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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1699 Data emiterii: 17.12.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4640/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Cristian 
Desideriu Debreni. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Dgtech International SRL, cod de identificare fiscală: RO 15195610; cu sediul în sat Beliu, comuna 
Beliu, nr. 63, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/165/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: RO 31215824; Sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Dgtech International SRL 
conform Încheierii civilă nr. 81 din data de 08.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4640/108/2016, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului SC 
Dgtech International SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Supliment la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului SC Dgtech 

International SRL 

Număr dosar 4640/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Dgtech International SRL. 
Lichidatorul judiciar împreună cu personalul de specialitate din cadrul societății de lichidare a procedat la analiza 
detaliată a tuturor documentelor financiar-contabile predate până la data prezentului raport de către asociatul și 
administratorul special al debitoarei SC Dgtech International SRL D’Anela G. L. 
Urmare a acestei analize, având în vedere faptul că au fost identificate informații noi, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea prezentului Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitoarei SC Dgtech International SRL. 
I. Analiza documentelor contabile ale debitorului SC Dgtech International SRL 
Din analiza detaliată a documentelor financiar-contabile predate de către asociatul și administratorul special ale 
debitoarei SC Dgtech International SRL D’Anela G. L. către subscrisa, au fost identificate următoarele aspecte: 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii ianuarie 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.01.2016, creditare 
acordată în sumă de 349.647,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L..  
La data de 08.01.2016, administratorul social D’Anela G. L. creditează societatea debitoare cu suma de 10.000,00 lei, 
conform dispoziție de încasare către casierie nr. 3 din 08.01.2016, chitanță seria WLO nr. 3678152/08.01.2016, 
Contract de împrumut nr. 1/08.01.2016 și Registru de casă în lei aferent lunii ianuarie 2016.  
În cursul lunii ianuarie 2016, administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie creditarea în suma de 
20.374,00 lei, prin retragerea de disponibilități bănești din contul bancar al debitoarei, astfel:  

Data restituirii Nr. ordin de plata Sumă restituită Cont bancar 

05.01.2016 777 4,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

13.01.2016 5 10,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

18.01.2016 12 5,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

   1,374.00 lei   
Total sume restituite în cursul lunii 

ianuarie 2016 20,374.00 lei   

Astfel, la data de 31.01.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul D’Anela G. L.  în sumă de 
339.273,14 lei. De asemenea, este necesar de menționat că la data de 01.01.2016, debitoarea înregistrează disponibilități 
în conturi bancare Raiffeisen Bank în sumă de 81.594,62 lei (cont 51212). La data de 31.01.2016, sunt înregistrate 
descoperiri de cont în sumă de -190.102,90 lei (cont 51212). 
Din analiza cerererii de admitere a creanței formulată de creditorul Raiffeisen Bank SA, respectiv Contractul de 
falicitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 88/14.08.2007, facilitatea acordată de Raiffeisen Bank a fost 
utilizată sub forma de descoperit de cont în contul curent având codul IBAN nr. RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953, 
cont bancar din care administratorul social și asociatul D’Anela G. L. efectua constant retrageri de disponibilități 
bănești pentru a-și recupera creditarea acordată societății debitoare. 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii februarie 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.02.2016, creditare 
acordată în sumă de 339.273,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L.. În cursul lunii februarie 
2016, administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie creditarea în suma de 3.000,00 lei, prin retragerea de 
disponibilități bănești din contul bancar al debitoarei,astfel:  

Data restituirii Nr. ordin de plata Sumă restituită Cont bancar 
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22.02.2016 62 1,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

29.02.2016 77 1,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 
Total sume restituite în luna februarie 

2016 3,000.00 lei   

De asemenea, din analiza Extrasului de cont aferent perioadei 04.01.2016-08.01.2016 și Extrasul de cont aferent 
perioadei 11.01.2016-27.01.2016, emise de Raiffeisen Bank SA, au fost identificate următoarele plăți: 

Data 
restituirii 

Nr. 
ordin 

de plata 
Sumă 

restituită Explicație plată Cont bancar 

01.02.2016 33 1,500.00 lei rest part cred firma 
RO16 RZBR 0000 0600 0942 
6953 

04.02.2016 36 2,000.00 lei rest part cred firma 
RO16 RZBR 0000 0600 0942 
6953 

05.02.2016 38 2,500.00 lei rest part cred firma 
RO16 RZBR 0000 0600 0942 
6953 

Total sume restituite în 
luna februarie 2016 6,000.00 lei    

Astfel, la data de 29.02.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul D’Anela G. L.  în sumă de 
336.273,14 lei. 
La data de 29.02.2016, sunt înregistrate descoperiri de cont în sumă de -237.048,17 lei (cont 51212). 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.03.2016, creditare 
acordată în sumă de 336.273,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L.. În cursul lunii martie 
2016, administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie creditarea în suma de 14.400,00 lei, prin retragerea 
de disponibilități bănești din contul bancar al debitoarei, astfel:  

Data restituirii  
Nr. ordin de 

plata 
Sumă 

restituită Cont bancar 

04.03.2016 83 2,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

16.03.2016 99 7,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

17.03.2016 101 2,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

24.03.2016 105 2,800.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

30.03.2016 111 600.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

Total sume restituite în luna martie 2016 14,400.00 lei   

Astfel, la data de 31.03.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul D’Anela G. L.  în sumă de 
321.873,14 lei. La data de 31.03.2016, sunt înregistrate descoperiri de cont în sumă de -246.368,62 lei (cont 51212). 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.04.2016, creditare 
acordată în sumă de 321.873,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L.. În cursul lunii aprilie 
2016, administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie creditarea în suma de 21.500,00 lei, prin retragerea 
de disponibilități bănești din contul bancar al debitoarei, astfel:  

Data restituirii  
Nr. ordin de 

plata 
Sumă 

restituită Cont bancar 

11.04.2016 126 1,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

13.04.2016 137 5,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

13.04.2016 138 7,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

19.04.2016 146 1,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

21.04.2016 152 5,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

22.04.2016 153 1,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 
Total sume restituite în luna aprilie 

2016 
21,500.00 

lei   

Astfel, la data de 30.04.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul D’Anela G. L.  în sumă de 
300.373,14 lei. La data de 30.04.2016, sunt înregistrate descoperiri de cont în sumă de -176.169,20 lei (cont 51212). 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.05.2016, creditare 
acordată în sumă de 300.373,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L..  
În cursul lunii mai 2016, administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie creditarea în suma de 18.000,00 
lei, prin retragerea de disponibilități bănești din contul bancar al debitoarei, astfel:  

Data restituirii  
Nr. ordin de 

plata 
Sumă 

restituită Cont bancar 

03.05.2016 165 1,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

09.05.2016 174 1,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

10.05.2016 179 1,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

13.05.2016 182 7,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 
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18.05.2016 195 1,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

23.05.2016 198 1,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

25.05.2016 203 2,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

27.05.2016 204 2,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

Total sume restituite în luna mai 2016 
18,000.00 

lei   

Astfel, la data de 31.05.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul D’Anela G. L.  în sumă de 
282.373,14 lei. La data de 31.05.2016, sunt înregistrate descoperiri de cont în sumă de -201.439,84 lei (cont 51212). 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.06.2016, creditare 
acordată în sumă de 282.373,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L.. În cursul lunii iunie 2016, 
administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie creditarea în suma de 67.790,00 lei, prin retragerea de 
disponibilități bănești din contul bancar al debitoarei,astfel:  

Data restituirii  Nr. ordin de plata Sumă restituită Cont bancar 

01.06.2016 215 2,500.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

02.06.2016 219 2,290.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

13.06.2016 237 8,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

21.06.2016 269 20,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

22.06.2016 271 10,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

30.06.2016 277 10,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 
Total sume restituite în luna iunie 

2016 prin cont bancar 52,790.00 lei   

De asemenea, conform dispoziției de plată către casierie nr. 12 din 30.06.2016 și a Registrului de casă (în lei) aferent 
perioadei 01.06.2016-30.06.2016, administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie în cursul lunii iunie 
2016 creditarea în sumă de 15.000,00 lei prin retragerea numerarului din casierie societății debitoare SC Dgtech 
International SRL. Astfel, la data de 30.06.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul D’Anela G. L. 
în sumă de 214.583,14 lei. La data de 30.06.2016, sunt înregistrate descoperiri de cont în sumă de -255.532,84 lei (cont 
51212). 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii iulie 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.07.2016, creditare 
acordată în sumă de 214.583,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L..  
La data de 01.07.2016, administratorul social D’Anela G. L. creditează societatea debitoare cu suma de 10.000,00 lei, 
conform dispoziție de încasare către casierie nr. 15 din 01.07.2016, chitanță seria WLO nr. 3678170/01.07.2016, 
Contract de împrumut nr. 2/01.07.2016 și Registru de casă în lei aferent lunii iulie 2016. În cursul lunii iulie 2016, 
administratorul social și asociatul D’Anela G. L. își restituie creditarea în suma de 40.000,00 lei, astfel:  

Data 
restituirii  

Nr. ordin de 
plata Sumă restituită Cont bancar 

01.07.2016 295 5,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

20.07.2016 320 25,000.00 lei RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953 

  10,000.00 lei  
Total sume restituite în luna 

iulie 2016 40,000.00 lei   

Astfel, la data de 31.07.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul D’Anela G. L.  în sumă de 
184.583,14 lei. La data de 31.07.2016, sunt înregistrate descoperiri de cont în sumă de -213.298,97 lei (cont 51212). 
Conform balanței de vericare aferentă lunii iulie 2016, la data de 31.07.2016, debitoarea SC Dgtech International SRL 
înregistrează disponibilități bănești în casierie în sumă de 1.992,00 lei. 
Astfel, cum se poate constata din analiza documentelor financiar-contabile aferente lunii iulie 2016, în luna precedentă 
deschiderii procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Dgtech International SRL (procedură deschisă din cauza 
insuficienței disponibilităților bănești pentru achitarea datoriilor exigibile), administratorul statutar și asociatul D’Anela 
G. L. și-a restituit creditarea în sumă de 40.000,00 lei prin retragerea disponibilităților bănești din contul bancar al 
debitoarei, în dauna celorlalți creditori. 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii august 2016, debitoarea înregistrează la data de 01.08.2016, creditare 
acordată în sumă de 184.583,14 lei de către asociatul și administratorul social D’Anela G. L.. La data de 01.08.2016, 
administratorul social D’Anela G. L. creditează societatea debitoare cu suma de 2.000,00 lei, conform Registru de casă 
în lei aferent lunii august 2016. Astfel, la data de 31.08.2016, debitoarea înregistrează creditare primită de la asociatul 
D’Anela G. L.  în sumă de 186.583,14 lei. 
Astfel, în perioada 01.01.2016-31.07.2016, asociatul și administratorul social D’Anela G. L. își restituie creditarea în 
sumă totală de 185.064,00 lei, prezentate sintetic astfel: 

Perioada 

Total sume datorate 
asociatului D'Anela G. L. la 
începutul lunii (Sold inițial 

creditor cont 4551) 

Restituiri lunare de creditări 
asociatului D'Anela G. L. 
(Rulaj debitor cont 4551) 

Creditări acordate debitoarei 
de către asociatul D'Anela 
G. L. în cursul lunii (Rulaj 

creditor cont 4551) 

Total sume datorate 
asociatului D'Anela G. L. la 

sfârșitul lunii (Sold final 
creditor cont 4551) 
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Ianuarie 2016 349,647.14 lei 20,374.00 lei 10,000.00 lei 339,273.14 lei 
Februarie 
2016 339,273.14 lei 3,000.00 lei 0.00 lei 336,273.14 lei 

Martie 2016 336,273.14 lei 14,400.00 lei 0.00 lei 321,873.14 lei 

Aprilie 2016 321,873.14 lei 21,500.00 lei 0.00 lei 300,373.14 lei 

Mai 2016 300,373.14 lei 18,000.00 lei 0.00 lei 282,373.14 lei 

Iunie 2016 282,373.14 lei 67,790.00 lei 0.00 lei 214,583.14 lei 

Iulie 2016 214,583.14 lei 40,000.00 lei 10,000.00 lei 184,583.14 lei 

August 2016 184,583.14 lei 0.00 lei 2,000.00 lei 186,583.14 lei 

  

  

185,064.00 lei 
Total sume restituite în 

perioada ianuarie 2016-iulie 
2016 

22,000.00 lei 
Total creditare acordată în 

perioada ianuarie 2016-iulie 
2016   

Din Încheierea civilă nr. 287 din data de 24 august 2016 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4640/108/2016, se 
reține faptul că „debitorul se află în încetare de plăți la o dată anterioară înregistrării cererii”. Asftel, judecătorul-sindic 
a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei SC Dgtech International SRL 
Prin restituirea creditării în sumă totală de 185.064,00 lei, administratorul statutar și asociatul D’Anela G. L. a retras 
disponibilități bănești atât din casieria debitoarei, cât și din conturile bancare ale acesteia, utilizând în folosul propriu 
facilitatea acordată de Raiffeisen Bank SA societății debitoare sub formă de descoperiri de cont. 
Prin restituirea creditării în sumă totală de 185.064,00 lei, administratorul statutar și asociatul D’Anela G. L. a majorat 
în interes personal creditele debitoarei, respectiv a prejudiciat creditorii debitoarei de la recuperarea creanțelor acestora. 
De asemenea, astfel cum se poate constata din analiza documentelor financiar-contabile aferente lunii iulie 2016, în 
luna precedentă deschiderii procedurii de insolvență împotriva debitoarei SC Dgtech International SRL (procedură 
deschisă din cauza insuficienței disponibilităților bănești pentru achitarea datoriilor exigibile), administratorul statutar și 
asociatul D’Anela G. L. și-a restituit creditarea în sumă de 40.000,00 lei prin retragerea disponibilităților bănești din 
contul bancar al debitoarei, în dauna celorlalți creditori ai debitoarei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii august 2016, la data de 31.08.2016, sunt înregistrate datorii la bugetul 
general consolidat al statului în sumă totală de doar 23.777 lei, constituite din: 
- Contribuții la asigurări sociale (cont 431) – 3.510,00 lei; 
- Contribuția la fondul de ajutor de șomaj (cont 437) – 115,00 lei; 
- Taxa pe valoare adăugată de plată – 18.983,00 lei; 
- Impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) -1.144,00 lei; 
- Datorii la fondul de risc (cont 4472) -25,00 lei. 
Conform declarației de creanță formulată de D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, debitoarea înregistrează la data 
de 24.08.2016, datorii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 1.769.564 lei, constituite din: 
- Taxa pe valoare adăugată de plată – 725.789 lei; 
- Impozit pe veniturile de natura salariilor – 632 lei; 
- Impozitul pe profit – 611.428 lei; 
- Dobânzi și penalități aferente TVA – 431.711 lei; 
- Contribuții privind asigurările sociale de sănătate – 4 lei. 
II. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi. Cauzele care au determinat apariţia 
stării de insolvenţă sunt: 
• restituirea creditării în sumă totală de 185.064,00 lei, prin retragerea disponibilităților bănești atât din casieria 
debitoarei, cât și din conturile bancare ale acesteia de către administratorul social D’Anela G. L.; 
• utilizarea în folosul propriu al administratorului social D’Anela G. L. facilitatea acordată de Raiffeisen Bank SA 
societății debitoare sub formă de descoperiri de cont și majorarea creditelor debitoarei; 
• neținerea de către administratorul social D’Anela G. L. unei evidențe contabile în conformitate cu reglementările și 
normele în vigoare. 
Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor concluzii în măsura în care vom identifica alte 
informaţii pe parcusul desfăşurării procedurii de faliment. 
III. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului 
este reglementată de art. 169 din Legea nr. 85/2014. Potrivit acestui text legal, judecătorul sindic poate dispune ca o 
parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de 
conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
-  au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
Activitatea de folosire a bunurilor sau a creditului societăţii debitoare în interesul propriu sau în cel al unei alte 
persoane, fizice sau juridice, presupune savârşirea acelor faptele ilicite prin care se deturnează utilizarea bunurilor şi 
fondurilor băneşti ale societăţii de la scopul lor firesc, într-o utilizare frauduloasă, respectiv în interes propriu sau în 
interesul unei terţe persoane. Intră în această categorie de fapte ilicite, de exemplu: încheierea unui contract de 
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închiriere referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest 
fapt motive justificative; încheierea de contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei ; plata 
unor dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul 
pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase; utilizarea disponibilităților bănești din caserie sau/și conturi 
bancare în interes personal; existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile; nerespectarea 
destinaţiei creditelor bancare contractate de către societate; modul de justificare, în interes personal şi nu al activităţii 
economice, a cheltuielilor privind mijloacele de transport, telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de 
protocol etc.  
Din Cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței formulată de administratorul social D’Anela G. L., se 
reține faptul că: „societatea se află în stare de insolvență deoarece nu are disponibilități bănești, care ă asigure 
funcționarea nestingherită societății și achitarea tuturor datoriilor ajunse la scadență”. 
Astfel, din analiza tuturor registrelor de casă și a extraselor de cont aferente perioadei ianuarie 2016 - august 2016 
lichidatorul judiciar a constatat că prin restituirea creditării în sumă totală de 185.064,00 lei, administratorul statutar și 
asociatul D’Anela G. L. a retras disponibilități bănești atât din casieria debitoarei, cât și din conturile bancare ale 
acesteia, utilizând în folosul propriu facilitatea acordată de Raiffeisen Bank SA societății debitoare sub formă de 
descoperiri de cont. 
Facilitatea acordată de Raiffeisen Bank a fost utilizată sub forma de descoperit de cont în contul curent având codul 
IBAN nr. RO16 RZBR 0000 0600 0942 6953, cont bancar din care administratorul social și asociatul D’Anela G. L. a 
efectuat retrageri de disponibilități bănești pentru a-și recupera creditarea acordată societății debitoare. 
Prin restituirea creditării în sumă totală de 185.064,00 lei, administratorul statutar și asociatul D’Anela G. L. nu doar că 
a prejudiciat creditorii debitoarei de la recuperarea creanțelor acestora, ci și a majorat în interes personal creditele 
debitoarei. 
-  au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
Prin efectuarea unor acte în interes personal sub acoperirea persoanei juridice se înţelege efectuarea acelor fapte ilicite 
prin care patrimoniul societăţii este folosit în scopul obţinerii de beneficii în interes propriu, şi nu în interesul societăţii. 
Intră în această categorie de fapte următoarele: obţinerea unui împrumut bancar, de către unul dintre membrii organelor 
de conducere şi/sau de către alte persoane, în folosul propriu, pentru care s-a garantat cu bunurile societăţii sau 
efectuarea unor acte de comert în interes propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  
Din actele puse la dispoziţie şi analizate, nu am sesizat elemente incidente. 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi; 
Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la starea 
de insolvenţă, se înţelege acel ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere financiar, 
pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere, cu scopul de 
a obţine câştiguri personale. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre membrii 
organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste persoane în 
care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana responsabilă este 
membru al organelor de conducere.  
Continuarea desfăşurării activităţii economice a debitoarei SC Dgtech International SRL de către administratorul social 
D’Anela G. L. în condiţiile neţinerii contabilităţii debitoarei în conformitate cu legea, a cauzat pierderea informaţiilor 
despre obligaţiile fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, majorarea acestora prin acumularea de 
penalități și majorări de întârziere, respectiv apariția stării de insolvenţă şi prejudicierea creditorilor. 
Continuarea activităţii debitoarei în interesul personal al administratorului social D’Anela G. L. este demonstrată prin 
neţinerea contabilităţii în conformitate cu normele legale. Administratorul social D’Anela G. L. nu a desfăşurat cu 
bună-credinţă activităţi economice în interesul social al persoanei juridice, respectiv, în mod voit şi conştient a efectuat 
activităţi şi operaţiuni care au determinat acumularea de datorii, respectiv starea de insolvenţă a debitoarei. 
Prin continuarea activităţii economice, folosind resursele materiale şi financiare ale debitoarei, în interesul personal, 
administratorul social D’Anela G. L. a determinat nu doar incapacitatea de plată a datoriilor debitoarei, ci şi apariţia 
unor datorii suplimentare sub formă de majorări şi penalităţi de întârziere, care au dus la dezechilibrul financiar global 
al debitoarei SC Dgtech International SRL. 
- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea; 
Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea contabilităţii în 
conformitate cu prevederile legale se înţelege savârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementările 
imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple delicte civile. 
Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, conform art. 33 din lege, crează o prezumţie 
relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea 
societăţii în încetare de plăţi. De regulă se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea 
declaraţiilor fiscale, situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele 
verbale de control al organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii august 2016, la data de 31.08.2016, sunt înregistrate datorii la bugetul 
general consolidat al statului în sumă totală de doar 23.777 lei, constituite din: 
- Contribuții la asigurări sociale (cont 431) – 3.510,00 lei; 
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- Contribuția la fondul de ajutor de șomaj (cont 437) – 115,00 lei; 
- Taxa pe valoare adăugată de plată – 18.983,00 lei; 
- Impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) -1.144,00 lei; 
- Datorii la fondul de risc (cont 4472) -25,00 lei. 
Conform declarației de creanță formulată de D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, debitoarea înregistrează la data 
de 24.08.2016, datorii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 1.769.564 lei, constituite din: 
- Taxa pe valoare adăugată de plată – 725.789 lei; 
- Impozit pe veniturile de natura salariilor – 632 lei; 
- Impozitul pe profit – 611.428 lei; 
- Dobânzi și penalități aferente TVA – 431.711 lei; 
- Contribuții privind asigurările sociale de sănătate – 4 lei. 
Astfel, neținerea contabilității debitoarei în conformitate cu legea, respectiv neînregistrarea în evidențele contabile ale 
debitoarei a obligațiilor fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului ca urmare a desfășurării de activități 
economice, respectiv acumularea acestor datorii, a cauzat apariția stării de insolvență a debitoarei. 
Referitor la prezumţia relativă stipulată la art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea 85/2014, în cuprinsul Sentinţei civile nr. 
519/04.07.2017 pronunțată în dosarul nr. 5616/108/2016/a2, Tribunalul Arad a reținut faptul că: „[...] ținerea unei 
evidențe fictive, dispariția unor documente contabile sau neținerea evidenței contabile în conformitate cu legea...pot 
favoriza starea de insolvență prin ascunderea unor active sau părți din acestea, prin plata cu întârziere a unor creanțe în 
măsura în care întârzierea este generatoare de dobânzi sau penalități". De asemenea, s-a susținut faptul că "prejudiciul 
este reprezentat de obligațiile debitorului față de creditori", "că raportul de cauzalitate este dovedit prin însăși sintagma 
legiuitorului "a contribuit" la starea de insolvență".  
Art. 73 din Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede „obligaţia administratorului societar de a ţine 
registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” precum 
şi „stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. 
Conform art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 privind organizarea contabilităţii „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. 
Prin urmare, administratorul social al debitoarei D’Anela G. L. a avut obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea 
societăţii debitoare SC Dgtech International SRL, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 
Prin faptele de deturnare sau ascundere a unei părţi din activul persoanei juridice vom înțelege acele fapte ilicite de 
natură contabilă prin care o parte a activului sau anumite bunuri individual determinate sunt deturnate de la destinația 
lor normală ori sunt ascunse terților. Intră în această categorie faptele ilicite, prin care se realizează dispariția unor acte 
contabile justificative, falsificarea unor acte contabile în sensul modificării destinației bunului sau al naturii bunului 
intrat în patrimoniul societății etc. Prin mărirea, în mod fictiv, a pasivului înțelegem orice fapte ilicite de natură 
contabilă prin care se mărește în mod fictiv pasivul patrimonial al persoanei juridice. Intră în această categorie de fapte 
ilicite: falsificarea registrelor contabile prin introducerea unor obligații inexistente sau păstrarea unor datorii deja 
plătite. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, de regulă se verifică: - inventarul realizat la preluarea 
administrării societății/la desemnare, comparativ cu evidența contabilă a mijloacelor fixe, stocurilor etc., 
vânzările/casările de mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Din actele analizate, nu am identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol. 
- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
Prin faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul intârzierii 
încetării de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau 
amânării declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod 
vădit disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite 
orice împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobândă mult mai 
ridicată decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență 
verifică: ratele dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare 
de creditare/prudențiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  
Din actele analizate, nu am identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol. 
- în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna 
celorlalţi creditori. 
Această categorie de fapte ilicite include ansamblul faptelor prin care membrii organelor de conducere, în luna 
precedentă ajungerii societății debitoare în stare de insolvență, plătind sau dispunând plata cu preferință a unui creditor, 
au creat în dauna celorlalți creditori un dezavantaj. Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul 
în insolvență verifică: dacă plățile din luna anterioară au fost făcute față de furnizorii de utilități, condiție esențială 
pentru menținerea în activitate a societății, respectiv dacă sumele plătite altor furnizori comparativ cu graficul 
scadențelor/clauzele contractuale/etc.  
Din Încheierea civilă nr. 287 din data de 24 august 2016 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4640/108/2016, se 
reține faptul că „debitorul se află în încetare de plăți la o dată anterioară înregistrării cererii”.  
Asftel, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei SC Dgtech 
International SRL 
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Din analiza documentelor financiar-contabile aferente lunii iulie 2016, în luna precedentă deschiderii procedurii de 
insolvență împotriva debitoarei SC Dgtech International SRL (procedură deschisă din cauza insuficienței 
disponibilităților bănești pentru achitarea datoriilor exigibile), administratorul statutar și asociatul D’Anela G. L. și-a 
restituit creditarea în sumă de 40.000,00 lei prin retragerea disponibilităților bănești din contul bancar al debitoarei, în 
dauna celorlalți creditori ai debitoarei. 
Precizăm că vom proceda la informarea adunării/comitetului creditorilor, respectiv la întreprinderea demersurilor legale 
la care avem dreptul. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


