINA GHEORGHE SI 

ASOCIATII 

Intimat : S C IND COREALIS S A Respinge 
cererea 

Respinge contestatia la executare ca 
neintemeiata.Respinge ca neintemeiat capatul de cerere 

privind anularea Încheierii de încuviinţare a executarii 
silite pronuntate in data de 30.06.2017 de catre 

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul 
nr.21865/299/2017.Respinge ca neintemeiat capatul de 

cerere privind intoarcerea executarii silite.Ia act ca 
intimata va solicita cheltuieli de judecata pe cale 

separata.In baza art.720 alin.4 din noul cod de procedura 
civila, prezenta hotarare se va comunica si B.E.J. 

Georgescu Paul.Cu apel in termen de 10 zile de la 
comunicare, care se depune la Judecatoria Sectorului 1 
Bucuresti.Pronunţata prin punerea solutiei la dispozitia 

partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 
26.11.2018. 

Complet amanari de 
pronuntare pt. jud. NETOIU 

E.A. 

Hotarâre 
numarul 

7379/2018 din 
data 26.11.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

23-11-18 23-11-18 Contestator : ACTIVE 
CONEXE S A SEDIUL ALES Intimat : IND COREALIS S A Respinge 

cererea 

Respinge excep?ia autorită?ii de lucru judecat, invocată 
de intimată, ca neîntemeiată.nRespinge contesta?ia la 

executare, ca neîntemeiată.nRespinge cererea de 
suspendare a executării silite, ca rămasă fără 

obiect.nRespinge cererea de întoarcere a executării, ca 
neîntemeiată.nIa act că intimata va solicita cheltuielile 

de judecată pe cale separată.nCu drept de apel în 
termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se 

depune la Judecătoria Sectorului 1 
Bucure?ti.nPronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 

23.11.2018. 

Complet amanari pronuntare  
jud.BALUTOIU ANDREEA 

Hotarâre 
numarul 

7332/2018 din 
data 23.11.2018 

Inchis 

23-11-18 23-11-18 Contestator : S C ACTIVE 
CONEXE S A Intimat : S C IND COREALIS S A Respinge 

cererea 

Respinge excep?ia autorită?ii de lucru judecat ca 
neîntemeiată.Respinge contesta?ia la executare ca 

neîntemeiată. Respinge cererea de întoarcere a 
executării ca neîntemeiată. Ia act că intimata va solicita 

cheltuielile de judecată pe cale separată.Cu drept de 
apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea se 

depune la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunţată 
în ședinţă publică, azi, 23.11.2018. 

Complet amanari de 
pronuntare pt. jud. DINESCU 

A.G 

Hotarâre 
numarul 

7289/2018 din 
data 23.11.2018 

Inchis 

15-11-18 15-11-18 Recurent Reclamant : S C 
ACTIVE CONEXE S A 

Intimat Pârât : MUNTEAN 
IOAN MIRCEA 

Respingere 
recurs - 

Nefondat 

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta 
S.C. ACTIVE CONEXE S.A. împotriva deciziei civile nr. 

115/A din 23 ianuarie 2018, pronunţate de Curtea de 
Apel București – Secţia a V-a Civilă.Obligă recurenta-

reclamantă S.C. ACTIVE CONEXE S.A. la plata sumei de 
2808,92 lei reprezentând cheltuieli de judecată în recurs, 

către intimatul-pârât Muntean Ioan Mircea.Definitivă. 

Completul filtru nr. 3   Inchis 

06-11-18 06-11-18 Revizuent : SC ACTIVE 
CONEXE SA Intimat : SC IND COREALIS SA Respinge 

revizuirea 

Respinge cererea de revizuire, ca neîntemeiată. 
Definitivă.nPronunţată în ședinţă publică, astăzi, 6 

noiembrie 2018 
C8-APEL 

Hotarâre 
numarul 

4791/2018 din 
data 06.11.2018 

Inchis 

02-11-18 02-11-18 Creditor : ACTIVE CONEXE 
SA 

Petent : BEJ MUȘAT MARIAN 
Debitor : EVARES COMPANY 

SRL 
Admite cererea Admite cererea. Fără cale de atac. Civil 6 CC(  fost CCOM4 CC) 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
9948/2018 din 

data 02.11.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

23-10-18 23-10-18 Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA Creditor : SC IND COREALIS SA Admite cererea 

Admite cererea. Încuviinţează executarea silită ce 
urmează a se efectua în oricare dintre modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege, la cererea creditorului 
S.C. IND Corealis S.A., împotriva debitorului S.C. Active 
Conexe S.A., până la concurenţa sumelor rezultate din 
titlul executoriu reprezentat de contractul de închiriere 

nr.64/01.07.2007, actul adiţional nr.1/26.01.2010, 
notificare privind divizarea S.C. Ford Romania S.A. și 
transferul contractului de închiriere către S.C. Active 
Conexe S.A. nr. R/244/20.12.2012, notificare privind 
divizarea S.C. Ind Star Management S.A. și transferul 

contractului de închiriere către S.C. Ind Corealis S.A. nr. 
64/01.02.2016, anume 428.605,24 lei (contravaloare 

facturi nr. 77/01.03.2018, nr. 82/02.04.2018, nr. 
91/02.05.2018, nr. 101/04.06.2018, nr. 108/03.07.2018 

și nr. 115/01.08.2018), la care se adaugă cheltuieli de 
executare silită. Fără cale de atac. Dată în camera de 

consiliu și pronunţată în ședinţă publică, astăzi, 
23.10.2018. 

C3 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C3 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 23.10.2018 

Inchis 

17-10-18 17-10-18 Creditor : S C ACTIVE 
CONEXE S A 

Petent : SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII Debitor : S C BRAI 

CATA S R L 

Admite cererea 

Admite cererea de încuviinţare a executării silite.           
Încuviinţează executarea silită conform  dispoziţiilor 

titlului executoriu.Fără cale de atac.Pronunţată în 
ședinţă publică, azi,17.10.2018. 

14-C-executări silite 

Încheiere - de 
executare silită 

din data 
17.10.2018 

Inchis 

11-10-18 11-10-18 Intimat Terţ poprit : S C 
ACTIVE CONEXE S A 

Apelant Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI A A A S Intimat 

Intimat : ASOCIATIA SIMPAS 
SERV SA Intimat  Intimat : S C 

BUCUREȘTI S A 

Nefondat Respinge apelul ca nefondat.Definitiva. Pronuntata in 
sedinta publica la 11.10.2018. FFR - Apel 1 

Hotarâre 
numarul 

3329/2018 din 
data 11.10.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

05-10-18 05-10-18 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND COREALIS S A Admite cererea 

Admite cererea.Încuviinţează executarea silită ce 
urmează a se efectua în oricare dintre modalităţile de 

executare silită prevăzute de lege, la cererea creditorului 
S.C. IND Corealis S.A., împotriva debitorului S.C. Active 
Conexe S.A., până la concurenţa sumelor rezultate din 
titlul executoriu reprezentat de contractul de închiriere 

nr.64/01.07.2007, actul adiţional nr.1/26.01.2010, 
notificare privind divizarea S.C. Ford Romania S.A. și 
transferul contractului de închiriere către S.C. Active 
Conexe S.A. nr. R/244/20.12.2012, notificare privind  
divizarea S.C. Ind Star  Management S.A. și transferul 

contractului de închiriere către S.C. Ind Corealis S.A. nr. 
64/01.02.2016, anume 301.799,24 lei, la care se adaugă 

cheltuieli de executare silită.Fără cale de atac.Dată în 
camera de consiliu și  pronunţată în ședinţă publică, 

astăzi, 05.10.2018. 

C3 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C3 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 05.10.2018 

Inchis 

01-10-18 01-10-18 Creditor : ACTIVE CONEXE 
SA 

Petent : BEJ MUȘAT MARIAN 
Debitor : CPE LOGISTICS SRL Admite cererea 

  Admite cererea.Încuviinţează executarea silită a titlului 
executoriu reprezentat de        contractul de locaţiune nr 

1219/31.08.2017  privind pe creditoarea  ACTIVE 
CONEXE SA și debitorul  CPE LOGISTICS SRL prin 
poprire/urmărire silită mobiliară/urmărire silită 

imobiliară pentru suma de  5760,78 lei, suma înscrisă în 
facturile seria ACX, nr. 00643/04.06.2018 și factura seria 
ACX, NR. 00657/02.07.2018 reprezentând chirie restantă 

și suma de 397,38 lei reprezentând penalită?i de 
întârziere.Fără  nicio cale de atac.Pronunţată în ședinţă 

publică, azi, 01.10.2018.   n  

Civil 11 CC ( fost C9CC) 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
8587/2018 din 

data 01.10.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

25-09-18 25-09-18 
Apelant Contestator : S C 

ACTIVE CONEXE S A SEDIUL 
ALES 

Intimat Intimat : MUCA 
ANDREEA JANINA, MUCĂ 
ANDREEA JANINA Intimat 

Petent : BEJA OLTEANU HAJA 
SI GHINEA 

Nefondat 

Respinge apelul ca nefondat.Obligă apelantul-
contestator la plata către intimata Muca Andreea Janina 

la plata sumei de 1785 lei, reprezentând cheltuieli de 
judecată- onorariu avocat în apel. Definitivă. Pronunţată 

în ședinţă publică azi, 25.09.2018. 

Apel 15 

Hotarâre 
numarul 

3468/2018 din 
data 25.09.2018 

Inchis 

20-09-18 20-09-18 
Creditor : SC ACTIVE 

CONEXE SA, SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Petent : SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII, SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII Debitor : SC BRAI 
CATA SRL,SC BRAI CATA SRL 

Admite cererea Admite cererea. 20-C-executări silite 

Încheiere - de 
executare silită 

din data 
20.09.2018 

Inchis 

12-09-18 12-09-18 

Intimat Terţ poprit : SC 
ACTIVE CONEXE SA, BANCA 

DE EXPORT IMPORT A 
ROMANIEI EXIMBANK SA, 

TREZORERIA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI, CEC BANK SA, 

BANCA COMERCIALA 
ROMANA SA, SC 
BUCURESTI SA 

Apelant Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI A A A S Intimat : 

POPESCU D VALENTIN 

Respingere apel Respinge apelul ca nefondat.Definitivă.Pronunţată în 
ședinţă publică, azi, 12.09.2018. Apel 14 

Hotarâre 
numarul 

3223/2018 din 
data 12.09.2018 

Inchis 

23-08-18 23-08-18 Creditor : ACTIVE CONEXE 
SA 

Petent : BEJ ALBU IONUȚ ELIAN 
ȘI MUȘAT MARIAN Debitor : 

CRE LOGISTICS SRL 

Respinge 
cererea 

Respinge cererea de încuviinţare a executării silite 
formulată de executorul judecătoresc ALBU IONUȚ ELIAN 

din cadrul SOCIETATII CIVILE PROFESIONALE A 
EXECUTORILOR JUDECATORESTI ALBU IONUȚ-ELIAN si 

MUȘAT MARIAN, ca neîntemeiată. Cu apel pentru 
creditoare, în termen de 15 zile de la comunicare, apel 

care se depune la Judecătoria Craiova.Dată în Camera de 
Consiliu și pronunţată în ședinţă publică, azi, 23.08.2018. 

CIVIL V3 CC 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
7609/2018 din 

data 23.08.2018 

Inchis 

10-07-18 10-07-18 Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Petent : SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII Debitor : SC BRAI 

CATA SRL 

Admite cererea Admite cererea. 20-C-executări silite 

Încheiere - de 
executare silită 

din data 
10.07.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

09-07-18 09-07-18 Contestator : SC ACTIVE 
CONEXE SA Intimat : SC IND COREALIS SA Respingere apel 

Respinge contestaţia în anulare ca 
neîntemeiată.Definitivă.Pronunţată în ședinţă publică, 

azi, 09.07.2018. 
Apel Cameră de Consiliu 14 

Hotarâre 
numarul 

2795/2018 din 
data 09.07.2018 

Inchis 

08-06-18 08-06-18 Creditor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Debitor : S C DAC AIR S A Admite cererea 

Admite cererea de încuviinţare a executării 
silite.nÎncuviinţează executarea silită. nFără cale de atac. 

nDată în camera de consiliu și pronunţată în ședinţă 
publică, astăzi, 08.06.2018. 

C19 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C26 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 08.06.2018 

Inchis 

30-05-18 30-05-18 Creditor : ACTIVE CONEXE Petent : BEJ MUȘAT MARIAN 
Debitor : CPE LOGISTICS SRL Admite cererea 

Admite cererea de încuviinţare a executării silite 
formulată de B.E.J. Mușat Marian.Încuviinţează 

executarea silită a titlului executoriu reprezentat de 
contractul de locaţiune nr. 1219/31.08.2017 cu facturile 
emise în baza acestuia seria ACX, nr. 00587/01.03.2018, 

seria ACX, nr. 00608/02.04.2018 și seria ACX, nr. 
00626/02.05.2018, privind pe creditorul ACTIVE CONEXE 

SA și pe debitorul CPE LOGISTICS SRL.Fără cale de 
atac.Dată în cameră de consiliu și pronunţată în ședinţă 

publică, azi, 30.05.2018. 

Civil 17 CC( fost CF9CC) 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
4935/2018 din 

data 30.05.2018 

Inchis 

23-05-18 23-05-18 Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Petent : SOCIETATEA CIVILĂ 
PROFESIONALĂ DE EXECUTARE 

SILITĂ EZER LUCIAN ȘI 
ASOCIAȚII Debitor : SC BRAI 

CATA SRL 

Admite cererea Admite cererea.  2-C -executări silite 

Încheiere - de 
executare silită 

din data 
23.05.2018 

Inchis 

24-04-18 24-04-18 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND COREALIS S A Respinge 

cererea 

Respinge cererea de încuviin?are a executării silite 
formulată de petentul B.E.J. GORGESCU PAUL, privind pe 
creditoarea IND COREALIS S.A. și pe debitoarea ACTIVE 
CONEXE S.A., ca neîntemeiată.Cu drept de apel pentru 

creditoare în termen de 15 zile de la comunicare, care se 
depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucure?ti.Pronunţată 

în ședinţă publică astăzi, 24.04.2018. 

C1-STAG.Incuviintari S2(fost C3-
STAG.Incuviintari) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 24.04.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
84 



ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

11-04-18 11-04-18 

Contestator : ACTIVE 
CONEXE SA SEDIUL ALES LA 

SCA IRINA GHEORGHE ȘI 
ASOCIATII 

Intimat : UZINA DE REPARAȚII 
TÂRGU JIU S A PRIN 

LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX 
SPRL, AUTORITATEA PENTRU 
ADMINISTRAREA ACTIVELOR 

STATULUI 

Admite cererea 

Admite cererea de restituire taxă judiciară de timbru. 
Dispune restituirea către petentă a sumei de 1000 lei 

achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru în dosarul nr. 
18629/299/2017. Cu drept de apel în termen de 30 de 

zile de la comunicare, cererea de apel se depune la 
Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunţată în ședinţă 

publică, azi, 11.04.2018. 

Complet amanari pronuntare 
jud.IFTINCA(VOICU)A.M. 

Încheiere de 
ședinţă din data 

11.04.2018 
Inchis 

27-03-18 27-03-18 

Terţ poprit : SC ACTIVE 
CONEXE SA, SC BUCUREȘTI 
SA, SC ACTIVE CONEXE SA 

LA SCA IRINA GHEORGHE ȘI 
ASOCIAȚII 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 
Intimat : GHEORGHE FLOREA 

Respinge 
cererea 

Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la 
executarea silită însăși, invocată de instanţă din 

oficiu.Respinge, ca tardiv introdusă, contestaţia la 
executarea silită însăși.Admite în parte contestaţia la 

executare având ca obiect adresele de înfiinţare a 
popririi din data de 18.12.2017 emise de BEJ Gheorghe 

Paul în dosarul de executare nr.15/2015, privind pe terţii 
popriţi S.C. Active Conexe S.A. și S.C. București S.A., 

formulată de contestatoarea Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului în contradictoriu cu 
intimatul Gheorghe Florea și terţii popriţi S.C. Active 

Conexe S.A. și S.C. București S.A.Anulează adresele de 
înfiinţare a popririi emise de BEJ Gheorghe Paul în 

dosarul de executare nr.15/2015 la data 18.12.2017, 
privind pe terţii popriţi S.C. Active Conexe S.A. și S.C. 

București S.A.Respinge, în rest, ca neîntemeiată, 
contestaţia la executare.Respinge cererea de suspendare 

a executării silite, ca rămasă fără obiect. Respinge, ca 
neîntemeiată, cererea de întoarcere a executării silite. 
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. 
Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 

București.Pronunţată în ședinţă publică, astăzi, 
27.03.2018. 

Complet amanari de pron. 
jud.CIUREA (IUTIȘ) A.M. 

Hotarâre 
numarul 

1904/2018 din 
data 27.03.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

20-03-18 20-03-18 Intimat Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Apelant Creditor : SC IND 
COREALIS SA Schimbat total 

Admite apelul.Schimbă în tot încheierea apelată în 
sensul că : Admite cererea. Încuviinţează executarea 
silită. Definitivă. Pronunţată în ședinţă publică, azi, 

20.03.2018.  

Apel Cameră de Consiliu 7 

Hotarâre 
numarul 

1038/2018 din 
data 20.03.2018 

Inchis 

13-03-18 13-03-18 Contestator : ACTIVE 
CONEXE SA 

Intimat : UZINA DE REPARAȚII 
TÂRGU JIU S A PRIN SIOMAX 
SPRL Debitor : AUTORITATEA 

PENTRU ADMINISTRAREA 
ACTIVELOR STATULUI 

Respinge 
cererea 

Admite excepţia lipsei de interes invocată din 
oficiu.Respinge cererea petentei SC ACTIVE CONEXE SA 

de restituire a taxei judiciare de timbru ca lipsită de 
interes.Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. 

Cererea se depune la Judecătoria Sectorului 1 
București.Soluţionată în camera de consiliu și pronunţată 

în ședinţă publică, astăzi, 13.03.2018. 

CAM. DE CONSILIU C15 S2 (fost 
C39 Civil) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 13.03.2018 

Inchis 

22-02-18 22-02-18 Apelant : ACTIVE CONEXE 
SA Intimat : IND COREALIS SA Nefondat 

Respinge cererea de apel ca 
nefondată.Definitiva.Pronunţată în ședinţă publică azi, 

22.02.2018. 
C15-APEL 

Hotarâre 
numarul 

879/2018 din 
data 22.02.2018 

Inchis 

16-01-18 16-01-18 Reclamant : ACTIVE 
CONEXE SA 

Pârât : MUNTEAN IOAN 
MIRCEA cu dom ales la SCA 
BIRIS GORAN, VETELEANU 

ALIN CRISTIAN CU DOM ALES 
LA SCA BRAȘOVEANU CER, 

CHITU ALIN CU DOM ALES LA 
SCA PELI FILIP, MUNTEAN 

IOAN MIRCEA, VETELEANU 
ALIN CRISTIAN 

Încheiere 

Admite cererea de îndreptare eroare materială.Dispune 
îndreptarea erorilor, respectiv înlăturarea omisiunilor 

strecurate în cuprinsul încheierii de ședinţă din 
24.10.2017 în sensul că se va consemna în cuprinsul 

răspunsurilor pârâtului Chitu Alin, mai precis în răspunsul 
la întrebarea nr. 6 perioada corectă la care s-a referit 

partea ca fiind 2008-2012, în loc de 2008-2013, cum din 
eroare s-a menţionat, iar la întrebarea instanţei „nu 

putea Ford să dea aceste imobile înapoi, inclusiv 
participaţiile de la Mecatim SA, era activă?”, se va 
consemna suplimentar în răspunsul aceluiași pârât 
următoarea afirmaţie: „nouă ne-a venit o adresă, o 

împuternicire din partea AVAS în care ni s-a zis: numiţi 
oamenii aceștia în Consiliul de administraţie 

Mecatim…”.Cale de atac odată cu fondul.Pronunţată în 
ședinţă publică azi, 16.01.2018. 

C21-Fond CC 

Încheiere - 
îndreptare eroare 

materială din 
data 16.01.2018 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

15-01-18 15-01-18 
Pârât : S C ACTIVE CONEXE 
S A, S C ACTIVE CONEXE S A 

SEDIUL ALES 

Reclamant : MUCA JANINA 
ANDREEA 

Admite in parte 
cererea 

Admite in parte actiunea.Obliga parata sa plateasca 
reclamantei suma de 1.600 lei cu titlu de 

pretentii.Respinge ca neintemeiata cererea reclamantei 
privind obligarea paratei la plata cheltuielilor de 

judecata.Cu apel in termen de 30 de zile de la 
comunicare, care se depune la Judecatoria Sectorului 1 

Bucuresti. Pronunţată in ședinţa publica, astazi, 
15.01.2018. 

C2 S1 (fost C2 Civil) 

Hotarâre 
numarul 78/2018 

din data 
15.01.2018 

Inchis 

30-10-17 30-10-17 

Terţ poprit : ACTIVE 
CONEXE S A, 

CHIMCOMPLEX S A 
BORZEȘTI, COMALEX S A 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI Intimat : 
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO 

BISTRIȚA S A 

Admite in parte 
cererea 

Admite în parte contestaţia la executare formulată de 
contestatoarea Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului,  în contradictoriu cu intimata 

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO BISTRIȚA SA.Dispune 
anularea adresei de înfiinţare a popririi din 31.05.2017 în 

privinţa terţilor popriţi SC ACTIVE CONEXE SA, 
CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI și  COMALEX SA, precum și 

a tuturor actelor subsecvente acesteia, efectuate în 
dosarul de executare nr. 1274/2015 al BEJA  Dorina 
Gonţ, Lucian Gonţ și Marian Panait.Respinge în rest 

contestaţia ca neîntemeiată.Respinge cererea de 
suspendare a executării silite, ca rămasă fără 

obiect.Respinge cererea de întoarcere a executării silite, 
ca neîntemeiată.Cu drept de apel în termen de 10 zile de 

la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria 
Sectorului 1 București.Pronunţată în ședinţă publică 

astăzi, 30.10.2017. 

Complet amanari de 
pronuntare pt. jud. IONESCU 

L.C 

Hotarâre 
numarul 

8089/2017 din 
data 30.10.2017 

Inchis 

11-10-17 11-10-17 Debitor : ACTIVE CONEXE 
SA 

Creditor : MUCA ANDREEEA 
JANINA Admite cererea 

            Admite cererea.Încuviinţează executarea silită 
Fără cale de atac.         nPronunţată în ședinţă publică, 

azi, 11.10.2017. 

C22 S2 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C46 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 11.10.2017 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

29-09-17 29-09-17 Reclamant : ACTIVE 
CONEXE SA Pârât : DAC AIR S A Admite cererea 

Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune în privinţa cheltuielilor de judecată din dosarele 

nr. 25127/215/2013 și nr. 25438/215/2013 ale 
Judecătoriei Craiova, fază procesuală fond, ca 

neîntemeiată.nAdmite în parte acţiunea formulată de 
reclamanta SC ACTIVE CONEXE SA în contradictoriu cu 
pârâta SC DAC AIR SA, așa cum a fost precizată.nObligă 
pârâta la plata sumei de 29.874,86 lei către reclamantă 
cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în dosarul nr. 

25127/215/2013 (la care a fost conexat dosarul nr. 
25438/215/2013) al Judecătoriei Craiova (fază 

procesuală fond), dosarul nr. 25127/215/2013 al 
Tribunalului Dolj (fază procesuală recurs), dosarul nr. 

9498/63/2014 al Curţii de Apel București (fază 
procesuală revizuire) și dosarul nr. 9611/63/2014* al 

Curţii de Apel Constanţa (fază procesuală 
revizuire).nObligă pârâta la plata dobânzii legale 
penalizatoare calculată la suma de 29.874,86 lei 
începând cu data de 25.01.2017 și până la plata 

efectivă.nRespinge cererea reclamantei de acordare a 
cheltuielilor de judecată din prezentul dosar ca 

neîntemeiată.nCu apel în 30 de zile de la comunicare ce 
se va depune la Judecătoria Sectorului 1 

București.nPronunţată în ședinţă publică, astăzi, 
29.09.2017. 

Complet amanari de 
pronuntare pt. jud. DRAICA 

L.M. 

Hotarâre 
numarul 

7006/2017 din 
data 29.09.2017 

Inchis 

05-09-17 05-09-17 Apelant : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Intimat : MUCA ANDREEA 
JANINA Tardiv 

Admite excepţia tardivităţii declarării 
apelulrilor.Respinge ambele apeluri declarate în numele 

SC Active Conexe S.A. ca fiind tardiv declarate. Definitivă. 
Pronunţată în ședinţă publică. 

S7 C.5A AS-LM 

Hotarâre 
numarul 

4115/2017 din 
data 05.09.2017 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

03-08-17 03-08-17 

Intimat Contestator : 
ACTIVE CONEXE SA SEDIU 

ALES LA SCA IRINA 
GHEORGHE ȘI ASOCIAȚII 

Recurent Intimat : UZINA DE 
REPARAȚII TÂRGU JIU S A PRIN 
SIOMAX SPRL Intimat Debitor : 

AUTORITATEA PENTRU 
ADMINISTRAREA ACTIVELOR 

STATULUI 

Nefondat Respinge recursul, ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată 
în ședinţă publică azi, 03.08.2017.  R.1 

Hotarâre 
numarul 

326/2017 din 
data 03.08.2017 

Inchis 

30-06-17 30-06-17 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND CORALIS S A Admite cererea 

Admite cererea de încuviinţare a executării silite. 
Încuviinţează executarea silită. Fără cale de atac. Dată în 

camera de consiliu și pronunţată în ședinţă publică, 
astăzi, 30.06.2017. 

C19 S1 ÎNCUVIINȚĂRI (fost C26 
INCUVIINTARI) 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 30.06.2017 

Inchis 

09-06-17 09-06-17 Contestator : SC ACTIVE 
CONEXE SA Intimat : SC IND CORELIAS SA Anulează 

cererea 

Admite excepţia de netimbrare. Anulează cererea.Ia act 
că intimata și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de 

judecată pe cale separată. Cu apel în 10 zile de la 
comunicare.Pronunţată în ședinţă publică, azi, 

09.06.2017 

C12 - civil și executări (fost pj) 

Hotarâre 
numarul 

7361/2017 din 
data 09.06.2017 

Inchis 

06-04-17 06-04-17 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND COREALIS S A Admite cererea Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Fără 

cale de atac.  C28 S1 ÎNCUVIINȚĂRI 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 06.04.2017 

Inchis 

21-02-17 21-02-17 Contestator : ACTIVE 
CONEXE SA 

Debitor : SC BECCARINA SRL, 
SC BECCARINA SRL PRIN 

ADMINISTRATOR JUDICIAR C I I 
DATCU NATALIA LUIZA 

Respins Respinge contestaţia ca rămasă fără obiect.Cu apel. C2F 

Hotarâre 
numarul 

105/2017 din 
data 21.02.2017 

Inchis 

01-02-17 01-02-17 Pârât : SC ACTIVE CONEXE 
SA 

Reclamant : MUCA ANDREEA 
JANINA Încheiere 

Respinge cererea de lămurire a dispozitivului, ca 
neîntemeiata.Cu drept de apel in 10 zile de la 

comunicare.Pronunţată în ședinţă publică astăzi 
01.02.2017.  

CC-13 
Încheiere de 

ședinţă din data 
01.02.2017 

Inchis 

11-01-17 11-01-17 Debitor : S C ACTIVE 
CONEXE S A Creditor : S C IND COREALIS S A Admite cererea Admite cererea. Încuviintează executarea silită. Fără cale 

de atac. C 1 - ÎNCUVIINȚĂRI 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 11.01.2017 

Inchis 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
89 



ACTIVE CONEXE S.R.L. 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel) 
 

16-12-16 16-12-16 

Apelant Terţ poprit : SC 
ACTIVE CONEXE SA ACTIVE 

CONEXE, SC ACTIVE 
CONEXE SA LA SCP 

DRAGNE ȘI ASOCIAȚII 

Apelant Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI Intimat : SC 

VESTIMPEX SRL 

Schimbat total 

Admite apelurile.Schimbă în tot sentinţa apelată:Admite 
în parte contestaţiile la executare conexe.Anulează 

adresa de înfiinţare emisă în dosarul de executare nr. 
591/2013 al BEJ Adrian Moianu la data de 

07.09.2015.Respinge în rest contestaţiile la executare 
conexe.Obligă intimata la plata către apelanta terţ poprit 

a sumei de 3000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, 
privind reducerea onorariului de 

avocat.Definitivă.Pronunţată în ședinţă publică azi, 
16.12.2016. 

Apel 9 

Hotarâre 
numarul 

4975/2016 din 
data 16.12.2016 

Inchis 

24-11-16 24-11-16 Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA Creditor : SC IND COREALIS SA Respinge 

cererea  Respinge cererea C 22 - ÎNCUVIINȚĂRI 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 24.11.2016 

Inchis 

04-08-16 04-08-16 Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA Creditor : SC IND COREALIS SA Admite cererea Admite cererea.Încuviinţează executarea silită.Fără cale 

de atac. C 47 - ÎNCUVIINȚĂRI 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 04.08.2016 

Inchis 

23-06-16 23-06-16 Debitor : SC ACTIVE 
CONEXE SA Creditor : SC IND COREALIS SA Admite cererea ADMITE CEREREA. FARA CALE DE ATAC. C2 Familie - ÎNCUVIINȚĂRI 

Încheiere finală 
(dezinvestire) din 
data 23.06.2016 

Inchis 

10-05-16 10-05-16 Petent : S C ACTIVE 
CONEXE S A 

Intimat : OPREA ANTONIA 
PAULA, OPREA ANTONIA 

PAULA LA C I PĂTRAȘCU IRINA 
Încheiere 

ÎNCHEIERE CAMERA DE CONSILIUAdmite 
cererea.Dispune restituirea către petenta SC Active 

Conexe SA a cauţiunii în cuantum de 1.698,20 lei depusă 
cu recipisa nr. 4185151/1/22.02.2016 la CEC Bank SA în 

dosarul nr. 47/36/2016.Cu recurs, care se depune la 
Curtea de Apel Constanţa, în 30 de zile de la 

comunicare.Pronunţată în ședinţă publică azi, 
10.05.2016. 

M4 
Încheiere de 

ședinţă din data 
10.05.2016 

Inchis 

19-04-16 19-04-16 Apelant Pârât : S C ACTIVE 
CONEXE S A 

Intimat Reclamant : OPREA 
ANTONIA PAULA Nefondat 

DEC.222-CMRespinge apelul ca 
nefondat.Definitivă.Pronunţată în ședinţă publică azi, 

19.04.2014. 
AM2 

Hotarâre 
numarul 

222/2016 din 
data 19.04.2016 

Inchis 
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29-02-16 29-02-16 

Creditor : ACTIVE CONEXE 
S A PRIN MANDATAR 

MACOVEANU ION 
CONSTANTIN 

Petent : SCPEJ ALBU IONU 
ELIAN SI MUȘAT MARIAN 
Debitor : BECCARINA SRL 

Admite cererea 

Admite cererea formulată de B.E.J.  Albu Ionuţ Elian și 
Mușat Marian prin executorul  judecătoresc Mușat 
Marian.nÎncuviinţează executarea silită  prin toate 

modalităţile de executare a titlului executoriu 
reprezentat de contract de locaţiune din data de 9 

decembrie 2015 autentificat sub nr. 1747/9 decembrie 
2015 de BNP Dincă Alina Camelia. nFără cale de 

atac.nPronunţată în ședinţa publică din 29 februarie 
2016 

C 11 Exec 

Încheiere - de 
executare silită 

numarul 
243/2016 din 

data 29.02.2016 

Inchis 

22-02-16 22-02-16 Contestator : ACTIVE 
CONEXE SA Intimat : VESTIMPEX SRL Conexează 

cauza 

nAdmite excepţia conexităţii și, în consecinţă, trimite 
dosarul spre a fi judecat împreună cu cauza ce face 

obiectul dosarului nr. 99223/299/2015.nCu cale de atac 
odată cu fondul.nPronunţată în ședinţă publică, astăzi, 

22.02.2016. 

C6-civil 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 22.02.2016 

Inchis 

11-11-15 11-11-15 
Intimat : SC ACTIVE 
CONEXE SA, A A A S 

BUCUREȘTI 
Revizuent : SC DAC AIR SA Respinge 

revizuirea 

Dec civ. nr.193/CRespinge ca nefondate excepţiile 
privind :-tardivitatea formulării și motivării cererii de 

revizuire și-inadmisibilitatea cererii de revizuire 
raportată la dispoziţiile art.322 pct.7 coroborat cu 

art.322 al.(1) C.pr.civ. (1865).Respinge ca nefondată 
cererea de revizuire.Irevocabilă.Pronunţată în ședinţă 

publică, astăzi, 11.11.2015. 

RC2 

Hotarâre 
numarul 

193/2015 din 
data 11.11.2015 

Inchis 

23-09-15 23-09-15 Reclamant : ACTIVE 
CONEXE SA 

Pârât : IOAN MIRCEA 
MUNTEAN, ALIN CRISTIAN 
VETELEANU, ALIN CHITU 

Anulează 
cererea 

Anulează cererea de chemare în judecată.Cu drept de a 
formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la 

comunicarea încheierii.Pronunţată în ședinţă publică, 
azi, 23.09.2015. 

C21-Fond CC 

Încheiere finală 
(dezinvestire) 

numarul 
917/2015 din 

data 23.09.2015 

Inchis 
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18-08-15 18-08-15 Creditor : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Debitor : VETELEANU ALIN 
CRISTIAN Admite cererea 

 Admite cererea de emitere a ordonanţei. Obligă 
debitorul să plătească creditorului suma de 18.024,33 lei 

reprezentând debit restant, în termen de 10 zile de la 
comunicarea prezentei sentinţe.  Obligă debitorul să 

plătească creditorului cu titlu de cheltuieli de judecată 
suma de 200,00 lei reprezentând taxă judiciară.            Cu 

drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la 
comunicare            Pronunţată în ședinţă publică astăzi, 

18.08.2015.  

12U2-C4 (Marti) 

Hotarâre 
numarul 

8302/2015 din 
data 18.08.2015 

Inchis 

28-04-15 28-04-15 Intimat Terţ poprit : SC 
ACTIVE CONEXE SA 

Intimat Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI A A A S Revizuent 
creditor - Recurent : SC DAC 

AIR SA 

Respinge 
revizuirea 

Respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire. Respinge 
ca nefondată cererea revizuentei de acordare a 

cheltuielilor de judecată. Ia act că intimatul terţ poprit 
nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile 

de la comunicare. Pronunţată în ședinţă publică azi 
28.04.2015 IS/CI 

S3-Completul nr.7 Recurs 

Hotarâre 
numarul 

526/2015 din 
data 28.04.2015 

Inchis 

25-11-14 25-11-14 Terț poprit : S C ACTIVE 
CONEXE S A 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 
Intimat : S C DAC AIR S A 

Admite cererea 

Admite contestaţia la executare.Anulează publica?ia de 
vânzare din data de 23.10.2013 emisă în dosarul de 

executare nr. 10/2011 constituit de B.E.J. NEMES DAN 
precum ?i raportul de expertiză contabilă nr. 

1962/22.10.2013 efectuat în cadrul aceluia?i dosar de 
executare.Respinge ca rămasă fără obiect cererea de 

suspendare a executării silite.Ia act de faptul că 
reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată. Cu drept de 
a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Complet amanari de 
pronuntare pt. jud. PINTEA A. 

Hotarâre 
numarul 

20791/2014 din 
data 25.11.2014 

Inchis 

22-05-14 22-05-14 Intimat Terţ poprit : SC 
ACTIVE CONEXE SA 

Recurent Contestator : 
AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI A A A S Recurent 

creditor : SC DAC AIR SA 

Respingere 
recurs 

Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant 
al semnatarului recursului formulat de AAAS, invocată de 

recurenta creditoare. Respinge recursurile ca 
neîntemeiate. Irevocabilă. Pronunţată în ședinţă publică, 

azi, 22.05.2014. 

C2R 

Hotarâre 
numarul 

668/2014 din 
data 22.05.2014 

Inchis 
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19-11-13 19-11-13 Terț poprit : S C ACTIVE 
CONEXE S A 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 
Intimat : S C DAC AIR S A 

Încheiere 

Respinge ca ramase fara obiect cererile de preschimbare 
a termenului de judecata, formulate de catre 

contestatoarea AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA 
ACTIVELOR STATULUI - A.A.A.S. (fosta AVAS),  SC  ACTIVE  

CONEXE SA, in calitate de tert poprit, privind cererea 
avand ca obiect „suspendare provizorie”.Irevocabilă. 

CAM. DE CONSILIU 
CompletSpecial-
Președinte(civil) 

Încheiere de 
ședinţă din data 

19.11.2013 
Inchis 

10-10-13 10-10-13 Terţ poprit : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 
Intimat : SC DAC AIR SA 

Conexează 
cauza 

În temeiul art. 163 CPC raportat și la dispoziţiile art. 96 
ind. 2 din Regulamentul de Ordine Int. a instanţelor 
judec., admite excepţia de litispendenţă și dispune 

reunirea prezentei cauze la dosarul înregistrat sub nr. 
25127/215/2013, C 4, termen de judecată 

12.11.2013.Cale de atac odată cu fondul.Pronunţată în 
ședinţă publică, azi, 10/10/2013. 

C15 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 10.10.2013 

Inchis 

21-08-13 21-08-13 Terţ poprit : SC ACTIVE 
CONEXE SA 

Contestator : AUTORITATEA 
PENTRU ADMINISTRAREA 

ACTIVELOR STATULUI A A A S 
Intimat : SC DAC AIR SA 

Respinge 
cererea 

Respinge  excepţia lipsei calităţii de reprezentant 
.Respinge cererea  de suspendare provizorie a executării 

.Irevocabilă.nPronunţată în ședinţa publică de la 21 
august 2013 . 

C13v 
Încheiere finală 

(dezinvestire) din 
data 21.08.2013 

Inchis 
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Riscul de credit  
Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. 
Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare 
fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate 
permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.  
 
Garantii primite  
La 31 decembrie 2020 sunt garantii primite de la clienti in suma de 308.212 lei (31 decembrie 2019: 
300.876 lei). 
 
 
14.3. Impact COVID 19 
 
In luna martie 2020, in Romania s-a declarat starea de urgenta generata de pandemia cu COVID – 19, 
pandemise care continua si la data intocmirii acestor situatii financiare. Conducererea Societatii, 
monitorizeaza si analizeaza permanent situatia, atat pe plan local cat si international si in functie de 
evolutia situatiei, vor fi luate masurile ce se impun pentru a diminua efectele negative cauzate de efectele 
pandemiei asupra intregului mediu de afaceri. Din analiza realizata de catre conducere la data semnarii 
acestor situatii financiare,  exista o reducere a vanzarilor ca urmare a restrictiilor impuse de catre 
autoritati si ca urmare a renegocierii contractelor de inchiriere avand in vedere ca activitatea clientilor 
societatii a fost grav afectata, insa conducerea nu estimeaza ca va fi afectata capacitatea Societatii de a 
continua activitatea in perioada urmatoare, principiul continuitatii activitatii fiind evaluat in mod adecvat la 
intocmirea acestor situatii financiare. Printre principalele masuri luate de catre conducere pentru a reduce 
efectele negative ale pandemiei putem enumera: 

- Renegocierea contractelor cu furnizorii; 
- Renegocierea contractelor cu clientii. 
- Reducerea timpului de lucru 

 
14.4. Evenimente ulterioare 
 
In data de 06.05.2021 prin Hotararea AGOA nr.48 a fost numit noul Consiliul de Administratie, provizoriu, 
dupa cum urmeaza : 

- Dl – Gabriel Stelea- presedinte; 
- Dl – Adrian Ion Teleasa – membru; 
- Dl – Vasile Bruma – membru; 
- Dna- Georgiana- Ema Stanciu- membru; 
- Dna- Daniela Vintilescu- membru  

Situatiile financiare de la pagina 4 la pagina 94 au fost semnate la data de ............mai , 2021 de catre: 
 
Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele Interevenue Service S.R.L. 
Stelea Gabriel Calitatea: Persoane juridice autorizate, membre 

CECCAR 
  
Semnatura, Semnatura 
Stampila unitatii Nr. de inregistrare in organismul profesional 

7366/2011 
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