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Prezentul Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la 

apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC Scopex Logistics SRL a fost 
elaborat de către Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator 
judiciar al SC Scopex Logistics SRL.   

În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat 
informațiile publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 
informațiile furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și datele 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro.  

În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă 
SPRL nu a făcut verificări sau investigaţii independente şi a prezumat 
caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor analizate. 

Reprezentatul SC Scopex Logistics SRL nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar, în sensul că nu a furnizat informaţiile solicitate 
de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 

Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, 
ordonanţe sau alte acte normative. Aceste interpretări nu constituie şi nici 
nu pot fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce 
priveşte legislaţia din România aplicabilă debitorului.  

În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi 
informaţiile deținute de către administratorul judiciar sunt corecte şi 
complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în 
ceea ce priveşte activitatea desfășurată de SC Scopex Logistics SRL anterior 
datei de 12.12.2019 – data deschiderii procedurii generale de insolvenţă. 
Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei 
prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
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Dosar nr.  1946/100/2019 
Termen     26.03.2020 
 
 
            CĂTRE, 
                         TRIBUNALUL MARAMUREȘ 
            Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu George, în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC SCOPEX LOGISTICS SRL - în insolvență, in insolvency, en 
procedure collective, cu sediul în Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, 
CUI 33695699, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J24/962/2014, 
numit prin Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunţată de 
către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
și Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, în conformitate cu dispozițiile art. 
97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, am întocmit prezentul 
 

 
RAPORTUL PRIVIND CAUZELE 

ŞI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA INSOLVENŢA 
DEBITORULUI 

SC SCOPEX LOGISTICS SRL 
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Structura prezentului raport este următoarea: 

I. Prezentarea societăţii debitoare: 

I.1. Identificarea societăţii debitoare 

I.2. Structură asociativă. Capitalul social 

I.3. Obiectul principal de activitate 

I.4. Scurt istoric al societăţii debitoare  

I.5. Diagnostic juridic 

II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 

II.l. Analiza situaţiei patrimonial performanțelor financiare 

III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la 

încetarea de plăţi 

IV.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului Scopex Logistics 
SRL 

V. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 

VI. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 

VII. Anexe 
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I. Prezentarea societăţii debitoare: 
 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 

SC Scopex Logistics SRL, a fost înfiinţată în anul 2014, atribuindu-
se codul unic de înregistrare 33695699 şi numărul de ordine în registrul 
comerţului J24/962/2014.  

Sediul social al debitoarei: Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. 
Maramureș. Societatea nu înregistrează puncte de lucru 

 
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 

Capitalul social subscris al societății Scopex Logistics SRL este de tip 
privat (autohton + străin), în valoare de 880 lei, divizat în  88 de părți 
sociale, valoarea unei părți sociale de 10 lei, și este integral vărsat de către 
asociații: 
• De Smet Joris, asociat, având cetățenie belgiană, născut în data de 

01.03.1981, în Kayenzi-Shyanda, Belgia, deținând un aport la capitalul 
social în cuantum de 440 lei, integral vărsat, echivalent a 99,77 eur, 
reprezentând 44 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și 
pierderi: 50%/50%; 

• Cozmuța Marcel-Augustin, asociat, având cetățenie română, născut în 
data de 13.07.1977, în loc. Baia Mare, Maramureş, România, deținând 
un aport la capitalul social în cuantum de 440 lei, integral vărsat 
reprezentând 44 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și 
pierderi: 50%/50%. (Anexa 1) 

 
I.3. Obiectul principal de activitate 

Activitatea principală desfășurată – cod CAEN 4941 Transporturi 
rutiere de mărfuri. 

 

I.4. Istoricul societăţii debitoare SC Scopex Logistics SRL 

Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 
nr. 466/26.I.2015, în baza cererii nr. 38441 din data 14.01.2014 și a 
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și 
înregistrarea societății comerciale SC Scopex Logistics SRL cu următoarele 
date: 
- fondatori: 
1. Cozmuța Marcel-Augustin, asociat, capital social total: 440 RON, 
integral vărsat, total părți sociale: 44 a câte 10 RON fiecare, cota de 
participare la beneficii: 50%, cota de participare la pierderi: 50%.  
2. De Smet Joris, asociat, capital social total: 440 RON, integral vărsat, 
echivalent EUR capital social total: 99.77 EUR, total părți sociale: 44 a câte 
10 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 50%, cota de participare la 
pierderi: 50%. 

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 - Transporturi 
rutiere de mărfuri și servicii de mutare, activitatea principala - CAEN 4941 
Transporturi rutiere de mărfuri. 

Capital social al Scopex Logistics este de tip capital: privat (autohton + 
strain), capital social total: 880 RON, integral vărsat, echivalent EUR capital 
social total: 99.77 EUR, total părți sociale: 88 a câte 10 RON fiecare, valoare 
participare străină totală: 440.0 RON, echivalent EUR participare străină 
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totală: 99.77 EUR, valoare participare străină totală RON: 440.0 RON. 
 
Conform certif. constatator nr. 2227794/16.12.2019 emis de ONRC, 

capitalul social subscris al debitoarei este în cuantum de 880 lei, 
reprezentând 88 de părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, integral vărsat 
de către asociații:  
• De Smet Joris, asociat, cetățean belgian, născut în data de 01.03.1981, 

în Kayenzi-Shyanda, Belgia, domiciliat în loc. Antwerpen, str. Rijnkaai, 
nr. 33, ap. 201, Belgia, deținând un aport la capitalul social în cuantum 
de 440 lei, reprezentând 44 părți sociale, respectiv cota de participare la 
beneficii și pierderi: 50%/50%; 

• Cozmuța Marcel-Augustin, asociat, cetățean român, născut în data de 
13.07.1977, în Loc. Baia Mare, Maramureş, România, domiciliat în 
localitatea Cavnic, nr. 3A, jud. Maramureș, având CNP 1770713241513, 
deținând un aport la capitalul social în cuantum de 440 lei, reprezentând 
44 părți sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 
50%/50%. 
 

Administratorul social al debitoarei este dl. DE SMET JORIS, 
domiciliat în loc. Antwer-pen, str. Rijnkaai, nr. 33, ap. 201, Belgia, posesor 
al cărții de identitate 591-1451397-88/16.10.2010, data numirii în funcție: 
13.10.2014, cu o durată a mandatului nelimitată. (Anexa 1) 

  
I.5. Diagnostic juridic 

Societatea debitoare nu figurează, în prezent, cu litigii pe rolul 
instanțelor de judecată. 
 
II. Analiza situației economico-financiare 

II.l. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare 

Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a comunicării 
notificării de deschidere a procedurii generale de insolvență la sediul social al 
debitoarei, administratorul social al debitoarei nu a răspuns solicitării 
administratorului judiciar, în sensul că nu au predat documentele financiar-
contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoarea SC 
Scopex Logistics SRL. 

În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a 
societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 
data înregistrării ultimei declarații – 28.09.2018, ultimele situații financiare 
depuse – aferente anului 2017. (Anexa 2) 

Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea 
SC Scopex Logistics SRL este inactivă conform deciziei nr. 2066/22.03.2019 
începând cu data de 23.04.2019. (Anexa 2) 

Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a debitoarei SC Scopex Logistics SRL a 
fost anulată în data de 04.10.2018, anularea fiind efectuată din oficiu. 
(Anexa 2) 

 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în 

perioada de timp luată ca referinţă pentru analiză, respectiv 31.12.2014 –
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31.12.2017, situaţia patrimonială a debitorului SC Scopex Logistics SRL se 
prezintă după cum urmează: 

Denumire indicatori 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Total active imobilizate 124,547 345,815 941,882 877,565 

Total active circulante, din care: 5,019 355,884 561,442 2,170,178 

- stocuri 0 0 0 0 

- creanţe 62 195,186 408,490 2,021,915 

- casa şi conturi la bănci 4,957 160,698 152,952 148,263 

Cheltuieli înregistrate în avans 10,531 0 0 0 

TOTAL ACTIV 140,097 701,699 1,503,324 3,047,743 

Total capitaluri proprii -5,631 -62,476 -249,764 -690,372 

Total datorii 145,728 764,175 1,753,088 3,738,115 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 

TOTAL PASIV 140,097 701,699 1,503,324 3,047,743 

 
Evoluţia activului debitoarei în perioada 31.12.2014 – 31.12.2017 este 
prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 
 
Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al Societăţii 
debitoare se observă: 
- Valoarea activelor imobilizate pe parcursul perioadei 2014-2017 

înregistrează o evoluție ascendentă. Astfel că, la nivelul anului 2017 sunt 
înregistrate active imobilizate – 877.565 lei. 

- Valoarea activelor circulante a crescut în perioada 2014 - 2017, de la 
5.019 lei până la 2,170,178 lei, ca urmare a creșterii valorii totale a 
creanțelor de la 62 lei la 2,021,915 lei. În perioada 2015-2017, 
disponibilitățile bănești se reduc de la 160,698 lei la 148,263 lei. 

- Societatea înregistrează cheltuieli în avans doar la nivelul anului 2014 de 
10,531 lei. 

 

Astfel, din punct de vedere al structurii, activul patrimonial al 
debitorului este reprezentat doar de active circulante formate din stocuri şi 
disponibilităţi băneşti. Ponderile acestor două categorii de active sunt 
prezentate de valorile ratelor de structură active de mai jos: 

 
Denumire indicatori (%) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rata activelor imobilizate 88.90 49.28 62.65 28.79 

(active imobilizate/total activ)         

Rata stocurilor 0.00 0.00 0.00 0.00 

(stocuri/total active circulante)         

Rata creanţelor 1.24 54.85 72.76 93.17 

(creanţe/total active circulante)         

Rata disponibilităţilor băneşti 98.76 45.15 27.24 6.83 

(disponibilităţi/total active circulante)         

Rata activelor circulante 3.58 50.72 37.35 71.21 

(active circulante/total activ)         

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza informațiilor publicate pe site-ul mfinante.ro 

În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele 
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componente ale poziției financiare ale debitorului. Analiza ponderii şi 
evoluţiei celor două grupe mari de active, activele imobilizate şi activele 

circulante reflectă situaţia actuală din societate.  

Rata activelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii 
şi de caracteristicile tehnice ale întreprinderii, înregistrând valori diferite de 
la o ramură la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor 
care folosesc o infrastructură importantă sau echipamente costisitoare (în 
industrie). Se apreciază că pentru întreprinderi comparabile, această rată 
semnifică posibilitatea firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu-se că 
o imobilizare ridicată a capitalului atrage după sine un risc mare al 
netransformării acestora în lichidităţi. În cazul societăţilor aparţinând 
sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea activelor 
circulante datorită activelor intangibile, imposibil de cuantificat. 

La data de 31.12.2017, valoarea ratei activelor imobilizate este de 
28,79% din totalul activelor deţinute de societate. 

 
Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul 

firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de fabricaţie, precum şi a 
acelor firme cu specific de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute în 
cazul societăţilor prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele circulante 
prezintă valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul serviciilor şi scăzute 
în cadrul acelor entităţi aparţinând industriei. 

Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o 
valoare de 71,21% din totalul activ. 

 
Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi 

totalul activelor circulante. La data de 31.12.2017, valoarea ratei stocurilor 
este de 0,00%. 

 

Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi 
totalul activului. La data de 31.12.2017, valoarea ratei creanţelor este de 
93,17% din totalul activelor circulante deţinute de societate.  

 
Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor 

băneşti în cadrul patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între 
disponibilităţile băneşti şi totalul activului circulant. În anul 2017, valoarea 
ratei disponibilităţilor băneşti este de 6,83%. 
 
Evoluţia pasivului debitoarei înainte de deschiderea procedurii de 
insolvenţă este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 
Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii au o evoluţie descendentă pe parcursul întregii 

perioade analizate (capitalurile proprii scad de la -5,631 lei la -690,372 
lei, reducere determinată de înregistrarea unor pierderi rezultate din 
exerciţiile financiare aferente perioadei 2014-2017, respectiv pierderea 
financiară înregistrată în exercițiul financiar aferent anului 2014 de -
5,831 lei; pierderea financiară înregistrată în exercițiul financiar aferent 
anului 2015 de -28,626 lei; pierderea financiară reportată din anul 2016 
de -181,068 lei și pierderea înregistrată în exercițiul financiar aferent 
anului 2017 de -440,398 lei): 
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Denumire indicatori 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Cifra de afaceri netă 0 901,300 2,896,001 6,215,220 

Venituri totale 0 917,626 2,912,223 6,329,950 

Cheltuieli totale 5,831 946,252 3,093,291 6,770,348 

Profitul sau pierderea brută -5,831 -28,626 -181,068 -440,398 

Rezultatul net al exerciţiului -5,831 -28,626 -181,068 -440,398 

 
- Datoriile totale ale debitorului au o evoluţie ascendentă în perioada 2014 

- 2017, crescând de la 145,728 lei până la 3,738,115 lei:  

 

 
- Societatea nu înregistrează venituri în avans şi nici nu constituie 

provizioane pe parcursul întregii perioade analizate. 
 

Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate 
reflecta şi prin intermediul ratelor de structură pasiv. 

Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei 
surse de finanţare importante: capitalul acţionarilor (capitalul propriu), 
capitalul atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen 
mediu şi lung şi achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe 
termen scurt. 

Denumire indicatori (%) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Rata autonomiei financiare globale -4.02 -8.90 -16.61 -22.65 

(capital propriu/total pasiv)         

Rata de îndatorare globală 104.02 108.90 116.6 122.65 

(total datorii /total pasiv)         
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Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea entității 
economice de a susţine din resurse proprii activitatea; sugerează o situaţie 
favorabilă pentru o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% 
(capitalul propriu să reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul nostru, 
valorile acestei rate scad de la -4.02% la -22.65%, indicând inexistența 
autonomiei financiare globale.  

Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul 
economic este finanţat din alte resurse decât fondurile proprii. Cu cât 
valoarea acestei rate este mai mică, cu atât ne sugerează o situaţie mai 
favorabilă pentru firmă.  

În cazul debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii 
perioade analizate.  

Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 
prin A.J.F.P. Maramureș în cererea de deschidere a procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului, Scopex Logistics SRL înregistrează datorii 
față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 
214.985 lei. 

De asemenea, conform cererii de admitere a creanței formulate de 
Banca Transilvania SA, debitorul înregistrează datorii în cuantum de 
743.297,87 lei (echivalentul a 155.521,17 euro) reprezentând credite 
nerambursate acordate de bancă și 6.502,42 lei reprezentând comisioane 
din operațiuni aferente conturilor deschise la Banca Transilvania SA. 

 
 
Demersurile efectuate în vederea identificării bunurilor din averea 

debitoarei insolvente Scopex Logistics SRL 
 
Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Orașului Cavnic, 

informații privind situația bunurilor mobile și imobile din patrimoniul 
debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 
2140/16.12.2019, comunicată prin poștă cu confirmare de primire.  

Subscrisa a transmis prin fax adresa nr. 2137/16.12.2019 către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin care a solicitat, 
în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Maramureș cu bunuri 
imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de 
propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de 
funciară.   

Până în prezent subscrisa nu a primit răspunsuri la adresele trimise 
către instituțiile mai sus menționate. 

 
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 

2138/16.12.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului 
județului Maramureș, prin care am solicitat să comunice dacă debitoarea 
figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  

Conform adresei nr. 102151/21.12.2019 emisă de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din 
cadrul Instituției prefectului județului Maramureș, debitorul SC Scopex 

Logistics SRL figurează în evidențele instituției cu următoarele bunuri mobile: 
 

Certificat Stare 
Data 

emiterii Nr. înmatr. Marca Culoare 
An 

fabr.  Sasiu Motor CIV 
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354954 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 05.04.2017 MM10POF KOGEL S24 GRI 2011 WK0S0002400135348   L738517 

354988 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 05.04.2017 MM10POH 

SCHMITZ 
SCB*S3T SCS 
O 9 SCS24L-
13.62EB ROȘU 2011 WSM00000003147494   L738512 

354493 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 30.03.2017 MM10PIJ 

SCMITZ 
SCB*S3T 06 V 
L N ROȘU 2011 WSM00000003147495   L738135 

354494 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 30.03.2017 MM10PIH KOGEL S24 ROȘU 2011 WK0S0002400135349   L738223 

353998 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.03.2017 MM10PBT 

SCHMITZ 
SCB*S3T 06 V 
L N ROȘU 2011 WSM00000003140072   L737965 

354028 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.03.2017 MM10PBU 

SCHMITZ 
SCB*S3T 06 V 
L N ROȘU 2011 WSM00000003147496   L737989 

339597 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.09.2016 MM10HFH 

DAF H4EN3 
TE195CD6ZZZ 
XF 510FT ALB 2015 XLRTEH4300G064151 A212892 L387281 

332313 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 06.06.2016 MM10EGK 

DAF H4EN3 
TE205CD6ZZZ 
FT XF105.460 ALB 2013 XLRTE47MS0E975894 A134894 L190235 

332314 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 06.06.2016 MM10EGJ 

DAF TE105XF 
FTXF105.460T ALB 2012 XLRTE47MS0E944459 A103484 L190233 

315593 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 18.08.2015 MM09XBP 

DAF TE105XF 
FTXF105.460T NEGRU 2010 XLRTE47MS0E882814 A35461 K786756 

314088 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 21.07.2015 MM09WNO 

MAN 
L.2007.46.001 
TGX ALB 2012 WMA06XZZ8CM591624 

51530891 
103092 K712507 

301204 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 03.11.2014 MM09RLB 

DAF FT XF105 
XF 105 ALB 2009 XLRTE47MS0E856575 166667 K403058 

 (Anexa 4) 
 
Precizăm că asupra bunurilor mobile anterior menționate s-a instituit 

sechestru ANAF PV nr. 62775/19.09.2019, înscris în Arhiva electronică de 
garanții reale mobiliare nr. 2019-00080522282296-TWA.  (Anexa 5) 

De asemenea, pentru garantarea creditelor acordate de Banca 
Transilvania SA, au fost înscrise în AEGRM, contractele de gaj și cesiune, 
fiidn costituită ipoteca mobiliară asupra bunurilor mobile ale debitorului și 
ipoteca mobiliară auspra încasărilir și asupra soldurilor conturilor bancare 
deținute de debitor la Banca Transilvania SA, conform Arhiva electronică de 
garanții reale mobiliare nr. 2016-0044373962491-RYB; Arhiva electronică de 
garanții reale mobiliare nr. 2017-00052381512428-FPS; Arhiva electronică de 
garanții reale mobiliare nr. 2017-00052386882544-YZC; Arhiva electronică 
de garanții reale mobiliare nr. 2015-00038641952854-DDS; Arhiva 
electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-00045698069022-DRY; 
Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-00045696499847-
DDF. (Anexa 6) 

 
Până în prezent, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 

inventaria potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 bunurile mobile 
anterior menționate, identificate conform adresei emise de către Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor 
din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș. 

Din actele depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar constată 
că dl. Cozmuța Marcel-Augustin, în calitate de împuternicit al 
administratorului De Smet Joris, s-a implicat activ în administrarea 
activității economice desfășurate de către debitor, respectiv în gestionarea 
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resurselor materiale și financiare ale societății. 
Administratorul judiciar consideră că se impune sesizarea organelor de 

cercetare penală cu privire la infracțiunea de delapidare prevăzută de art. 
295 din Codul Penal, săvârșită de asociatul și administratorul De Smet Joris 
și de asociatul Cozmuța Marcel-Augustin. 

 

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

Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au 
determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 

• utilizarea de către administratorul social DE SMET JORIS și 

asociatul Cozmuța Marcel-Augustin în interesul personal al 
acestora a activelor debitorului Scopex Logistics SRL: active 
imobilizate - 877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; disponibilități 
bănești - 148,263 lei; 

• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul 
înregistrând datorii față de bugetul statului, neachitate în termenele 
legale, în sumă totală de 214.985 lei, credite bancare neachitate în 
sumă de 743.297,87 lei și comisioane din operațiuni aferente 
conturilor bancare deținute de debitor de 6.502,42 lei; 

• manifestarea pasivităţii în recuperarea creanţelor comerciale, 
debitorul înregistrând la data de 31.12.2017 creanțe în sumă totală de 
2,021,915 lei; 

• neținerea evidenței contabile și a registrelor contabile obligatorii 
în conformitate cu normele legale – ultimele situații financiare 
depuse de către administratorul social De Smet Joris sunt cele 
aferente anului 2017; 

• scăderea continuă a eficienţei activităţii şi obţinerea de pierderi 
financiare – la data de 31.12.2017, debitorul înregistrează capitaluri 
proprii negative de -690,372 lei, ca urmare a înregistrării unei pierdei 
în exercițiul financiar aferent anului 2017 de -440,398 lei; 

• diminuarea fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor 
realizate; 

• neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de 
rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru care 
cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - 
neefectuarea acestor analize de determinare a pragului de rentabilitate 
a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat 
în prezenţa unei bune credinţe a administratorului statutar şi 
urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 

• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care 
conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv de 
faliment. 
 
Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra 

acestor concluzii în măsura în care vom identifica informaţii noi pe 
parcusul desfăşurării procedurii de insolvență. 

 
IV. Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului SC Scopex 
Logistics SRL 
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Având în vedere următoarele considerente: 
− debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a 

propune un plan de reorganizare în vederea reorganizării activităţii 
societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedura insolvenţei; 

− debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente 
anului 2018; 

− din informațiile deținute de administratorul judiciar, rezultă că la data 
întocmirii prezentului raport societatea Scopex Logistics SRL nu are o 
structură economico – financiară care să-i permită continuarea 
activității; 

− debitorul SC Scopex Logistics 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: 

• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la 
dispoziţia administratorului judiciar; 

• administratorul nu poate fi găsit; 
 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, APROBAREA 
concluziilor prezentului raport şi INTRAREA ÎN FALIMENT PRIN 
PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a debitorului SC Scopex Logistics SRL în 
temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 
85/2014. 

 
V. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea 
procedurii 

Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de către societatea 
debitoare în cadrul termenului de 2 ani anteriori deschiderii procedurii de 
insolvenţă, precum şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor 
efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că 
până la data prezentei, documentele contabile nu au fost puse la 
dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, administratorul 
judiciar nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 
117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 

 
VI. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 

Antrenarea răspunderii patrimoniale a persoanelor cărora le este 
imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitoarei 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 fapte ilicite prin care se deturnează utilizarea 
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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. Spre exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite, 
următoarele:  
 încheierea unui contract de 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 unor 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 sumelor de numerar din caserie 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.  
 

 
Faţă de situaţia enunţată, apreciem că administratorul debitoarei dl. 

De Smet Joris și dl. Cozmuța Marcel-Augustin, în calitate de 
împuternicit al administratorului De Smet Joris, prejudiciază creditorii 
societății, prin faptul că nu colaborează cu administratorul judiciar în 
vederea valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul 
debitorului SC Scopex Logistics SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  

Există prezumția că administratorul social DE SMET JORIS și dl. 
Cozmuța Marcel-Augustin, în calitate de împuternicit al 
administratorului De Smet Joris, au utilizat în interesul personal al 
acestora activele debitorului Scopex Logistics SRL: active imobilizate - 
877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; disponibilități bănești - 148,263 lei. 

Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de 
antrenare a răspunderii administratorului social De Smet Joris și a 
asociatului Cozmuța Marcel-Augustin în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 85/2014. 

De asemenea administratorul judiciar consideră că se impune 
sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la infracțiunea de 
delapidare prevăzută de art. 295 din Codul Penal, săvârșită de asociatul și 
administratorul De Smet Joris și de asociatul Cozmuța Marcel-Augustin. 
 
-  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 comerț în interes 
propriu, a căror executare a fost garantată cu bunurile societăţii.  

Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de 
faptul că documentele contabile nu au fost predate. 
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- 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.  

 
Se poate susţine că administratorul social DE SMET JORIS a dispus în 

interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana 
juridică la încetarea de plăţi, acesta manifestând pasivitate în achitarea 
datoriilor fiscale și a creditelor bancare, respectiv nu a efectuat 
analizele necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă 
acel volum al activităţii pentru care cheltuielile efectuate să fie cel 
puţin egale cu veniturile obţinute. 

În cazul societăţii debitoare SC Scopex Logistics SRL, administratorul 
social DE SMET JORIS a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale 
și a creditelor bancare ale persoanei juridice, lucru demonstrat prin cererea 
de deschidere a procedurii generale a insolvenţei formulată de 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș și cererea de admitere a 
creanței formulată de Banca Transilvania SA, depuse la dosarul cauzei. 
 
- 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 săvârşirea 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, 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 ale organelor 
fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  

 
Art. 73 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 31/1990 modificată şi 

republicată prevede : 
„(1) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate 

pentru: […] 
c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; […]” 

precum şi „stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul 
constitutiv le impune”. 

Precizăm că, în accepţiunea Legii nr. 31/1990, evidenţele prevăzute de 
lege se referă la art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, care prevede: 
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„Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, 
Registrul-inventar şi Cartea mare.  

Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se 
efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice.”  

Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 privind organizarea 
contabilităţii „(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului 
[…]”. 

Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că 
răspunderea, pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a societății Scopex 
Logistics SRL, revine administratorului DE SMET JORIS.  

Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii 
organelor de conducere (în speţă administratorul statutar) ce „au ţinut o 
contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au 
ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea 
persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând posibilitatea 
atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului 
cauzat creditorilor de bună-credinţă. 

Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării 
administratorului judiciar şi nu au depus în condiţiile prevăzute de art. 74 
din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile 
prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au 
respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care prevăd, în mod 
imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 
10 zile de la deschiderea procedurii de insolvență, actele și informațiile 
prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014. 

Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor 
contabile, conform art. 82 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, această prezumţie 
fiind statuată şi de art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 

Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare 
a răspunderii administratorului social DE SMET JORIS în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
 
- 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 
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diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Precizăm că nu am identificat fapte care să se încadreze în prevederile 
textului de lege analizat, având în vedere că nu dispunem de documentele 
contabile până în prezent. 
 
- 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 întârzierii 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 dobânda 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/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  

Administratorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage 
incidenţa acestui articol, având în vedere că nu dispune de documentele 
contabile. 

 
- 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 debitoarei 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.  

Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident având 
în vedere nepredarea documentelor contabile administratorului judiciar. 

 
Precizăm că în ipoteza în care vom descoperi orice act, stare, 

împrejurare sau situaţie care ne-a fost ascunsă, nu vom ezita în 
informarea adunării/comitetului creditorilor, nici în întreprinderea 
demersurilor legale la care avem dreptul. 

 
Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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Dosar nr.  1946/100/2019 
Termen     26.03.2020 

OPIS 
 
Documentele depuse de către administratorul judiciar la dosarul nr. 
1946/100/2019, privind debitorul SC SCOPEX LOGISTICS SRL - în 

insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în Cavnic, str. 
Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, CUI 33695699, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J24/962/2014. 
 
Anexa 1 – Extras din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
466/26.I.2015; Constatatorul nr. 2227794/16.12.2019 emis de ONRC; 

Anexa 2 – Extras de pe site-ul www.mfinante.ro privind vectorul fiscal și 
indactorii financiari aferenți perioadei 2014-2017; Extras din Registrul 
contribuabililor inactivi sau reactivați; Extras din Registrul persoanelor 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA; 

Anexa 3 – Adresa nr. 2140/16.12.2019 comunicată către Primăria Orașului 
Cavnic; 

Anexa 4 – Adresa nr. 102151/21.12.2019 emisă de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din 
cadrul Instituției prefectului județului Maramureș; 

Anexa 5 – Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2019-
00080522282296-TWA; 

Anexa 6 – Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-
0044373962491-RYB; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 
2017-00052381512428-FPS; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare 
nr. 2017-00052386882544-YZC; Arhiva electronică de garanții reale 
mobiliare nr. 2015-00038641952854-DDS; Arhiva electronică de garanții 
reale mobiliare nr. 2016-00045698069022-DRY; Arhiva electronică de 
garanții reale mobiliare nr. 2016-00045696499847-DDF. 

 
Consultant Insolvență SPRL 

reprezentat prin  asociat coordonator ec. Popescu George 
 


