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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2667 Din data de 24.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 11/1259/2020; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Roxana-Cristina 
Stan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: SC Ela Happy Transcom SRL, cod de identificare fiscală: 25207215; Sediul social: Pitești, cartier Găvana, 
str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/305/2009. 
3.2. Administrator special: Caimac O. E. 
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 Ela Happy Transcom 
SRL, conform Încheierii de ședință din data de 08.07.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
11/1259/2020, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Suplimentul la raportul privind cauzele 
şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, în anexă, în număr de 10 (zece) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL  
Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa  

debitorului SC Ela Happy Transcom SRL 

Număr dosar 11/1259/2020; Tribunalul Specializat Argeș 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Ela Happy Transcom SRL 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ela Happy Transcom SRL, convocată de administratorul 
judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL pentru data de 19.06.2020, ora 13.00, creditorul majoritar Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș a transmis, deținând 
99,80% din totalul masei credale, a transmis votul nr. 1/29/99396/16.06.2020 prin care comunicat următoarele: 
„1. Urmare a luării la cunoștință a situației debitoarei din raportul întocmit privind cauzele și împrejurările, conform art. 
97 din Legea nr.85/2014, ce a dus la apariția stării de insolvență a debitoarei, întocmit de administratorul judiciar, din 
care rezultă ca nu au fost evidentiate elemente de vinovatiei ale administratorului care sa cauzeze starea de insolventa a 
debitoarei, consideram că se impune: 
- Să analizați amănunțit activitatea debitoarei, inclusiv documentele care au stat la baza înregistrării în contabilitate a 
operațiunilor efectuate; 
- Să stăruiți în identificarea cauzelor care au condus la modificarea activului patrimonial al societății; 
- Să analizați legalitatea și realitatea operațiunilor efectuate de debitoare anterior deschiderii procedurii; 
- Să efectuați demersuri pentru recuperarea creanțelor de încasat și implicit să procedați la recuperarea acestora daca se 
constată acest aspect; 
- Să efectuati o analiză a rulajelor conturilor de disponibilitati bănești, să precizați daca s-au efectuat operațiuni fără a 
avea la bază documente justificative, daca s-au efectuat transferuri de fonduri din contul persoanei juridice în contul 
personal al administratorului statutar sau orice alte retrageri de fonduri fără justificare, drept pentru care se impune o 
analiza amănunțită a activității debitoarei; 
În acest sens, apreciem necesar ca lichidatorul judiciar să analizeze și aspectele constatate de noi și să staruie în privința 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvența debitoarei, a existenței premiselor angajării răspunderii personale cu 
indicarea persoanelor vinovate de starea de insolvență a debitoarei. […]” 
Prin Încheierea de ședință din data de 08.07.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
11/1259/2020, s-a dispus desemnarea în calitate de administrator judiciar definitiv al debitorului Ela Happy Transcom 
SRL cu sediul social în Pitești, cartier Găvana, str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub numărul J03/305/2009, având cod 
unic de înregistrare 25207215, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant legal permanent – asociat coordonator 
Popescu G.. 
În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat documentele financiar-contabile comunicate 
administratorului judiciar prin e-mail de către administratorul social al debitorului Ela Happy Transcom SRL Caimac O. 
E. prin societatea de contabilitate Group Consulting Audit SRL, cât și înscrisurile depuse la dosarul cauzei: Raportul 
privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Ela Happy Transcom SRL 
întocmit de administratorul judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL și depus la dosarul cauzei în data de 17.03.2020; 
Raportul de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019 emis de D.G.R.F.P. Ploiești prin A.J.F.P. Argeș, Activitatea de 
inspecție fiscală; Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare 
stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-AG 722/30.10.2019 emisă de D.G.R.F.P. Ploiești prin 
A.J.F.P. Argeș, Activitatea de inspecție fiscală.  
În egală măsură, prezentul Raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de Ela Happy Transcom SRL anterior datei de 05.02.2020 – data deschiderii procedurii generale a 
insolvenţei. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul 
acestuia. 
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I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare: SC Ela Happy Transcom SRL a fost înfiinţată în anul 2009, atribuindu-se codul 
unic de înregistrare 25207215 şi numărul de ordine în registrul comerţului J03/305/2009. Sediul social al debitoarei: 
Pitești, cartier Găvana, str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș.  
I.2. Structură asociativă. Capitalul social: Structura proprietăţii societăţii este prezentată astfel: Caimac O. E., asociat, 
cetățean -, identificată cu CNP -, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 200 lei, reprezentând 20 părți 
sociale, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1386721/05.08.2020 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul societății Ela Happy Transcom SRL este dna Caimac O. E., născută în data de -, în -, data numirii în 
funcția de administrator social – 26.02.2009, durata mandatului nelimitată, cu puteri depline. 
I.3. Obiectul principal de activitate. Obiectul principal de activitate al societăţii este „Transporturi rutiere de mărfuri”, 
cod CAEN 4941. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare SC Ela Happy Transcom SRL. Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, nr. 2108/14.IV.2009, în baza cererii nr. 9079 din data de 26.02.2009 și a actelor doveditoare depuse, 
judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea 
societății comerciale cu următoarele date: 
- fondator: Caimac O. E., asociat unic, cod numeric personal -, aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți 
sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în -; 
- administrator persoană fizică: Caimac O. E., cod numeric personal -, data numirii 26.02.2009, durata mandatului 
nelimitată, având puteri depline; 
- denumire: Ela Happy Transcom S.R.L.; 
- sediul social: municipiul Pitești, Str. Stejarului, cart. Găvana, camera 1, bl. B19, sc. B, et. P, ap. 3; 
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 - transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; 
- activitatea principală: cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de mărfuri; 
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 RON 
fiecare; 
- durata de funcționare: nelimitată; 
- cod unic de înregistrare: 25207215; 
- număr de ordine în registrul comerțului: J03/305/2009. 
II. Analiza situației economico-financiare 
II.l. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare: Ulterior desemnării subscrisei în calitate de 
administratorul judiciar al debitorului Ela Happy Transcom SRL prin Încheierea de ședință din data de 08.07.2020 
pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 11/1259/2020, subscrisa a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Ela Happy Transcom SRL la sediul social din Pitești, cartier Găvana, str. Stejarului, bl. 
B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș, notificarea nr. 2055/10.07.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dna Caimac O. E., la adresa de domiciliu din -, notificarea nr. 
2063/10.07.2020 și somația nr. 2064/10.07.2020 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996647310;  
Din cuprinsul notificării nr. 2063/10.07.2020, administratorul judiciar a comunicat către administratorul dna Caimac O. 
E. următoarele: „Vă solicităm să predați administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp 
posibil, toate documentele contabile (evidența contabilă și registrele contabile) ale debitorului Ela Happy Transcom 
SRL, respectiv toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din 
Legea nr. 85/2014. Este important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării 
documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în 
insolvenţă. […] Vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Ela Happy Transcom SRL 
prin administratorul special Caimac O. E. fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă 
de drept. […]” 
De asemenea, prin somația nr. 2064/10.07.2020 administratorul judiciar a comunicat către administratorul dna Caimac 
O. E. următoarele: „[…] vă solicităm următoarele: 
• predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a 
debitorului Ela Happy Transcom SRL. Cu privire la arhiva contabilă a debitorului Ela Happy Transcom SRL, aveți 
obligația de a preda toata arhiva contabilă: întreaga evidenţă contabilă şi toate registrele contabile, administratorului 
judiciar. 
• predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor bunurilor 
existente în averea debitorului Ela Happy Transcom SRL. Astfel, vă solicităm să predați administratorului judiciar 
următoarele bunuri: active imobilizate - 73.980 lei; stocuri - 58.092 lei; disponibilități bănești - 8.120 lei: 
De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar autoturismul marca Mercedes Benz, serie șasiu nr. 
J258697, serie motor 418470. 
• predarea către administratorul judiciar a listei conturilor bancare ale debitorului Ela Happy Transcom SRL. 
• predarea către administratorul judiciar a tuturor documentelor contabile aferente creanțelor de recuperat în sumă de 
55.782 lei. 
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• predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor 
documentelor justificative aferente creditării acordate de către dvs. societății Ela Happy Transcom SRL în sumă de 
522.114,19 lei: contracte de creditare, dispoziții de încasare, extrase de cont, etc. 
• lista angajaților a căror contracte de muncă sunt active, respectiv contractele de muncă aferente, username, parola și 
baza de date REVISAL. 
• predarea către administratorul judiciar consultant insolvență sprl, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor documentelor 
justificative ale salarialiilor datorate angajaților societății în sumă de 158.602,00 lei: stat de salarii, balanțe contabile, 
etc. 
• lista tuturor operațiunilor de încasări și plăți efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență și documentele 
justificative aferente.” 
Urmare discuției telefonice cu administratorul Caimac O. E., administratorului judiciar i-au fost comunicate adresa de 
e-mail al dnei Caimac O. E. - și adrese de e-mail al societății de contabilitate care asigură ținerea contabilității societății 
debitoarei Group Consulting Audit SRL - gconsultingaudit@yahoo.com.  
În vederea efectuării unei analize detaliate a activității economice desfășurate de societatea debitoare Ela Happy 
Transcom SRL în ultimii 2 ani, administratorul judiciar a solicitat prin mail-uri comunicate în data de 21.07.2020, 
respectiv data de 29.07.2020, predarea, cât de curând posibilă, a următoarelor documente contabile: Balanțele de 
verificare pentru perioada ianuarie 2017- decembrie 2017; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017; 
Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2018- 
decembrie 2018; Lista activelor deținute de către debitor: imobilizări, stocuri, etc.; Balanțele de verificare aferente 
perioadei ianuarie 2019 - prezent; Registrul-jurnal pentru perioada ianuarie 2019-prezent; Situațiile financiare anuale 
încheiate la data de 31.12.2019; Fișa contului 4111 și fișa contului 461 aferentă perioadei ianuarie 2017- prezent; Fișa 
contului 4551 aferentă perioadei ianuarie 2017 - prezent; Contracte de creditare și dovezile aferente. 
Astfel, în data de 29.07.2020, respectiv data de 30.07.2020, societatea de contabilitate Group Consulting Audit SRL a 
comunicat prin e-mail următoarele acte contabile: Jurnal de cont 411 Clienți aferent perioadei 01.01.2017-30.06.2020 
(59 pagini, nesemnat, format electronic); Registru jurnal detaliat iunie 2020 – pagina 5 (1 pagină, scanat, semnat de 
Caimac O. E.); Registru Jurnal detaliat iunei 2020 – pagina 61 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. E.); Jurnal de 
cont 455 Asociați conturi curente aferent perioadei 01.01.2017-30.06.2020 (5 pagini, nesemnat format electronic); 
Jurnal de cont 461 Debitori diverși aferent perioadei 01.01.2017-30.06.2020 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. 
E.); Balanța de verificare aprilie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); Balanța de verificare august 2018 (3 
pagini, nesemnat, format electronic); Balanța de verificare ianuarie 2017 – pagina 2; Balanța de verificare februarie 
2017 – pagina 2; Balanța de verificare martie 2017 – ultima pagină; Balanța de verificare aprilie 2017 – pagina 3; 
Balanța de verificare iunie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare iulie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare august 
2017 – pagina 3; Balanța de verificare septembrie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare octombrie 2017 – pagina 3; 
Balanța de verificare noiembrie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare decembrie 2017 – pagina 3; Balanța de verificare 
mai 2017 – pagina 3 (total 12 pagini, scanate, semnate de Caimac O. E.); Balanța de verificare ianuarie 2018 – pagina 2; 
Balanța de verificare februarie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare martie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare 
aprilie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare mai 2018 – pagina 3; Balanța de verificare iunie 2018 – pagina 3; Balanța 
de verificare iulie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare august 2018 – pagina 3; Balanța de verificare septembrie 2018 
– pagina 3; Balanța de verificare octombrie 2018 – pagina 3; Balanța de verificare noiembrie 2018 – pagina 3; Balanța 
de verificare decembrie 2018 – pagina 3; (total 12 pagini, scanate, semnate de Caimac O. E.); Balanța de verificare 
ianuarie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare februarie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare martie 2019 – pagina 3; 
Balanța de verificare aprilie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare mai 2019 – pagina 3; Balanța de verificare iunie 
2019 – pagina 3; Balanța de verificare iulie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare august 2019 – pagina 3; Balanța de 
verificare septembrie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare octombrie 2019 – pagina 3; Balanța de verificare noiembrie 
2019 – pagina 3; Balanța de verificare ianuarie 2020 – pagina 2; Balanța de verificare februarie 2020 – pagina 2; 
Balanța de verificare martie 2020 – pagina 2; Balanța de verificare aprilie 2020 – pagina 2; Balanța de verificare mai 
2020 – pagina 2; Balanța de verificare decembrie 2019 – pagina 3; (total 17 pagini, scanate, semnate de Caimac O. E.); 
Situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 (18 pagini, format electronic, cu recipisă); Situații financiare 
anuale încheiate la data de 31.12.2018 (18 pagini, format electronic, cu recipisă); Situații financiare anuale încheiate la 
data de 31.12.2019 (18 pagini, format electronic, cu recipisă); Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018 (3 
pagini, nesemnat, format electronic); Balanța de verificare aferentă lunii februarie 2018 (3 pagini, nesemnat, format 
electronic); Balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2018 (2 pagini, nesemnat, format electronic); Balanța de 
verificare aferentă lunii iunie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); Registrul imobilizarilor iunie 2020 (1 
pagină, nesemnat, format electronic); Registrul imobilizarilor iunie 2020 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. E.); 
Balanța de verificare aferentă lunii mai 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); Balanța de verificare aferentă lunii 
martie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); Balanța de verificare aferentă lunii noiembrie 2018 (3 pagini, 
nesemnat, format electronic); Balanța de verificare aferentă lunii septembrie 2018 (3 pagini, nesemnat, format 
electronic); Balanța de verificare aferentă lunii octombrie 2018 (3 pagini, nesemnat, format electronic); Registru Jurnal 
detaliat aferent perioadei 01.01.2019-30.06.2020 (68 pagini, nesemnat, format electronic); Registru Jurnal detaliat 
aferent perioadei 01.01.2019-30.06.2020 – pagina 68 (1 pagină, scanat, semnat de Caimac O. E.); Balanțe de verificare 
aferente perioadei ianuarie 2017 – decembrie 2017 (nesemnate, format electronic); Balanțe de verificare aferente 
perioadei ianuarie 2018 – iunie 2020 (nesemnate, format electronic). 
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Administratorul judiciar a procedat la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile, identificând următoarele 
aspecte: 
• Conform balanței de verificare aferentă aferentă lunii noiembrie 2019, în cursul lunii noiembrie 2019 sunt înregistrate 
salarii datorate în baza contract mandat în sumă de 270.000, lei (conform rulaj creditor cont 421.1 Salarii contract 
Mandat). Astfel în cursul lunii sunt înregistrate cheltuielile aferente salariilor contract mandat: contribuția de asigurare 
socială de sănătate în sumă de 94.500 lei (conform rulaj creditor cont 4316.1 CASS Contr. Mandat); impozit pe salarii 
în sumă de 17.550,00 lei (conform rulaj creditor cont 444.1 Impozit pe salarii colaboratori); contribuție asiguratorie de 
muncă (conform rulaj creditor cont 436 Contribuție asiguratorie) în sumă de 6.087,00 lei.  
Menționăm faptul că obligațiile fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, înregistrate ca urmare a 
salariului datorat în baza contractului de mandat în sumă de 270.000,00 lei, nu au fost achitate de către debitor. 
• Administratorul judiciar a solicitat prin somația nr. 2423/07.08.2020 comunicată atât prin poștă cu confirmare de 
primire, cât și prin e-mail către administratorul dna Caimac O. E., predarea către administratorul judiciar a contractului 
de mandat evidențiat în balanța de verificare aferentă lunii noiembrie 2019 - cont 421.1 salarii contract mandat în sumă 
de 270.000 lei, respectiv predarea către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp 
posibil, a tuturor documentelor justificative ale salariaților datorate angajaților societății în sumă de 158.602,00 lei: stat 
de salarii, balanțe contabile, etc..  
Până la data prezentului raport, administratorul societății debitoare Ela Happy Transcom SRL Caimac O. E. nu a predat 
administratorului judiciar Contract de mandat în baza căruia au fost înregistrate salarii în sumă de 270.000, lei. 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii ianuarie 2020, la data de 31.01.2020 debitorul înregistrează imobilizări 
corporale în valoare totală de 90.334,53 lei, reprezentând: Mijloace de transport – 84.291,10 lei; Aparatură birotică – 
6.043,43 lei. Conform Registrului imobilizărilor aferent lunii iunie 2020, imobilizările corporale în valoare totală de 
90.334,53 lei sunt constituite din: Mercedes Benz GLA-200D, în valoare de 84.291,10 lei, amortizare cumulată de 
40.745,00 lei; Laptop Acer AN515-51-70RK în valoare de 3.361,26 lei, amortizare cumulată de 2.256,00 lei; Samsung 
S8 Plus în valoare de 2.682,17 lei, amortizare cumulată de 2.352,00 lei. De asemenea, conform balanței de verificare 
aferentă lunii ianuarie 2020, la data de 31.01.2020 debitorul înregistrează următoarele active: stocuri de mărfuri în 
valoare de 18.751,07 lei; ambalaje în valoare de 3.636,96 lei.  
Deși administratorul judiciar a solicitat prin somația nr. 2064/10.07.2020 „predarea către administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, a tuturor bunurilor existente în averea debitorului Ela Happy 
Transcom SRL”, respectiv a solicitat prin somația nr. 2423/07.08.2020 „[…] vă solicităm să prezentați 
administratorului judiciar, în vederea inventarierii toate bunurile existente din averea debitorului, respectiv: Mercedes 
Benz GLA-200D, în valoare de 84.291,10 lei, amortizare cumulată de 40.745,00 lei; Laptop Acer AN515-51-70RK în 
valoare de 3.361,26 lei, amortizare cumulată de 2.256,00 lei; Samsung S8 Plus în valoare de 2.682,17 lei, amortizare 
cumulată de 2.352,00 lei.”, administratorul Caimac O. E. nu a prezentat administratorului judiciar imobilizările 
corporale și stocurile din averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014.  
• De asemenea, conform Adresei nr. 32682/24.03.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Județul Argeș, debitorul Ela Happy Transcom SRL figurează cu următoarele 
autovehicule: 

Cert. Stare Data 
emiterii 

Data 
radierii 

Nr. 
înmatr. 

Marca Cul. An 
fabr. 

Șasiu Motor 

624699 Radiat 22.05.2019 01.10.2019 AG23 
RRF 

Renault 
24GPA2 
Premium 

alb 2008 VF624GPA000026827 157386 

344135 Înmatriculat 
– CI 
suspendat 

27.10.2010  AG62ELA Mercedes 
Benz 611 
410D 

alb 1994 WDB6114681P386387 10406008 

302767 Înmatriculat 
– CI 
suspendat 

25.03.2009  AG10RRF ACKER 
MANN 
FRUEHAUF/ 
VTA18/6.85E 

alb 1988 ZW445102 - 

302783 Înmatriculat 
– CI 
suspendat 

25.03.2009  AG09RRF MAN 22.330 
6X2 

gal 
ben 

1986 WMA5220416M062092 37859550 
48B181 

3936949 înmatriculat 15.02.2018  B132RLK Mercedes-
Bez 245 G 
27S1P2 GLA 
200 D 

alb 2016 WDC1569081J258697 33418470 

3038390 Radiat 08.04.2013 31.03.2017 B128FLO Skoda 5E 
Aaclhaxo 
Octavia 

alb 2013 TMBAG7NE4D0015605 224799 

Astfel, administratorul judiciar a solicitat către administratorul Caimac O. E. să prezinte în vederea inventarierii toate 
bunurile mobile înregistrate la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor 
Județul Argeș, iar în cazul inexistenței acestora în patrimoniul debitorului, vă solicităm să comunicați administratorului 
judiciar documentele justificative ale scoaterii din evidență a acestor bunuri (contracte de vânzare-cumpărare, procese-
verbale de casare, documente justificative ale încasării contravalorii acestora în cazul vânzării, facturile fiscale aferente, 
etc.). 
Până la data prezentului raport, administratorul Caimac O. E. nu a răspuns solicitărilor admnistratorului judiciar. 
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• Conform Jurnalului de cont 455 Asociați conturi curente aferent perioadei 01.01.2017 – 30.06.2020, în perioada 
01.01.2017 – 31.01.2020, debitorul prin administratorul Caimac O. E. a efectuat următoarele restituiri de creditări în 
valoare totală de 228.143,90 lei: 

Perioada 

Sold inițial cont 4551 - 
Creditare acordată 

societății de asociatul 
unic Caimac O. E. 

Restituire de 
creditare efectuate 
de Caimac O. E. 

Creditare acordată 
în cursul lunii 

Sold final cont 4551 - 
Creditare acordată 

societății, rămasă de 
restituit asociatului unic 

Sold final datorii la 
bugetul statului, 

conform balanțelor de 
verificare 

ianuarie 2017 303,597.06 lei 0.00 lei 0.00 lei 303,597.06 lei 19,244.86 lei 
februarie 2017 303,597.06 lei 0.00 lei 41,700.00 lei 345,297.06 lei 20,628.56 lei 
martie 2017 345,297.06 lei 0.00 lei 9,000.00 lei 354,297.06 lei 20,074.34 lei 
aprilie 2017 354,297.06 lei 0.00 lei 11,000.00 lei 365,297.06 lei 22,173.49 lei 
mai 2017 365,297.06 lei 1,143.90 lei 10,190.95 lei 374,344.11 lei 21,721.70 lei 
iunie 2017 374,344.11 lei 20,000.00 lei 25,257.71 lei 379,601.82 lei 24,197.78 lei 
iulie 2017 379,601.82 lei 0.00 lei 0.00 lei 379,601.82 lei 19,632.33 lei 
august 2017 379,601.82 lei 35,000.00 lei 0.00 lei 344,601.82 lei 18,649.63 lei 
septembrie 2017 344,601.82 lei 0.00 lei 9,500.00 lei 354,101.82 lei 20,808.28 lei 
octombrie 2017 354,101.82 lei 50,000.00 lei 0.00 lei 304,101.82 lei 17,173.82 lei 
noiembrie 2017 304,101.82 lei 0.00 lei 0.00 lei 304,101.82 lei 17,342.69 lei 
decembrie 2017 304,101.82 lei 0.00 lei 1,500.00 lei 305,601.82 lei 15,059.12 lei 
Total anul 2017 106,143.90 lei 108,148.66 lei   
ianuarie 2018 305,601.82 lei 0.00 lei 54,000.00 lei 359,601.82 lei 13,850.10 lei 
februarie 2018 359,601.82 lei 0.00 lei 0.00 lei 359,601.82 lei 13,717.14 lei 
martie 2018 359,601.82 lei 0.00 lei 10,562.37 lei 370,164.19 lei 13,601.65 lei 
aprilie 2018 370,164.19 lei 0.00 lei 7,000.00 lei 377,164.19 lei 13,322.62 lei 
mai 2018 377,164.19 lei 0.00 lei 29,500.00 lei 406,664.19 lei 13,405.52 lei 
iunie 2018 406,664.19 lei 0.00 lei 15,500.00 lei 422,164.19 lei 15,749.50 lei 
iulie 2018 422,164.19 lei 0.00 lei 0.00 lei 422,164.19 lei 12,104.91 lei 
august 2018 422,164.19 lei 0.00 lei 0.00 lei 422,164.19 lei 10,650.98 lei 
septembrie 2018 422,164.19 lei 0.00 lei 0.00 lei 422,164.19 lei 11,710.38 lei 
octombrie 2018 422,164.19 lei 0.00 lei 16,000.00 lei 438,164.19 lei 11,858.23 lei 
noiembrie 2018 438,164.19 lei 0.00 lei 19,000.00 lei 457,164.19 lei 13,982.73 lei 
decembrie 2018 457,164.19 lei 70,000.00 lei 0.00 lei 387,164.19 lei 11,682.67 lei 
Total anul 2018 70,000.00 lei 151,562.37 lei  
ianuarie 2019 387,164.19 lei 0.00 lei 0.00 lei 387,164.19 lei 10,451.86 lei 
februarie 2019 387,164.19 lei 0.00 lei 19,000.00 lei 406,164.19 lei 10,923.03 lei 
martie 2019 406,164.19 lei 0.00 lei 28,500.00 lei 434,664.19 lei 10,351.25 lei 
aprilie 2019 434,664.19 lei 0.00 lei 0.00 lei 434,664.19 lei 8,150.88 lei 
mai 2019 434,664.19 lei 9,500.00 lei 60,000.00 lei 485,164.19 lei 13,740.76 lei 
iunie 2019 485,164.19 lei 0.00 lei 9,950.00 lei 495,114.19 lei 17,086.20 lei 
iulie 2019 495,114.19 lei 0.00 lei 0.00 lei 495,114.19 lei 15,625.32 lei 
august 2019. 495,114.19 lei 0.00 lei 3,000.00 lei 498,114.19 lei 15,681.09 lei 
septembrie 2019 498,114.19 lei 0.00 lei 3,500.00 lei 501,614.19 lei 14,830.54 lei 
octombrie 2019 501,614.19 lei 0.00 lei 59,000.00 lei 560,614.19 lei 17,045.76 lei 
noiembrie 2019 560,614.19 lei 38,500.00 lei 0.00 lei 522,114.19 lei 140,879.87 lei 
decembrie 2019 522,114.19 lei 0.00 lei 20.00 lei 522,134.19 lei 144,683.95 lei 
Total anul 2019 48,000.00 lei 182,970.00 lei   
ianuarie 2020 522,134.19 lei 4,000.00 lei 5,500.00 lei 523,634.19 lei 145,321.40 lei 

  228,143.90 lei 448,181.03 lei    

  

Total sume 
restituite către 

Caimac O. E. în 
perioada 

01.01.2017-
31.01.2020 

Total creditări 
acordate de către 
Caimac O. E. în 

perioada 
01.01.2017-
31.01.2020   

Astfel, deși înregistra obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, admnistratorul Caimac O. E. a 
procedat la utilizarea disponibilitățlor bănești ale societății debitoare aflate în stare de faliment iminent, în vederea 
recuperării creditării în valoare totală de 228.143,90 lei. În acest sens, solicităm a se observa situația la nivelul lunii 
noiembrie 2019, când administratorul Caimac O. E., deși a înregistrat obligații fiscale în valoare de 140,879.87 lei (din 
care obligații fiscale în sumă de 118.137 lei ca urmare a înregistrării salariului datorat în baza Contractului de mandat 
menționat anterior), a utilizat disponibilitățile bănești din averea debitoarei în vederea restituirii sumei de 38.500,00 lei. 
• Conform balanțelor de verificare aferente perioadei 01.01.2017-31.01.2020, în perioada 01.01.2017 – 31.01.2020, 
debitorul prin administratorul Caimac O. E. a înregistrat următoarele pierderi financiare: 

Perioada Cheltuieli Venituri 

Pierdere/profit financiar 
înregistrată din activitatea 
economică desfășurată în 

cursul lunii 

Sold final 
Pierdere/profit 

financiar (cont 121) 

Sold final 
Pierdere/profit 

financiar înregistrată 
cumulat (cont 1171) 

Sold ințial la data de 01.01.2017 pierdere fianciară din perioada anterioară (cont 1171) de - 301.107,59 lei 
Sold ințial la data de 01.01.2017 pierdere fianciară (cont 121) de - 5.738,22 lei 
ianuarie 2017 15,196.07 lei 9,875.82 lei -5,320.25 lei -5,320.25 lei -306,845.81 lei 
februarie 2017 25,954.63 lei 9,343.91 lei -16,610.72 lei -21,930.97 lei -306,845.81 lei 
martie 2017 37,534.86 lei 37,761.27 lei 226.41 lei -21,704.56 lei -306,845.81 lei 
aprilie 2017 24,585.26 lei 24,378.57 lei -206.69 lei -21,911.25 lei -306,845.81 lei 
mai 2017 27,117.47 lei 22,605.71 lei -4,511.76 lei -26,423.01 lei -306,845.81 lei 
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iunie 2017 65,801.94 lei 60,396.52 lei -5,405.42 lei -31,828.43 lei -306,845.81 lei 
iulie 2017 26,366.36 lei 34,242.00 lei 7,875.64 lei -23,952.79 lei -306,845.81 lei 
august 2017 53,832.56 lei 30,140.81 lei -23,691.75 lei -47,644.54 lei -306,845.81 lei 
septembrie 2017 38,104.93 lei 35,938.55 lei -2,166.38 lei -49,810.92 lei -306,845.81 lei 
octombrie 2017 31,386.18 lei 78,167.77 lei 46,781.59 lei -3,029.33 lei -306,845.81 lei 
noiembrie 2017 33,862.45 lei 19,081.81 lei -14,780.64 lei -17,809.97 lei -306,845.81 lei 
decembrie 2017 22,477.18 lei 13,381.89 lei -9,095.29 lei -26,905.26 lei -306,845.81 lei 
Total anul 2017 402,219.89 lei 375,314.63 lei       
Sold ințial la data de 01.01.2018 pierdere fianciară din perioada anterioară (cont 1171) de - 306.845,81 lei 
Sold ințial la data de 01.01.2018 pierdere fianciară (cont 121) de - 26.905,26 lei 
ianuarie 2018 28,086.27 lei 16,300.68 lei -11,785.59 lei -11,785.59 lei -333,751.07 lei 
februarie 2018 28,235.11 lei 22,083.39 lei -6,151.72 lei -17,937.31 lei -333,751.07 lei 
martie 2018 25,117.71 lei 23,240.24 lei -1,877.47 lei -19,814.78 lei -333,751.07 lei 
aprilie 2018 52,026.56 lei 52,401.67 lei 375.11 lei -19,439.67 lei -333,751.07 lei 
mai 2018 43,550.93 lei 43,880.37 lei 329.44 lei -19,110.23 lei -333,751.07 lei 
iunie 2018 37,910.55 lei 34,596.48 lei -3,314.07 lei -22,424.30 lei -333,751.07 lei 
iulie 2018 25,879.46 lei 31,218.47 lei 5,339.01 lei -17,085.29 lei -333,751.07 lei 
august 2018 24,997.74 lei 18,935.81 lei -6,061.93 lei -23,147.22 lei -333,751.07 lei 
septembrie 2018 32,490.56 lei 26,410.19 lei -6,080.37 lei -29,227.59 lei -333,751.07 lei 
octombrie 2018 50,340.83 lei 42,306.40 lei -8,034.43 lei -37,262.02 lei -333,751.07 lei 
noiembrie 2018 47,442.96 lei 38,490.49 lei -8,952.47 lei -46,214.49 lei -333,751.07 lei 
decembrie 2018 100,024.91 lei 107,550.93 lei 7,526.02 lei -38,688.47 lei -333,751.07 lei 
Total anul 2018 496,103.59 lei 457,415.12 lei     
Sold ințial la data de 01.01.2019 pierdere fianciară din perioada anterioară (cont 1171) de - 333.751,07 lei 
Sold ințial la data de 01.01.2019 pierdere fianciară (cont 121) de - 38.688,47 lei 
ianuarie 2019 33,158.31 lei 28,815.00 lei -4,343.31 lei -4,343.31 lei -362,684.52 lei 
februarie 2019 31,828.26 lei 22,967.87 lei -8,860.39 lei -13,203.70 lei -362,684.52 lei 
martie 2019 68,879.88 lei 52,499.45 lei -16,380.43 lei -29,584.13 lei -362,684.52 lei 
aprilie 2019 31,242.85 lei 12,237.82 lei -19,005.03 lei -48,589.16 lei -362,684.52 lei 
mai 2019 99,329.41 lei 99,010.06 lei -319.35 lei -48,908.51 lei -362,684.52 lei 
iunie 2019 74,379.82 lei 36,568.13 lei -37,811.69 lei -86,720.20 lei -362,684.52 lei 
iulie 2019 7,100.24 lei 2,699.66 lei -4,400.58 lei -91,120.78 lei -362,684.52 lei 
august 2019 19,190.54 lei 19,846.96 lei 656.42 lei -90,464.36 lei -362,684.52 lei 
septembrie 2019 31,950.69 lei 24,574.94 lei -7,375.75 lei -97,840.11 lei -362,684.52 lei 
octombrie 2019 15,207.64 lei 20,495.02 lei 5,287.38 lei -92,552.73 lei -362,684.52 lei 
noiembrie 2019 366,193.41 lei 25,145.10 lei -341,048.31 lei -433,601.04 lei -362,684.52 lei 
decembrie 2019 49,003.75 lei 3,526.07 lei -45,477.68 lei -479,078.72 lei -362,684.52 lei 
Total anul 2019 827,464.80 lei 348,386.08 lei     
Sold ințial la data de 01.01.2020 pierdere fianciară din perioada anterioară (cont 1171) de - 362.684.52 lei 
Sold ințial la data de 01.01.2020 pierdere fianciară (cont 121) de - 479.078,72 lei 
ianuarie 2020 11,011.78 lei 4,360.60 lei -6,651.18 lei -6,651.18 lei -841,763.24 lei 

Astfel, este mai mult decât evident faptul că administratorul Caimac O. E. a dispus continuarea în interesul personal al 
acesteia, a unei activități ce ducea în mod vădit, societatea Ela Happy Transcom SRL la încetarea de plăți. 
În comparație cu anul 2017, când la data de 01.01.2017 societatea Ela Happy Transcom SRL a înregistrat piererea 
financiară în valoare totală de 306.845,81 lei, la data de 31.01.2020, debitoarea a înregistrat pierdere financiară totală în 
sumă de 848.414,42 lei. 
Cu privire la creditările acordate societății în perioada 01.01.2017-31.01.2020 de către Caimac O. E., în valoare totală 
de 448,181.03 lei, există prezumția că aceste creditări nu au fost acordate efectiv societății debitoare, fiind imposibilă 
dovedirea realității acestora, întrucât toate operațiunile de creditări au fost efectuate prin casieria societății. 
În caz contrar, în ipoteza încasării efective de către societatea Ela Happy Transcom SRL a numerarului în valoare de 
448.181,03 lei de la dna Caimac O. E., există prezumția că aceste disponibilități bănești au fost obținute din 
desfășurarea de către Ela Happy Transcom SRL prin administratorul Caimac O. E. a unor activități economice 
neînregistrate în evidențele contabile, respectiv nedeclarate prin menționarea obligațiilor fiscale ce ar fi rezultat astfel în 
declarațiile fiscale, întrucât conform evidențelor contabile ale societății, au fost înregistrate doar pierderi financiare, 
fiind imposibilă asigurarea de către Caimac O. E. a unor surse de venit din încasarea de dividende. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, la data de 
05.02.2020 debitorul Ela Happy Transcom SRL înregistrează datorii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 
463.694 lei.  
Conform Raportului de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019 emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș prin Activitatea de Ispecție Fiscală, în perioada 21.10.2019-30.10.2019 a fost desfășurată inspecția fiscală la 
domiciul fiscal al societății de evidență contabilă Group Consulting Audit SRL, fiind verificate documentele financiar-
contabile, respectiv documentele din evidența informatică aferente perioadei 01.12.2013-31.08.2019. 
Din cuprinsul Raportului de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019 emis de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Argeș prin Activitatea de Ispecție Fiscală, se rețin următoarele aspecte: 
- Urmare verificării efectuate prin sondaj a documentelor din evidența informatică întocmită de societate, s-a constatat 
faptul că societatea Ela Happy Transcom SRL a înregistrat în balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2013 
cheltuieli nedeductibile în sumă totală de 45.018 lei, reprezentând: cheltuieli cu amenzile și penalitățile datorate către 
autoritățile române – 5.285 lei; cheltuieli cu conbustibilii peste limita legală, inclusiv TVA – 4.437 lei; alte cheltuieli de 
exploatare, inclusiv TVA – 1.238 lei; cheltuieli cu mărfurile degradate scoase din gestiune, inclusiv TVA – 33.888 lei. 
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- În anul 2013 au fost identificate facturi fără conținut economic înregistrate în evidența contabilă a societății Ela Happy 
Transcom SRL, reprezentând servicii de transport marfă și reparații auto, piese și alte consumabile auto în valoare totală 
de 260.374,91 lei (din care TVA 50.387,38 lei) achiziționate de la furnizori ai căror obiect de activitate declarat se 
subscrie altor categorii de activități comerciale, facturile de achiziție nefiind însoțite de documente justificative ale 
prestării de servicii sau a recepționării de bunuri achiziționate. 
- Potrivit informații extrase din rapoartele generate pe baza agregării datelor din declarațiile fiscale cod 394, depuse de 
societatea Ela Happy Transcom SRL, cât și de societățile furnizoiare, au rezultat diferențe importante înte volumul 
achizițiilor declarate de societate și volumul livrărilor nerecunoscute de societățile furnizoare, fiind un indicator al 
furtului de identitate în care societățile respective au fost implicate involuntar. 
- Pe fondul unui comportament fiscal inadecvat societatea Ela Happy Transcom SRL, prin reprezentantul legal Caimac 
O. E., a înregistrat în evidența contabilă și a declarat pentru anul 2013, operațiuni nereale (achiziții de bunuri și prestări 
de servicii) ce au avut doar un caracter scriptic, în realitate aceste operațiuni fictive au fost înregistrate cu scopul 
sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate de Ela Happy Transcom SRL, prin crearea de avantaje fiscale de 
natura TVA deductibilă și a impozitului pe profit. 
- În urma controlului pentru anul 2013, organul de inspecție fiscală a stabilit astfel suplimentar impozitul pe profit în 
sumă de 31.926 lei, care avea termenul scadent la data de 25.03.2014. 
- Urmare verificării efectuate prin sondaj a documentelor din evidența informatică întocmită de societate, s-a constatat 
faptul că societatea Ela Happy Transcom SRL a înregistrat în balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2014 
cheltuieli nedeductibile în sumă totală de 75.723 lei, reprezentând: cheltuieli cu impozitul pe profit datorat către 
autoritățile române – 1.447 lei; cheltuieli cu amenzile și penalitățile datorate către autoritățile române – 1.613 lei; 
cheltuieli de protocol peste limita legală, inclusiv TVA – 157 lei; cheltuieli cu conbustibilii peste limita legală, inclusiv 
TVA – 6.152 lei; alte cheltuieli de exploatare, inclusiv TVA – 992 lei; cheltuieli cu mărfurile degradate scoase din 
gestiune, inclusiv TVA – 65.363 lei. 
- Societatea a înregistrat în evidența contabilă și în balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2014 cheltuieli în 
sumă de 32.248 lei, reprezentând achiziții de bonuri cu valoare fixă pentru conbustibili, pentru care societatea nu a făcut 
dovada că sunt aferente activității desfășurate de societate fiind în favoarea administratorului societății Caimac O. E.. 
- În anul 2014 au fost identificate facturi fără conținut economic înregistrate în evidența contabilă a societății Ela Happy 
Transcom SRL, reprezentând servicii de tranport marfă și reparații auto, piese și alte consumabile auto în valoare totală 
de 122.142,55 lei, aceste operațiuni de achiziții și prestări servicii fiind fictive. 
- În urma controlului pentru anul 2014, organul de inspecție fiscală a stabilit astfel suplimentar impozitul pe profit în 
sumă de 22.592 lei. 
- Urmare verificării efectuate prin sondaj a documentelor din evidența informatică întocmită de societate, s-a constatat 
faptul că societatea Ela Happy Transcom SRL a înregistrat în balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2015 
cheltuieli nedeductibile în sumă totală de 13.589 lei, reprezentând: cheltuieli cu impozitul pe profit datorat către 
autoritățile române – 3.736 lei; cheltuieli cu amenzile și penalitățile datorate către autoritățile române – 217 lei; 
cheltuieli cu conbustibilii peste limita legală, inclusiv TVA – 50 lei; alte cheltuieli de exploatare, inclusiv TVA – 992 
lei; cheltuieli cu mărfurile degradate scoase din gestiune, inclusiv TVA – 9.595 lei. 
- Societatea a înregistrat în evidența contabilă și în balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2015 cheltuieli în 
sumă de 12.005 lei reprezentând valoarea neamortizată a imobilizărilor scoase din gestiune. 
- Societatea a înregistrat în balanța de verificare aferentă lunii iunie 2015, cheltieli cu mărfurile degradate scoase din 
gestiune în sumă de 34.784 lei. 
- În anul 2015 au fost identificate facturi fără conținut economic înregistrate în evidența contabilă a societății Ela Happy 
Transcom SRL în valoare totală de 161.192,25 lei, reprezentând servicii de transport marfă și reparații auto, piese și alte 
consumabile autor, aceste facturi fiind constatate a fi fictive, înregistrate în scopul sustragerii de la plata obligațiilor 
fiscale datorate de Ela Happy Transcom SRL. 
- În urma controlului pentru anul 2015, organul de inspecție fiscală a stabilit astfel suplimentar impozitul pe profit în 
sumă de 28.292 lei. 
- Societatea a înregistrat în evidența contabilă și în balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2016 cheltuieli cu 
mărfurile degradate scoase din gestiune în sumă de 35.868 lei; 
- În anul 2016 au fost identificate facturi fără conținut economic înregistrate în evidența contabilă reprezentând servicii 
de transport marfă și reparații auto, piese și alte consumabile auto în sumă totală de 4.920 lei, aceste facturi 
reprezentând operațiuni nereale. 
- În urma controlului pentru anul 2016, organul de inspecție fiscală a stabilit astfel suplimentar impozitul pe profit în 
sumă de 545 lei. 
- Organele fiscale au stabilit că pentru perioada verificată, societatea nu are drept de deducere pentru TVA în sumă de 
115.344 lei. 
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: 
• ținerea de către administratorul Caimac O. E. a unei contabilități fictive a societății Ela Happy Transcom SRL, în 
vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate de Ela Happy Transcom SRL, prin crearea de avantaje fiscale 
de natura TVA deductibilă și a impozitului pe profit; 
• dispunerea continuării activității economice a societății Ela Happy Transcom SRL în interesul personal a 
administratorului Caimac O. E., activitate care ducea în mod vădit și evident la încetarea de plăți, fiind înregistrate 
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pierderi financiare continue, respectiv la data de 31.01.2020 fiind înregistrată pierdere financiară totală în sumă de 
848.414,42 lei; 
• folosirea în interesul personal al admnistratorului Caimac O. E. a bunurilor mobile din averea debitorului: Mercedes 
Benz 611 410D, serie șasiu WDB6114681P386387, serie motor 10406008;  ACKER MANN 
FRUEHAUF/VTA18/6.85E, serie șasiu ZW445102; MAN 22.330 6X2, serie șasiu WMA5220416M062092, serie 
motor 3785955048B181; Mercedes Benz GLA-200D; Laptop Acer AN515-51-70RK; Samsung S8 Plus; precum și a 
stocurilor: stocuri de mărfuri în valoare de 18.751,07 lei; ambalaje în valoare de 3.636,96 lei; 
• mărirea fictivă a pasivului societății Ela Happy Transcom SRL cu suma de 270.000 lei ca urmare a înregistrării 
salariului datorat în baza Contractului de mandat în luna noiembrie 2019; 
• restituirea creditării în sumă de 228,143.90 lei de către admnistratorul Caimac O. E. prin retragerea disponibilităților 
bănești din casieria societății debitoare; 
• diminuarea fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate; 
• neefectuarea de către administratorul Caimac O. E. a 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. 
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 Ela Happy Transcom SRL. Având în vedere faptul că, deși 
debitorul Ela Happy Transcom SRL și-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 Ela Happy Transcom SRL nu a propus un plan de reorganizare în conformitate cu disp. 
art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, cât 
şi aspectele menționate anterior cu privire la faptele săvârșite de către administratorului Caimac O. E., care atrag 
incidența disp. art. 169 alin. (1) lit. a), b), c) d) și e) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar solicită Onoratului 
Tribunal, să dispună intrarea în faliment a debitorului Ela Happy Transcom SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. 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, administratorul judiciar nu a identificat 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 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.  
Având în vedere următoarele: 
• administratorul Caimac O. E. nu a prezentat administratorului judiciar imobilizările corporale existente în averea 
debitorului, în vederea inventarierii acestora: Mercedes Benz GLA-200D, în valoare de 84.291,10 lei, amortizare 
cumulată de 40.745,00 lei; Laptop Acer AN515-51-70RK în valoare de 3.361,26 lei, amortizare cumulată de 2.256,00 
lei; Samsung S8 Plus în valoare de 2.682,17 lei, amortizare cumulată de 2.352,00 lei; 
• administratorul Caimac O. E. nu a prezentat administratorului judiciar stocurile existente în averea debitorului: stocuri 
de mărfuri în valoare de 18.751,07 lei; ambalaje în valoare de 3.636,96 lei; 
• administratorul Caimac O. E. a utilizat disponibilitățile bănești din averea debitorului în vederea recuperării creditării 
în valoare totală de 228.143,90 lei; 
• administratorul Caimac O. E. nu a prezentat administratorului judiciar imobilizările corporale existente în averea 
debitorului, în vederea inventarierii acestora: Mercedes Benz 611 410D, serie șasiu WDB6114681P386387, serie motor 
10406008;  ACKER MANN FRUEHAUF/VTA18/6.85E, serie șasiu ZW445102; MAN 22.330 6X2, serie șasiu 
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WMA5220416M062092, serie motor 3785955048B181, se impune formularea cererii de antrenare a Caimac O. E. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
-  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.  
Având în vedere aspectele din cuprinsul Raportului de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019 cu privire la 
înregistrarea în evidențele contabile ale societății Ela Happy Transcom SRL a facturilor fără conținut economic, fictive, 
respectiv având în vedere acordarea sumei de 448.181,03 lei sub formă de creditare de către Caimac O. E., există 
prezumția că administratorul Caimac O. E. a efectuat acte de comerț în interesul personal, sub acoperirea persoanei 
juridice Ela Happy Transcom SRL, astfel impunându-se necesitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii 
administratorul Caimac O. E. în temeiul art. 161 alin. (1) lit. b) 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 administratorul social dna Caimac O. E. 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, cauzând astfel o pierdere financiară de 
848.414,42 lei. 
- 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.  
 Având în vedere aspectele din cuprinsul Raportului de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019 cu privire la 
înregistrarea în evidențele contabile ale societății Ela Happy Transcom SRL a facturilor fără conținut economic, fictive, 
în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate de Ela Happy Transcom SRL, conform următoarelor 
prevederi: 
- 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”. 
- 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 și 
registrul cartea mare. 
- Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 „Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la 
societăţiile comerciale revin administratorului”. 
- Conform art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991: „(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se 
consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate 
angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în 
contabilitate, după caz.” 
- De asemenea, conform art. 9 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, documentele oficiale de prezentare a 
activității economico-financiare sunt „situațiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile 
și care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile 
legii, referitoare la activitatea desfășurată.”, se poate concluziona faptul că prin neținerea contabilității societății în 
conformitate cu normele legale, respectiv prin întocmirea și înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fictive, 
administratorul Caimac O. E. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului Ela Happy Transcom SRL.  
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 
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posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-
credinţă. 
Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Caimac O. E. 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 diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Având în vedere aspecte din cadrul Raportului de inspecție fiscală nr. F-AG 557/30.10.2019, cu privire la identificarea 
facturilor fictive întocmite de către Caimac O. E., înregistrate în evidența contabilă, acestea nefiind însoțite de 
documente justificative ale prestării de servicii sau a recepționării de bunuri achiziționate, administratorul Caimac O. E. 
procedând la ascunderea activelor societății Ela Happy Transcom SRL, respectiv mărirea fictivă a pasivului societății 
prin înregistrarea în evidențele contabile a Contractului de mandat, respectiv a salariului brut în valoare de 270.000,00 
lei, se impune formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Caimac O. E. în temeiul art. 161 alin. (1) 
lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
- 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. 
- 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.  
Administratorul judiciar nu a identificat aspecte care să atragă incidența prezentului text de lege. 
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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


