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Către   TRIBUNALUL HARGHITA 

Dosar nr. 1212/96/2019 
Termen:   09.04.2020 
Judecător Sindic VÂGA SONIA 

NR. 1080 / 06.04.2020 
 
 

 

CĂTRE, 

TRIBUNALUL HARGHITA 
                                            Secţia a II – a Civilă 
 

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 PEMICAM TRANS SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 

cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. 
Harghita, CUI 29531167, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 

J19/9/2012, numit prin Sentința civilă nr. 1829 din data de 19.12.2019 

pronunţată de către Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
1212/96/2019, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
formulăm prezentul 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 

        
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

SUPLIMENT LA RAPORTUL PRIVIND CAUZELE ŞI 

ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA APARIŢIA STĂRII 
DE INSOLVENŢĂ A DEBITORULUI  

SC PEMICAM TRANS 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. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
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I. Prezentarea societăţii debitoare: 

 

I.1.Identificarea societăţii debitoare: 

Societatea SC PEMICAM TRANS SRL este o societate cu răspundere 

limitată, având sediul social în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai 
Eminescu, nr. 17, jud. Harghita. Societatea este înscrisă la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub numărul J19/09/2012, 
având CUI 29531167. 

 

Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei, și este asigurat de către 

asociatul unic prin aport exclusiv în numerar.  

 Structura proprietăţii societăţii este prezentată în tabelul de mai jos: 

• Persoana fizică, Moraru P., în calitate de asociat, deținând 100,00 

lei, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul 

social al societății și o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 
50,00%/50,00%; 

• Persoana fizică, Moraru M, în calitate de asociat, deținând 100,00 

lei, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul 

social al societății și o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 
50,00%/50,00%. 
 

I.3. Obiectul principal de activitate 

Obiectul principal de activitate al societăţii este „Recuperarea materialelor 

reciclabile sortate”, cod CAEN 3832. 

Activităţi secundare 

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz 

pentru recuperarea materialelor 

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 - Alte lucrări de finisare 

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 

4942 - Servicii de mutare 
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I.4. Istoricul societăţii debitoare SC Pemicam Trans SRL 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 

866/7.III.2012, prin Rezoluția nr. 119/11.01.2012, este admisă cererea de 

înregistrare formulată de asociații Moraru P. și Moraru M., respectiv este 

autorizată constituirea și înmatricularea în registrul comerțului a SC Pemicam 
Trans SRL, având obiectul principal de activitate 3832 – Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate, fondatorii fiind: Moraru P. cu un aport la 

capitalul social 100,00 lei și Moraru M. cu un aport la capitalul social 100,00 

lei, capitalul social subscris vărsat de 200,00 lei, vărsat integral, divizat în 20 

părți sociale în valoare de 10 lei fiecare. 

Administratorii societății debitoare au fost ambii asociați, respectiv  

Moraru P. și Moraru M., data numirii 06.01.2012, durata mandatului 
nelimitată, având puteri conform actului constitutiv.  

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 

606/30.01.2014, prin actul adițional la actul constitutiv al societății, asociații 
debitoarei SC Pemicam Trans SRL, de comun acord, au adoptat modificări la 

actul constitutiv al societății cu privire la  lărgirea obiectului de activitate al 
firmei.  

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
5847/14.10.2015, conform hotărârii nr. 1 din data de 30.09.2015 a Adunării 

Generale a Asociaților, legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al 

societății, conform Procesului verbal nr. 1 din data de 30.09.2015, a hotărât: 

- Revocarea din funcția de administrator a doamnei Moraru M. 

 Ca urmare a modificărilor intervenite, societatea va fi administrată și 
reprezentată cu puteri depline, pe o perioadă de 25 de ani de către Moraru P., 

care va răspunde pentru actele semnate și faptele săvârșite în perioada deținerii 

calității de administrator.  
 

II. Analiza situației economico-financiare 

II.l. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare 

Reprezentanţii SC Pemicam Trans SRL, notificați prin intermediul 

adreselor nr. 43, nr. 44 și nr. 45 din 08.01.2020 transmise prin poștă cu 

confirmare de primire, au răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în 

sensul că au furnizat parțial informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute 
de Legea nr. 85/2014.  

În cele ce urmează  propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a 

societăţii debitoare, analizate pe baza documentelor financiar-contabile puse la 

dispoziţia lichidatorului judiciar de către reprezentaţii debitoarei, cât și pe baza 

datelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 

 

Prima fază în analiza poziţiei financiare o reprezintă imaginea de 

ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial, în cadrul căreia sunt 
puse în evidenţă evoluţia şi modificările structurale produse în cadrul 
activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la 

dispoziţie de către debitor. 
 
Analiza bilanţului  

În perioada de timp luată ca referinţă pentru analiză, respectiv 
31.12.2017-31.12.2018, situaţia patrimonială a debitorului SC PEMICAM 

TRANS SRL se prezintă după cum urmează: 

http://www.mfinante.ro/
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Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Total active imobilizate: 6.133 3.663 3.359 

Total active circulante, 
din care: 

67.513 83.230 2.435 

- stocuri 0 0 0 

- creanţe 50.994 47.539 2.400 

- casa şi conturi la bănci 16.519 35.691 35 

Cheltuieli înregistrate în 
avans 

0 0 0 

TOTAL ACTIV 73.646 86.893 5.794 

Total capitaluri proprii 219.333 -63.019 -164.940 

Total datorii, din care: -145.687 149.912 170.734 

Capital subscris vărsat 200 200 200 

Venituri înregistrate în 
avans 

0 0 0 

TOTAL PASIV 73.646 86.893 5.794 

 

Evoluţia activului debitoarei în perioada 31.12.2017 – 31.12.2019 este 
prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 
 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Total active imobilizate: 6.133 3.663 3.359 

Total active circulante, 
din care: 

67.513 83.230 2.435 

- stocuri 0 0 0 

- creanţe 50.994 47.539 2.400 

- casa şi conturi la 
bănci 

16.519 35.691 35 

Cheltuieli înregistrate 
în avans 

0 0 0 

TOTAL ACTIV 73.646 86.893 5.794 

 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al 
societăţii debitoare se observă faptul ca societatea debitoare nu 

înregistrează imobilizări necorporale sau financiare.  
 

Evoluţia pasivului debitoarei în perioada 31.12.2017 – 31.12.2019 
este prezentată mai jos pe principalele elemente componente: 
 

Total capitaluri proprii 219.333 -63.019 -164.940 

Total datorii, din care: -145.687 149.912 170.734 

Capital subscris vărsat 200 200 200 

Venituri înregistrate în 
avans 

0 0 0 

TOTAL PASIV 73.646 86.893 5.794 

 

Analiza grafică a activelor imobilizate şi circulante: 
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Analiza grafică a capitalurilor proprii: 

 

 
 

Analiza grafică a datoriilor: 
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Analiza grafică a veniturilor şi cheltuielilor: 

 

 
 

Analiza grafică a cifrei de afaceri şi a profitului – pierderii nete: 

 

 
 

 

Analiza datoriilor către Bugetul Statului înregistrate în evidenţa contabilă 

în perioada 01.01.2014 – 31.12.2018 

 Conform balanţei de verificare încheiate la data de 31.12.2014, la contul 

4551 Sume datorate acţionarilor-asociaţilor avea un sold creditor de – (minus) 

366,936 lei. 

Contul 4551 Sume datorate acţionarilor-asociaţilor este un cont de pasiv şi cu 

ajutorul acestuia se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii 

de către asociaţi. 

 

În creditul contului 4551 Sume datorate acţionarilor-asociaţilor se 

înregistrează: 

– sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512, 

https://www.contpedia.ro/contul-512/
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531); 

– dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666); 

– sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lăsate la 

dispoziţia entităţii 

(457); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, 

înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665). 

 

În debitul contului 4551 Sume datorate acţionarilor-asociaţilor se înregistrează: 

– sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (512, 531); 

– diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de 

acţionari/asociaţi (765); 

– sume reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau 

anulate, potrivit legii 

(758). 

 

Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate 

acţionarilor/asociaţilor. 

 

Conform reglementărilor contabile, fiind un cont de pasiv, acest cont trebuie să 

aibă un sold creditor, în care să fie reflectate sumele datorate de societate 

asociaţilor. 

Prin faptul că sumele plătite asociaţilor (rulaj debitor) au fost mai mari decât 

sumele depuse de asociaţi în firmă, soldul creditor al contului 4551 este cu 

valoare negativă. 

Din balanţele de verificare întocmite pe anul 2014, conform rulajului 

cumulat pe anul 2014, rezultă faptul că asociaţii au depus în societate, în 

numerar, suma de 530.678 lei şi a fost ridicată de către aceştia suma totală de 

897.614 lei. 

Din jurnalele de casă şi din jurnalele de bancă aferente perioadei 01.01.2014 – 

31.12.2014 se observă că sumele reprezentând contravaloarea facturilor emise 

către beneficiarii serviciilor prestate au fost încasate în conturile curente ale 

societăţii, majoritatea lor fiind transferate în aceeaşi zi în conturile de card şi 

ridicate în numerar. În casieria în lei a societăţii figurează depuse aproximativ 

valoarea facturilor de furnizori scadente, iar restul sumelor au rămas în folosul 

personal al asociaţilor. 

În situaţiile financiare depuse pe anul 2014, societatea a înregistrat: 

- datorii comerciale în sumă de 126.223 lei (sume înregistrate în conturile 401 

şi 419),  

- datorii către bugetul statului în sumă de 109.560 lei (sume înregistrate în 

conturile 431 la 4481). 

Conform balanţei de verificare încheiate la data de 31.12.2014, 

societatea SC PEMICAM TRANS SRL a înregistrat profit nerepartizat în sumă 

totală de 91.351 lei (cont 1171), din care 19.632 lei este aferentă pierderii 

neacoperite din anul 2012 şi profit contabil înregistrat pe anul 2013. Profitul 

net al anului 2014 a fost în sumă de 70.647 lei (sold cont 121), rezultând un 

https://www.contpedia.ro/contul-531/
https://www.contpedia.ro/contul-666/
https://www.contpedia.ro/contul-457/
https://www.contpedia.ro/contul-665/
https://www.contpedia.ro/contul-512/
https://www.contpedia.ro/contul-531/
https://www.contpedia.ro/contul-765/
https://www.contpedia.ro/contul-758/
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profit net nerepartizat pe dividende aferent exerciţiului financiar 2013-2014 în 

cuantum de 161.998 lei. 

Din balanţele de verificare întocmite pe anul 2015 se constată faptul că 

soldul contului 4551 este de – 367.800,52 lei, reprezentând datoria asociaţilor 

către societate. Conform rulajului cumulat pe anul 2015 rezultă faptul că 

asociaţii au depus în societate numerar în sumă de 659.277 lei şi a fost 

ridicată suma totală de 730.089 lei, rezultând un sold final creditor cu semnul 

minus de 438.612 lei. 

Din jurnalele de casă şi din jurnalele de bancă aferente perioadei 

01.01.2015 – 30.09.2015 se observă că sumele reprezentând contravaloarea 

facturilor emise către beneficiarii serviciilor prestate au fost încasate în 

conturile curente ale societăţii, majoritatea lor fiind transferate în aceeaşi zi în 

conturile de card şi ridicate în numerar. În casieria în lei a societăţii figurează 

depuse aproximativ valoarea facturilor de furnizori scadente, iar restul sumelor 

au rămas în folosul personal al asociaţilor. 

Conform balanţei de verificare încheiate la data de 31.12.2015, 

societatea SC PEMICAM TRANS SRL a înregistrat profit nerepartizat în sumă 

totală de 232.617 lei, constând în profitul net nerepartizat pe dividende din 

perioada precedentă. Profitul net al anului 2015 a fost în sumă de 41.411 lei 

(sold cont 121), rezultând un profit net de repartizat pe dividende aferent 

exerciţiilor financiare 2013-2015 în cuantum de 274.060 lei. 

Conform situaţiilor financiare depuse pe anul 2015, societatea a 

înregistrat: 

- datorii comerciale în sumă de 126.223 lei (sume înregistrate în conturile 401 

şi 419),  

- datorii către bugetul statului în sumă de 109.560 lei (sume înregistrate în 

conturile 431 la 4481). 

Din balanţele de verificare întocmite pe anul 2016 se constată faptul că 

soldul contului 4551 este de – 402.430 lei, reprezentând datoria asociaţilor 

către societate. 

Conform situaţiilor financiare depuse pe anul 2016, societatea a 

înregistrat: 

- datorii comerciale în sumă de 70.321 lei (sume înregistrate în conturile 401 şi 

419),  

- datorii către bugetul statului în sumă de 166.495 lei (sume înregistrate în 

conturile 431 la 4481). 

 

Din balanţele de verificare întocmite pe anul 2017 se constată faptul că 

soldul contului 4551 este de – 395.552 lei, reprezentând datoria asociaţilor 

către societate.  

Conform situaţiilor financiare depuse pe anul 2017, societatea a 

înregistrat: 

- datorii comerciale în sumă de 55.224 lei (sume înregistrate în conturile 401 şi 

419),  

- datorii către bugetul statului în sumă de 165.602 lei (sume înregistrate în 

conturile 431 la 4481). 
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Din balanţele de verificare întocmite pe anul 2018 se constată faptul că 

soldul contului 4551 este de – 395.052 lei, reprezentând datoria asociaţilor 

către societate.  

Conform balanţei de verificare încheiate la data de 31.12.2018, 

societatea SC PEMICAM TRANS SRL a înregistrat profit nerepartizat pe 

dividende din perioada precedentă în sumă de 274.060,70 lei, pierdere 

neacoperită în sumă de 54.927,12 lei şi pierdere contabilă pe anul 2018 în 

cuantum de 8.131 lei. 

 

 Aceste aspecte au fost constatate şi de organele fiscale în Raportul 

de inspecție fiscală întocmit de către DGRFP Brașov prin AJFP Harghita 
nr. F-HR 97 din 17.05.2019. 

Cu privire la sumele ridicate de către asociați în perioada 01.01.2014 – 

30.09.2015, care nu au fost depuse în casieria societății și nu au fost utilizate 
pentru plata furnizorilor, inspectorii fiscali au ajuns la concluzia că sumele 

respective au fost utilizate în folosul personal al asociaților, motiv pentru care 

aceste sume din punct de vedere fiscal au fost încadrate ca şi dividende, pentru 

care contribuabilul avea obligația să declare și să plătească impozit pe 

dividende așa cum prevede art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Apare ca evident astfel faptul că debitoarea SC PEMICAM TRANS 

SRL prin administrator societar a încasat sumele necesare achitării 

tuturor datoriilor firmei având în vedere următoarele aspecte: 

- suma de 395.052 lei înregistrată cu MINUS în soldul creditor al 

contului 4551 Sume datorate acţionarilor-asociaţilor, reprezentând de 

fapt datoria ASOCIAŢILOR către societate; 

- totalul sumelor înscrise în Tabelul de creanţe întocmit împotriva 
averii debitoarei SC PEMICAM TRASN SRL este în cuantum de 
384.625 lei, compusă din creanţele depuse de:  

o Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Brașov prin 

Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, a solicitat 

înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC PEMICAM TRANS 

SRL cu suma de 375.965 lei, reprezentând obligații restante la 
bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la 

data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței, conform Situației 

obligațiilor restante pentru întocmirea declarației de creanțe nr. 
340/08.01.2020: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire obigație de 

plată 

Majorări de 

întârziere 
Penalități Debit Total 

1 Taxă pe valoarea adăugată     133.124,00 133.124,00 

2 Impozit pe salarii 1.656,00 878,00 5.478,00 8.012,00 

3 
Impozitul pe venitul 

microîntreprinderilor 
318,00 162,00 2.231,00 2.711,00 

4 Impozit pe profit 10.015,00 5.534,00 23.194,00 38.743,00 

5 
Impozit dividende pers. 

Fizice 
18.229,00 9.115,00 68.426,00 95.770,00 
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6 Venituri din amenzi 0,00 0,00 875,00 875,00 

7 Dobânzi și penalități TVA 49.240,00 27.252,00 0,00 76.492,00 

8 CAS angajator 1.375,00 850,00 1.855,00 4.080,00 

9 CAS asigurat 954,00 487,00 7.872,00 9.313,00 

10 
Contrib. Accidente de 

muncă 
32,00 19,00 31,00 82,00 

11 Șomaj angajator 58,00 36,00 58,00 152,00 

12 Șomaj asigurat 11,00 5,00 58,00 74,00 

13 Fond garantare 31,00 15,00 29,00 75,00 

14 Sănătate angajator 604,00 379,00 609,00 1.592,00 

15 Sănătate asigurat 431,00 232,00 3.301,00 3.964,00 

16 Concedii și indemnizații 85,00 51,00 98,00 234,00 

17 
Contrib. asiguratorie de 

muncă 
60,00 32,00 580,00 672,00 

  Total 83.099,00 45.047,00 247.819,00 375.965,00 

 

o Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a solicitat înregistrarea în 

tabelul de creanțe al debitorului SC PEMICAM TRANS SRL cu suma de 

573 lei, reprezentând obligații fiscale către bugetul local, compusă din 

debit impozit pe mijloace de transport aferent semestrelor I și II anul 

2017 în cuantum de 440 lei și majorări de întârziere în cuantum de 133 

lei, calculate până la data deschiderii procedurii simplificate de 

insolvență, datorate de către societatea debitoare, conform titlului 

executoriu nr. 167092 din 15.10.2019 emis pentru întocmirea declarației 

de creanțe nr. 2728/10.02.2020, 

o LINDE GAZ ROMANIA SRL a solicitat înregistrarea în tabelul de 

creanțe al debitorului SC PEMICAM TRANS SRL cu suma de 8.087,44 
lei, reprezentând: 
- 3.670,23 lei - debit neachitat; 

- 1.210,71 lei - contravaloare penalități de întârziere aferente facturilor 
fiscale neachitate, în cuantum de 0,15% din valoare facturată pe zi de 

întârziere, conform celor stipulate la art. 10 din contract și calculate 
până la data de 05.12.2018; 

- 3.206,50 lei – cheltuieli ocazionate de litigiul care a făcut obiectul 

dosarului nr. 57/2018. 

 

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: 

• păstrarea unui grad de îndatorare ridicat, debitorul înregistrând obligații 

fiscale neachitate în sumă de 375.965 lei la nivelul anului 2018; 

• scăderea continuă a eficienţei activităţii şi obţinerea de pierderi pierderi 

financiare; 

• diminuarea fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate; 

• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale şi în 

recuperarea creanţelor comerciale; 
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• 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. 

 

 

IV. 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: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în 
cel al unei alte persoane; 

b) au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes 
personal, sub acoperirea persoanei juridice;  

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod 
vădit, persoana juridică la încetarea de plăți;  

d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente 
contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul 
nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau 
lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și 
prejudiciu se prezumă. 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit 
în mod fictiv pasivul acesteia; 

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în 
scopul întârzierii încetării de plăți; 

g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească 
cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori; 

h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență 
a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu. 

 

Astfel, prezentăm mai jos articolele incidente raportat la faptele 

administratorului societar al SC PEMICAM TRANS SRL:  

o art. 169 lit a) din Legea nr. 85/2014 -  au folosit bunurile sau 
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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 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.  
 

Este evident faptul că administratorul social a utilizat în interes personal 

lichiditățile debitoarei în valoare totală de 430.743 lei, constând în suma de 
395.052 lei înregistrată în evidenţa contabilă şi constatată şi de către de 
organele fiscale  ca şi datorie a asociaţilor societăţii către firmă şi suma de 

35.691 lei înregistrată ca şi disponibil existent în conturile bancare şi-sau în 
casieria unităţii, fiind astfel incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
85/2014. 

 

 
- art. 169 lit c) din Legea nr. 85/2014 - 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 administratorii au dispus în interes personal 
continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la 

încetarea de plăţi dacă aceștia au manifestat pasivitate în achitarea 

datoriilor fiscale, precum şi dacă nu au efectuat analizele necesare 
determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al 
activităţii pentru care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu 
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veniturile obţinute. 

În cazul societăţii debitoare SC Pemicam Trans SRL, administratorii dl. 

Moraru P. și dna Moraru M., au 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. Brașov prin 
A.J.F.P. Harghita prin care este menţionată valoarea considerabilă a datoriilor 
neachitate de 375.965 lei, având în vedere faptul că s-au folosit de suma de 

395.052 lei în interese personale. 

 
- art. 169 lit d) din Legea nr. 85/2014 -  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 din Legea 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede 
“obligaţia administratorului societar de a ţine registrele prevăzute de lege şi de a 
urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” 
precum şi “stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le 
impune”. 

Precizăm că, în accepţiunea Legii 31/1990, evidenţele prevăzute de lege 
se referă la art. 20 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991, care prevede că 

principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: 
- registrul jurnal 
- registrul inventar  
- registrul cartea mare 
Conform art. 10 alin. 1 din Legea 82/1991 privind organizarea 

contabilităţii “Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la 
societăţiile comerciale revin administratorului”. 

Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că răspunderea, 
pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a SC Pemicam Trans SRL, revine 

administratorilor societari Moraru P. și Moraru M. 

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 

lichidatorului 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 
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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. 

Menţionăm faptul că debitoarea SC PEMICAM TRANS SRL nu a 
predat lichidatorului judiciar actele contabile pentru perioada iulie 2018 – 

prezent. 

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 lit. d din Legea nr. 85/2014. 

 

Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 

 
 

 
 

 
Dosar nr.  1212/96/2019 
Termen     09.04.2020 

 

OPIS 
 

 
Documente depuse la dosarul cauzei nr. 1212/96/2019, de către 
lichidatorul judiciar al debitorului SC PEMICAM TRANS SRL – în faliment in 
bankruptcy, en faillite, sediul social în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai 
Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, CUI 29531167, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub nr. J19/09/2012: 

 

 
Anexa 1 – Balanţe de verificare 2014 - 2019; 

Anexa 2 – Extrase publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice; 

Anexa 3 - Raportul de inspecție fiscală întocmit de către DGRFP Brașov prin 

AJFP Harghita nr. F-HR 97 din 17.05.2019; 

Anexa 4 – Tabel de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC 

PEMICAM TRANS SRL. 

 

Consultant Insolvenţă SPRL,  

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 

 
 


