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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 651 Data emiterii: 25.02.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2170/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Flavius 
Virgiliu Bradin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Efidomus Global SRL, cod de identificare fiscală: 30392518; Sediul social: Arad, Calea Timișorii, nr. 
207, C.P. 310229, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/750/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Efidomus Global SRL, 
conform Sentinței civile nr. 984 din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2170/108/2019 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Efidomus Global SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Efidomus Global SRL 

Număr dosar 2170/108/2019, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Flavius Virgiliu Bradin 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Efidomus Global SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Efidomus Global SRL nr. 278/23.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 1713/28.01.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-
activitate-SC-Efidomus-Global-SRL-termen-05.02.2020.pdf.  
2. Referitor la situația financiară a debitoarei. Reprezentanţii SC Efidomus Global SRL nu au răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar, în sensul că nu au furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 
85/2014. 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 – 03.08.2015. Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea 
SC Efidomus Global SRL este inactivă conform deciziei nr. 2350/07.09.2015 începând cu data de 08.10.2015. Conform 
Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a debitoarei SC 
Efidomus Global SRL a fost anulată în data de 21.08.2015, anularea fiind efectuată din oficiu. Conform datelor 
publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2013 societatea debitoare prezintă următoarea 
situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2013 
Total active imobilizate 167.550 lei 
Total active circulante, din care: 566.547 lei 
- stocuri 1.073 lei 
- creanţe 498.063 lei 
- casa şi conturi la bănci 67.411 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 734.097 lei 
Total capitaluri proprii -44.874 lei 
Total datorii 778.971 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total pasiv 734.097 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2013 debitoarea a 
efectuat activități economice, înregistrând profitul de 1.618 lei, ca urmare a efectuării de cheltuieli în cuantum total de 
4.668.197 lei și înregistrării de venituri în cuantum total de 4.696.699 lei. 
Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad în cererea de deschidere a 
procedurii, debitoarea SC Efidomus Global SRL înregistrează datorii față de bugetul statului, neachitate în termenele 
legale, în sumă totală de 75.881 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39875056325 adresa nr. 
1994/06.12.2019 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Arad, să comunice subscrisei dacă societatea Efidomus 
Global SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Arad cu bunuri impozabile.  
Prin adresa nr. 716103/09.12.2019 și adresa nr. 721425/16.12.2019, Primăria Municipiului Arad a comunicat 
următoarele: 
- societatea nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau imobile;  
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- există posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate, administrare, folosință sau concesiune de la o 
autoritate publică, în leasing, precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu.  
Subscrisa a transmis adresa nr. 1993/06.12.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, prin poștă cu 
confirmare de primire nr. AR39875056285 și prin fax, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în 
evidețele OCPI Arad cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate 
asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
propietarului nr. 139695/2019 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad în data de 23.12.2019, 
debitorul SC Efidomus Global SRL nu figurează cu bunuri imobile în evidențele BCPI Arad.  
De asemenea lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39875056275, adresa nr. 
1989/06.12.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din 
cadrul Instituției prefectului județului Arad, prin care a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele 
SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule.  
Conform adresei nr. 27093/12.12.2019 comunicată de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Arad, debitorul SC Efidomus Global SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate la jud. 
Arad.  
3. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului 
SC Efidomus Global SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Arad și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/12/Raport-intocmit-in-temeiul-art-97-din-Legea-nr.-85-2014-SC-Efidomus-Global-SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 80/06.01.2020 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Anunt-privind-
depunerea-raportului-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-SC-Efidomus-Global-SRL.pdf.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Efidomus Global 
SRL, se rețin următoarele: 
• Conform Certificatului Constator nr. 1739676/02.10.2019 administratorul societății Efidomus Global SRL este Jorge 
M. G., având cetățenie -, născut la data de -, în -, data numirii în funcție – 26.11.2012, durata mandatului nelimitată, 
având puteri conform actului constitutiv. 
• Reprezentanţii SC Efidomus Global SRL nu au răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că nu au furnizat 
informaţiile solicitate de către acesta, prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 03.08.2015. 
• Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Efidomus Global SRL este inactivă conform 
deciziei nr. 2350/07.09.2015 începând cu data de 08.10.2015. 
• Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitoarei SC Efidomus Global SRL a fost anulată în data de 21.08.2015, anularea fiind efectuată din oficiu. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2013 societatea debitoare 
prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2013 
Total active imobilizate 167.550 lei 
Total active circulante, din care: 566.547 lei 
- stocuri 1.073 lei 
- creanţe 498.063 lei 
- casa şi conturi la bănci 67.411 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 734.097 lei 
Total capitaluri proprii -44.874 lei 
Total datorii 778.971 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total pasiv 734.097 lei 

• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: utilizarea 
de către administratorul social Jorge M. G. în interesul personal al acestuia a activelor debitorului Efidomus Global 
SRL: active imobilizate - 167.550 lei; stocuri - 1.073 lei; creanțe - 498.063 lei; disponibilități bănești - 67.411 lei; 
manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, neachitate în 
termenele legale, în sumă totală de 75.881 lei; manifestarea pasivităţii în recuperarea creanţelor comerciale, debitorul 
înregistrând la data de 31.12.2013 creanțe în sumă totală de 498.063 lei; neținerea evidenței contabile și a registrelor 
contabile obligatorii în conformitate cu normele legale – ultimele situații financiare depuse de către administratorul 
social Jorge M. G. sunt cele aferente anului 2013; 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. 
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• Documentele contabile nu au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, lichidatorul 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. 
• Există prezumția că administratorul social Jorge M. G. a utilizat în interes personal activele debitorului Efidomus 
Global SRL: active imobilizate - 167.550 lei; stocuri - 1.073 lei; creanțe - 498.063 lei; disponibilități bănești - 67.411 
lei. 
• Administratorul Jorge M. G. 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, 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 vederea comunicării notificărilor și somațiilor către administratorul Jorge M. G. și asociații Martinez I. R. și Josep M. 
R. D., subscrisa a solicitat prin adresa nr. 2026/09.12.2019 comunicată către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timișoara comunicarea adreselor de domiciliu/reşedinţă ale numiților anterior menționați.  
Prin adresa nr. 126086/12.12.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, numitul Jorge M. G. nu a 
putut fi identificat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat adresa nr. 2025/06.12.2019 transmisă Serviciului pentru Imigrări al 
Județului Arad, prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu/reședință a administratorului și celor doi asociați 
al SC Efidomus Global SRL.   
Subscrisa nu a primit un răspuns cu privire la informațiile solicitate de la Serviciul pentru Imigrări al Județului Arad. 
Lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39873816407 către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, cererea nr. 415/07.02.2020 prin care a solicitat datele de identificare (CNP, 
adresele de domiciliu/reședință) a numiților: 
- Jorge M. G., având cetățenie -, născut în data -, în -, în calitate de administrator al societății Efidomus Global SRL, 
data numirii în funcție – 26.11.2012, durata mandatului nelimitată, având puteri conform actului constitutiv; 
- Josep M. R. D., cetățenie -, născută în data de -, în -, în calitate de asociat al SC Efidomus Global SRL; 
- Martinez I. R., cetățenie -, născut în data de -, în -, în calitate de asociat al SC Efidomus Global SRL.  
Până la data prezentului raport de activitate, subscrisa nu a primit niciun răspuns de la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Arad 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Jorge M. G. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Arad, de îndată ce va identifica adresa de 
domiciliu al administratorului Jorge M. G.. 
4. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului 
preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Efidomus Global SRL nr. 378/03.02.2020, tabelul fiind publicat în BPI nr.  2268/04.02.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Tabel-definitiv-de-creante-
intocmit-impotriva-debitorului-SC-Efidomus-Global-SRL.pdf.  
5. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 149,65 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15493 04.12.2019 53.65 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate de 

insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 04.12.2019 

2 C.N. Poșta Română SA DIV0005998 07.12.2019 68.10 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate 

a insolvenței către creditori, debitor, asociați  
3 C.N. Poșta Română SA DIV00014917 23.12.2019 9.40 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Arad 
4 C.N. Poșta Română SA DIV0001284 28.01.2020 10.70 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Arad 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00001539 07.02.2020 7.80 lei 
transmitere cerere către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalului Arad 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
149.65 

lei  
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere imposibilitatea identificării adresei de domiciliu a administratorului social Jorge M. G. din cauza 
limitării furnizării de date cu caracter personal lichidatorului judiciar, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să emită 
o adresă către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în vederea identificării în arhivele acestuia și 
comunicării datelor de identificare (adresa de domiciliu/reședință, CNP, etc.) ale administratorului debitorului SC 
Efidomus Global SRL dl. Jorge M. G., cetățean -, născut la data de -, în -. 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Efidomus Global SRL și formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului Jorge M. G. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


