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Comunicare adresă formulată de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1068 Din data de 03.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1755/112/2019; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: SC Alka Print & Sign SRL, cod de identificare fiscală: 35582785; Sediul social: Bistrița, str. Ursului, nr. 4, 
Sc. B, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/122/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Alka Print & Sign SRL, 
conform Sentinței civile nr. 78/2020 din data de 21.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1755/112/2019, comunică către creditorul Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud: Adresa nr. 1068/03.04.2020 formulată de administratorul judiciar, 
urmare publicării Notelor scrise nr. BNG-REG-3867/10.03.2020 în BPI nr. 6016/02.04.2020, privind debitorul SC Alka 
Print & Sign SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Adresa nr. 1068/03.04.2020 formulată de administratorul judiciar și comunicată către creditorul Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, urmare publicării Notelor scrise nr. BNG-REG-3867/10.03.2020 

în BPI nr. 6016/02.04.2020, privind debitorul SC Alka Print & Sign SRL 

Număr dosar 1755/112/2019; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alka Print & Sign SRL 
- Referitor la „1. Sa puna in vedere administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului judiciara sa depuna la organul 
fiscal declaratiile de impozite si taxe aferente perioadei in care debitorul se regaseste in procedura prevazuta de Legea 
85/2014 si sa faca plata sumelor consemnate in declaratii, la termenele legale stabilite pentru aceste obligatii, asa cum 
este prevazut la art. 253 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, coroborate cu prevederile din Legea 
nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala” 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 482789/11.03.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
sediul social valabil al debitorului SC Alka Print & Sign SRL este în Municipiul Bistriţa, str. Ursului, nr. 4, Scara B, 
Ap. 13, Judet Bistriţa-Năsăud. 
Administratorul judiciar a comunicat debitorului SC Alka Print & Sign SRL la sediul social din Bistrița, str. Ursului, nr. 
4, Sc. B, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 
723/02.03.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39873110647 – plic returnat.  
De asemenea, a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Alka Print & 
Sign SRL nr. 724/02.03.2020 către administratorul și asociatul unic Domnici C., la adresa de domiciliu, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39873110657 – plic returnat.  
Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4364/03.03.2020, afișată pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-
de-insolventa-impotriva-averii-debitorului-SC-Alka-Print-Sign-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 
03.03.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar a identificat adresa de e-mail a debitorului reclamabistrita@gmail.com și a comunicat acestuia 
prin e-mail următoarele: 
- Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 
1057/02.04.2020; 
- Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 
1058/02.04.2020. 
- Raportul întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul SC Alka Print & Sign SRL; 
- Notificarea privind propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL; 
- Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & 
Sign SRL.  
De asemenea, subscrisa a solicitat administratorului Domnici C. să procedeze, de urgență, la predarea către 
administratorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile și a bunurilor din averea debitorului SC Alka Print & 
Sign SRL. Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 o 
constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. 
Administratorul judiciar a adus la conoștința admnistratorului Dominici C. faptul că, în cazul nepredării documentelor 
contabile si a bunurilor existente în averea debitorului SC Alka Print & Sign SRL către administratorul judiciar, acesta 
este susceptibil de atragerea răspunderii civile.  
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Având în vedere faptul că, până la data prezentei adrese, administratorul Domnici C. nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar, respectiv nu a predat documentele financiar-contabile, registrele contabile obligatorii, baza 
de date din programul contabil, evidențele contabile ale debitorului SC Alka Print & Sign SRL, administratorul judiciar 
se află în imposibilitate de a depune la organul fiscal declarațiile de impozite și taxe aferente perioadei generale de 
insolvență, în care debitorul se regăsește. 
Administratorul judiciar va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului Domnici C. în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Bistrița-Năsăud. 
- Referitor la „2. Sa puna in vedere administratorului sau, dupa caz, lichidatorului judiciar publicarea in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa a convocarilor, notificarilor, hotararilor Adunarii generale a creditorilor si/sau a Comitetului 
creditorilor, a tuturor rapoartelor emise in derularea procedurii si a altor acte de procedura intocmite de practicianul in 
insolventa, dupa deschiderea procedurii prevazute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 
insolventa.” 
De la data deschiderii procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL – 21.02.2020, 
administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență următoarele: 
• În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, a publicat în BPI nr. 4364/03.03.2020 Notificarea de deschidere a 
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 725/02.03.2020, afișată și pe site-
ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-averii-debitorului-SC-Alka-Print-Sign-SRL.pdf  
Prin intermediul Notificării de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Alka Print & 
Sign SRL nr. 725/02.03.2020 din BPI nr.  4364/03.03.2020 (paginile 5-6) a fost efectuată și dubla convocare a Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Alka Print & Sign SRL: prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va 
avea loc la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data 
de 16.04.2020, ora 10:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului SC Alka Print & Sing SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 78 din data de 21.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 1755/112/2019. 
(4).Aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 
întreaga procedură de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% 
din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului 
ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 16.04.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 23.04.2020, la ora 10:00 la sediul procesual al 
administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
• În temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. 
(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind debitorul SC Alka Print & 
Sign SRL nr. 832/11.03.2020 în BPI nr. 5094/13.03.2020 (paginile 3-5), acest raport fiind depus și la dosarul cauzei, 
respectiv afișat și pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-alin.-1-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Alka-
Print-Sign-SRL-SRL.pdf  
• În temeiul art. 92 alin. (2) teza II din Legea nr. 85/2014 a notificat propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată creditorului care a depus cererea introductivă – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud și debitorului, prin publicarea Notificării privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 834/11.03.2020 în BPI nr. 5037/12.03.2020 (paginile 6-7), afișată și pe site-
ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-
propunerea-administratorului-judiciar-de-intrare-in-falimen-Alka-Print-Sign-SRL.pdf  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Alka Print & Sign SRL nr. 837/11.03.2020 către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin 
A.J.F.P. Bistrița-Năsăud prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39872883931.  
• În temeiul art. 5 pct. (28) coroborat cu art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat în BPI 
nr. 5528/20.03.2020 (paginile 3-6) Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în 
procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Alka Print & Sign 
SRL nr. 910/18.03.2020 pentru termenul lunar 21.03.2020, acesta fiind depus și la dosarul cauzei, respectiv afișat și pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-intocmit-
in-temeiul-art.-92-alin.-1-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL.pdf  
• În temeiul art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 5970/01.04.2020 
(paginile 3-4) Anunțul privind depunerea la grefa Tribunalului Bistrița-Năsăud a Raportului privind cauzele și 
împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul 
art. 97 din Legea nr. 85/2014, afișat și pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Anunt-privind-depunerea-raportului-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-SC-Alka-Print-Sign-SRL.pdf  
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- Referitor la „3. Sa puna in vedere administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului judiciar respectarea 
prevederilor art. 59 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, care obliga la 
depunerea lunara a unui Raport care cuprinde descrierea modului de indeplinire a atributiilor, cu justificarea 
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii.” 
În temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014 pentru debitorul SC Alka Print & Sign SRL nr. 910/18.03.2020 pentru termenul lunar 21.03.2020.  
Raportul lunar de activitate nr. 910/18.03.2020 pentru termenul lunar 21.03.2020 cuprinde descrierea modului de 
indeplinire a atribuțiilor administratorului judiciar în procedura generală de insolvență a debitorului SC Alka Print & 
Sign SRL, respectiv justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii și a sumelor avansate de către 
reprezentantul administratorului judiciar pentru plata acestor cheltuieli de procedură. 
Raportul lunar de activitate nr. 910/18.03.2020 aferent termenului lunar 21.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei prin 
e-mail în data de 20.03.2020. 
De asemenea, în temeiul art. 5 pct. (28) coroborat cu art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Alka Print & Sign SRL nr. 910/18.03.2020 pentru termenul lunar 21.03.2020 a 
fost publicat în BPI nr. 5528/20.03.2020 (paginile 3-6).  
Menționăm faptul că, în vederea asigurării transparenței desfășurării procedurii generale de insolvență a debitorului și 
îndeplinirii atribuțiilor în conformitate cu disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat pe site-
ul propriu www.consultant-insolventa.ro Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Alka 
Print & Sign SRL nr. 910/18.03.2020 pentru termenul lunar 21.03.2020 la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Alka-Print-Sign-SRL-SRL-termen-lunar-21.03.2020.pdf 
- Referitor la „4. Sa puna in vedere administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului judiciar intocmirea si 
depunerea la dosar, in cel mai scurt timp a Raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de 
insolventa, care trebuie sa cuprinsa si persoanele carora le-ar fi imputabila, conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolveta.” 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele și 
împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul 
art. 97 din Legea nr. 85/2014.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 se rețin următoarele cauze și împrejurări care 
au dus la apariția stării de insolveță, aspecte care atrag incidența art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, 
respectiv persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului: 
• Administratorul Domnici C. nu a răspuns solicitării administratorului judiciar, în sensul că nu a predat documentele 
financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoarea SC Alka Print & Sign SRL. 
• La data de 31.12.2018, debitorul înregistrează următoarele active: active imobilizate – 2.080 lei; creanțe – 43.641 lei și 
disponibilități bănești – 242 lei. 
• Administratorul Domnici C. nu a predat către administratorul judiciar bunurile existente în patrimoniul debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL sunt: manifestarea pasivităţii de către administratorul Domnici C. în achitarea datoriilor fiscale 
ale debitorului, la data de 21.02.2020 debitorul înregistrând obligații restante la bugetul general consolidat al statului în 
sumă de 40.785 lei; utilizarea de către administratorul social Domnici C. în interesul personal al acestuia a activelor 
debitorului Alka Print & Sign SRL: active imobilizate – 2.080 lei; creanțe – 43.641 lei; disponibilități bănești - 242 lei; 
neținerea contabilității în conformitate cu normele legale; manifestarea pasivității de către administratorul Domnici C. 
în recuperarea creanțelor debitorului – la data de 31.12.2018 debitorul înregistrează creanțe în sumă de 43.641 lei; 
scăderea continuă a eficienţei activităţii şi obţinerea de pierderi pierderi financiare; 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. 
• Administratorul social al debitoarei dl. Domnici C. prejudiciază creditorul bugetar, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar în vederea valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
• Administratorul social Domnici C. 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. 
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• Conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul înregistrează doar pierdere 
financiară generată de activitatea economică desfășurată în perioada 2017-2018: în anul 2017 – pierdera financiară de -
30.709 lei, respectiv în anul 2018 – pierderea financiară de -18.944 lei. 
• De asemenea, administratorul social Domnici C. a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale a persoanei 
juridice, lucru demonstrat prin cererea de deschidere a procedurii simplificată a insolvenţei formulată de D.G.R.F.P. 
Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud.  
• Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Domnici 
C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus 
la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 
indică următoarele: 
- 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; 
- debitorul nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2018-2019; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2018, rezultă că societatea Alka Print & Sign SRL nu are o structură economico – financiară 
care să-i permită continuarea activității; 
- debitorul SC Alka Print & Sign 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: 
• nu deține nicun bun în patrimoniul acestuia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Administratorul judiciar apreciază cu nu sunt șanse reale pentru întocmirea unui plan de reorganizare a activității 
debitorului, nu desfășoară activitate, nu au fost identificate documentele financiar-contabile. 
În consecință, în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a formulat propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Alka Print & Sign 
SRL. 
Astfel, în temeiul art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 5970/01.04.2020 
(paginile 3-4) Anunțul privind depunerea la grefa Tribunalului Bistrița-Năsăud a Raportului privind cauzele și 
împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul 
art. 97 din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 97 alin. (1) și (6) din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a depus Raportul privind cauzele și 
împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul 
art. 97 din Legea nr. 85/2014, la dosarul cauzei, prin e-mail, în data de 01.04.2020, respectând astfel termenul limită de 
40 de zile de la data desemnării acestuia. 
În temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat Raportul privind cauzele și 
împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul 
art. 97 din Legea nr. 85/2014, către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, prin e-mail.  
De asemenea, administratorul judiciar a publicat pe site-ul propriu www.consultant-insolventa.ro Raportul privind 
cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit 
în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-
intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Alka-Print-Sign-SRL-1.pdf 
- Referitor la „5. Sa puna in vedere administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului judiciar, identificarea 
motivelor necesare pentru a formula si introduce personal actiunea in angajarea raspunderii patrimoniale a membrilor 
organelor de conducere a societatii debitoare conform art. 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolventei si de insolventa.” 
Astfel cum se reține din Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014: 
• Administratorul social al debitoarei dl. Domnici C. prejudiciază creditorul bugetar, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar în vederea valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 
Alka Print & Sign SRL şi îndestulării creditorului bugetar. Administratorul Domnici C. nu a predat către 
administratorul judiciar bunurile existente în patrimoniul debitorului SC Alka Print & Sign SRL. 
• Administratorul Domnici C. nu a predat documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de 
către debitoarea SC Alka Print & Sign SRL. 
• Administratorul social Domnici C. 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. 
• De asemenea, administratorul social Domnici C. a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale a persoanei 
juridice, lucru demonstrat prin cererea de deschidere a procedurii simplificată a insolvenţei formulată de D.G.R.F.P. 
Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud.  
Administratorul judiciar va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Domnici C. în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Bistrița-Năsăud. 
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- Referitor la „6. Sa puna in vedere administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului judiciar, verificarea 
indeplinirii conditiilor legale privind formularea si introducerea unei actiuni pentru anularea actelor frauduloase 
incheiate de debitor, potrivit art. 117 si urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si 
de insolventa.” 
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 adrese, documentele contabile nu au fost 
predate administratorului judiciar, astfel că, administratorul judiciar se află în imposibilitate de a identifica 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. 
În cazul în care administratorul Domnici C. va proceda la predarea tuturor documentelor financiar-contabile ale 
debitorului, administratorul judiciar va proceda de îndată la analiza detaliată a acestora, iar în cazul identificării de acte 
juridice care atrag incidența disp. art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va introduce acțiuni 
pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor. 
- Referitor la „7. Sa puna in vedere administratorului judiciar formularea si introducerea unei actiuni pentru a se ridica 
debitorului dreptul de administrare, in situatia in care acesta inregistrează pierderi continue sau in lipsa probabilitatii de 
realizare a unui plan rational de activitate, conform prevederilor art. 85 (alin. 5-6).” 
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; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2018, rezultă că societatea Alka Print & Sign SRL nu are o structură economico – financiară 
care să-i permită continuarea activității; 
- debitorul SC Alka Print & Sign 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: 
• nu deține nicun bun în patrimoniul acestuia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Administratorul judiciar apreciază cu nu sunt șanse reale pentru întocmirea unui plan de reorganizare a activității 
debitorului, nu desfășoară activitate, nu au fost identificate documentele financiar-contabile. 
În consecință, în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a formulat propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Alka Print & Sign 
SRL prin Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței şi de insolvenţă privind debitorul SC Alka Print & Sign SRL nr. 832/11.03.2020, publicat BPI nr. 
5094/13.03.2020 și supus judecătorului-sindic.  
Menționăm faptul că, în BPI nr. 5990/01.04.2020 a fost publicată Citația emisă în data de 23.03.2020 în dosarul nr. 
1755/112/2019, prin care sunt chemate părțile la termenul de judecată din data de 08.05.2020 pentru discutarea 
raportului administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată a debitorului SC Alka Print 
& Sign SRL. 
Conform disp. art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, prin hotărârea prin care se va decide intrarea în faliment, 
judecătorul-sindic va pronunța dizolvarea debitorului persoană juridică și va dispune ridicarea dreptului de administrare 
al debitorului. 
- Referitor la „8. Sa puna in vedere lichidatorului judiciar respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la:                 :                                                                                          
- art. 149, conform caruia garantiile constituite pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin planul de reorganizare, 
raman valabile pentru sumele datorate potrivit planului.                   .                                                                        
– art. 159, privind modul de distributie a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor debitorului, grevate de ipoteci, 
gajuri sau alte garantii ori drepturi.                                                         .                                
– art. 167, privind depunerea spre aprobare a Raportului final si distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea 
debitorului.” 
Având în vederea propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului 
SC Alka Print & Sign SRL, respectiv probabilitatea ca la termenul de judecată din data de 08.05.2020 să se decidă 
intrarea debitorului în procedura de faliment, lichidatorul judiciar astfel desemnat prin hotărâre, în cazul identificării de 
fonduri în averea debitorului, recuperării de creanțe, identificării de bunuri și valorificării acestora în conformitate cu 
regulamentele aprobate în cadrul adunării creditorilor, va proceda la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 160, cu 
respectarea disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014. 
- Referitor la „9. Solicităm administratorului judiciar sau, dupa caz lichidatorului judiciar comunicarea catre AJFP 
Bistrita-Nasaud a Sentintei Civile, pronuntate in dosarul constituit anexa la dosarul de insolventa, prin care s-a dispus 
angajarea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere a societatii debitoare conform art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, pentru sumele reprezentand obligatii 
fiscale, avand in vedere faptul ca institutia noastra nu este parte in dosarul anexa, iar executarea silita se realizeaza de 
catre creditorul bugetar conform prevederilor Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.” 
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În cazul admiterii de către judecătorul-sindic a cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Domnici C. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, ce va fi înaintată Tribunalului Bistrița-Năsăud de îndată 
ce va fi stabilit întregul pasiv înscris la masa credală a debitorului, administratorul judiciar va proceda la comunicarea 
către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bistrița-Năsăud a respectivei sentințe civile, în vederea procedării 
la executarea silită pentru sumele reprezentând obligații fiscale. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare sau alte informații, vă stăm la dispoziție la adresele de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro, officeconsultanttm@gmail.com, Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, e  c. Popescu G.  


