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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment 

Nr.: 1234 Data emiterii: 04.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8245/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă;  
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00. 
3. Debitor: SC Eco Protect Audit SRL, cod de identificare fiscală:29795037; Sediul social: Timișoara, Bd. Liviu 
Rebreanu, nr. 30, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/405/2012. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv rectificat de creanțe. 
5. Lichidator judiciar provizoriu: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220827 sau 0745.267.676;  
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului: SC Eco Protect 
Audit SRL, conform Încheierii civile nr. 717 din data de 20.06.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a 
Civilă, în dosarul nr. 8245/30/2017, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul SC Eco Protect Audit SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment,  

pentru debitorul SC Eco Protect Audit SRL 

Număr dosar: 8245/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Eco Protect Audit SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Eco Protect Audit SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12236/18.06.2018.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul cu propunere de intrare în procedură simplificată a debitorului SC 
Eco Protect Audit SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 7677 din data de 16.04.2018. 
Concluzia raportului a fost că debitorul SC Eco Protect Audit SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. 
(2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă, respectiv: debitorul SC 
Eco Protect Audit SRL nu deține niciun bun în patrimoniul său; actele constitutive sau contabile nu au fost puse la 
dispoziţia administratorului judiciar; administratorul social nu poate fi gasit, solicitând aprobarea concluziilor acestuia 
şi intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Eco Protect Audit SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 
145 din Legea nr. 85/2014. Prin Încheierea civilă nr. 717 pronunțată de Tribunalul Timiș în data de 8245/30/2017, 
judecătorul-sindic a admis cerera formulată de administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, respectiv în 
temeiul art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014 a dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Eco 
Protect Audit SRL, confirmând în calitate de lichidator judiciar pe Consultant Insolvență SPRL. 
3. Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 64, respectiv art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele notificări: a comunicat 
debitorului SC Eco Protect Audit SRL la sediul din mun. Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 30, jud. Timiş, notificarea 
privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39887010899, 
plicul s-a întors la expeditor, nefiind predat; a comunicat asociatului unic Albei M. I., notificarea privind deschiderea 
procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39887010909; a notificat următorii 
creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, astfel:  

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 
Administraţia judeţeană a finanţelor publice 
Timiş prin DGRFP Timişoara 

Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş 
AR39887010889 

2 
SC Dinamic 92 Distribution SRL 

Piatra Neamț, Bd-ul. General Nicolae Dascalescu, nr. 12A, jud. 
Neamț 

AR39887010879 

3 SC Materom SRL Cristești, str. Viilor, nr. 800, jud. Mureș AR39887010869 

4 
SC Defend Agroservice SRL Oradea, str. Matei Corvin, nr. 28, jud. Bihor 

AR39887010859 – 
plic returnat  

5 SC Mol Romania Petroleum Products SRL Cluj Napoca, str. Onosifor Ghibu, nr1, ap 8, jud. Cluj AR39887010849 
6 SC Black Sea Suppliers SRL Constanța, Bd-ul Aurel Vlaicu, nr. 191, jud. Constanța AR39887010839 

Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Eco Protect Audit SRL a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14340/19.07.2018, precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 
20.07.2018, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului Timiș notificarea de deschidere a 
procedurii de faliment prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
4. Referitor la disp. art. 106 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. La data de 13.07.2018, a fost înregistrată la dosarul 
de insolvenţă Cererea de admitere a creanței formulată de SC Rompetrol Downstream SRL. Lichidatorul judiciar, a 
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respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 și a procedat la verificarea Cererii de 
admitere a creanței formulate de SC Rompetrol Downstream SRL, după cum urmează: SC Rompetrol Dowstream SRL, 
cu sediul în București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, Sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având Cond Unic de Înregistrare 12751583, reprezentată 
conventional prin avocat Eduard Cristea-Bendescu, în calitate de creditoare a formulat Cerere de admitere a creanței, 
prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Eco Protect Audit SRL, cu 
suma de 15.964,22 lei, din care: 10.021,48 lei – contravaloare marfă neachitată; 5.942,74 lei – penalități de întârziere 
calculare până la dat adeschideri procedurii insolvenței – 13.02.2018. Astfel, cum este formulat în Cererea de admitere a 
creanței, între creditorul SC Rompetrol Downstream SRL și debitorul SC Eco Protect Audit SRL, a fost încheiat la data 
de 25.04.2016 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1857, având ca obiect – vânzarea în limita creditului comercial de 
carburanți produse magazine, produse cafenea Hei și servicii spălătorie în stațiile propria de distribuție carburanți, în 
schimbul achitării contravalorii acesotra conform clauzelor contractuale. SC Rompetrol Downstream SRL a emis 
factura fiscală nr. 6630686122/31.05.2016, în valoare de 10.047,31 lei, debit neachitat – 10.047,31 lei. În vederea 
garantării obligațiilor contractuale, debitorul SC Eco Protect Audit SRL a emis biletul la ordin WBAN3BA 0279148, 
acesta fiind refuzat la introducerea la plată în data de 05.08.2016. În vederea recuperării debitului restant, creditorul SC 
Rompetrol Downstream SRL a formulat cerea de executare silită a biletului la ordin WBAN3BA 0279148 emis de SC 
Eco Protect Audit SRL, fiind constituit dosarul de executare nr. 1398/2016 al SCPEJ Matei și Asociații. În urma 
demersurilor efectuate în cadrul dosarului de executare nu a fost recuperat debitul datorat de SC Eco Protect Audit SRL. 
Conform clauzelor Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1857/25.04.2016, SC Eco Protect Audit SRL datorează 
penalități de întârziere calculate până la data deschiderii procedurii generale de insolvență – 13.02.2018, calculate 
astfel: debit restant 10.021,48 lei X 0,1% penalități de întârziere x 593 zile întârziere = 5.942,74 lei. În urma verificării 
declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost înregistrată la Tribunalul Timiș la data de 
13.07.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. În conformitate cu disp. art. 42 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului SC Rompetrol Dowstream SRL în cuantum de 
15.964,22 lei în tabelul de creanțe întocmit împotriva debitoarei SC Eco Protect Audit SRL. Raportul de analiză a 
creanței depuse împotriva averii debitorului SC Eco Protect Audit SRL a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14171/17.07.2018. Tabelul definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva 
averii debitoarei SC Eco Protect Audit SRL a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 14136/17.07.2018.  
5. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul social 
Albei M. I., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 
944/24.07.2018, La data de 24.07.2018, niciunul dintre reprezentații debitoarei nu s-au prezentat la efectuarea 
inventarierii și nu au fost identificate bunuri în patrimoniul SC Eco Protect Audit SRL. Conform Adresei nr. IF2018-
025749/18.04.2018, debitorul SC Eco Protect Audit SRL nu figurează în evidențele fiscale ale Direcției Fiscale a 
Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile.  
6. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) lit. a) , c) și d) din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din 
Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Eco Protect Audit SRL. Prin intermediul acestui raport, s-au reținut următoarele: 
- Debitorul prin administratorul social Albei M. I. nu a procedat la predarea documentelor contabile ale societății către 
administratorul judiciar – din aceste motive nu s-a realizat analiza situaţiei economice, stabilirea cauzelor de natură 
economico-financiară care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nefiind întocmită nici lista de inventariere a stocurilor 
cu indicarea valorii contabile masei active a debitoarei. 
- Conform extrasului din Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, contribuabilul SC Eco Protect Audit SRL este 
inactiv începând cu data de 07.07.2017, conform deciziei nr. 2084/15.05.2017. 
- Având în vedere faptul că debitorul nu a predat documentele contabile ale societății, nu s-a reușit identificarea 
existenței prevederilor art. 117 si următoarele din Legea nr. 85/2014. 
- Având în vedere faptul că ultima raportare financiară depusă de către debitor este bilanțul întocmit la data de 
31.12.2015, iar de la această raportare, până în prezent, debitorul nu a depus la organele fiscale documentele prevăzute 
de lege, există prezumția că sumă de 99.568 lei și stocurile (de carburanti motorina furnizate de creditorul Mol 
România Petroleum Products SRL conform factura 2300277493/16.05.2016) în valoare de 43.566,70 lei au fost folosite 
în interes personal de către administratorul societății Eco Protect Audit SRL, Albei M. I., fapt ce a contribuit la 
cauzarea unei situații financiare nefavorabile a societății și generarea stării de insolvență.  
Lichidatorul judiciar a formulat și înaintat cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social 
Albei M. I., prin care admiterea cererii sus-menționată și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei 
de 178,142.13 lei reprezentând pasivul societăţii, respectiv obligarea pârâtului  la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate cu prezentul demers judiciar. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 8245/30/2017/a1, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 10.10.2018. 
7. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul/lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura 
generală de insolvență și procedura de faliment a debitorului SC Eco Protect Audit SRL, avansate de către 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 198,71 lei, astfel:  

Nr. 
crt.  

Furnizor 
Nr. serie 
document 

Data Suma Observații 

1 C.N. Poşta Română SA DIV00018803 11.04.2018 43.80 lei notificări deschidere procedura generală de insolvență  
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2 C.N. Poşta Română SA DIV00019194 12.04.2018 7.30 lei 
comunicare adresa Direcție de Evidență a Persoanelor 
Timișoara 

3 SC Olimpiq Media SRL PBL 2494 12.04.2018 43.32 lei 
publicare anunț notificare deschidere procedură generală de 
insolvență în ziar Evenimentul zilei 

4 C.N. Poşta Română SA DIV00034970 12.07.2018 58.40 lei comunicare notificări deschidere procedura de faliment  

5 C.N. Poşta Română SA DIV00024634 14.05.2018 7.30 lei 
comunicare adresa Direcție de Evidență a Persoanelor 
Timișoara 

6 SC Olimpiq Media SRL PBL 4749 20.07.2018 24.99 lei 
publicare anunț notificare deschidere procedurăde faliment în 
ziar Evenimentul zilei 

7 C.N. Poşta Română SA DIV00027034 25.05.2018 6.30 lei comunicare notificare SC Dinamic 92 Distribution SRL 
8 C.N. Poşta Română SA DIV00027505 30.05.2018 7.30 lei comunicare notificare Albei M. I. 

 Total cheltuieli 198.71 lei  
8. Solicitări adresate judecătorului-sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un 
nou termen în vederea continuării procedurii de faliment a debitoarei SC Eco Protect Audit SRL și soluționarea 
dosarului asociat nr. 8245/30/2017/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii organelor de conducere ale 
debitorului. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 
 


