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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr.: 5 din data de 21.10.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1617/108/2019*; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Carmen 

Stancu 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 

– 12:30. 

3. Debitor: SC Enklean Romvest SRL, cod de identificare fiscală: 33879020; Sediul social: localitatea Fântânele, nr. 

374 A, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/1248/2014. 

4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL-Filiala Timiș, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, 

str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 38704372, înregistrată în RFO II sub nr. 0918; 

Tel/fax: 0256/35.43.99, Mobil: 0756.48.20.35, e-mail: office@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL-Filiala Timiș, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Enklean 

Romvest SRL, conform Încheierea din 04.08.2020 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr. 

1617/108/2019*, în temeiul art. 97 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul privind cauzele și împrejurările care 

au dus la apariția stării de insolvență a debitorului  Enklean Romvest SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 9 

(nouă) file. 

Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență 

 a debitorului  Enklean Romvest SRL 

Număr dosar 1617/108/2019*, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Carmen Stancu.  

Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL-Filiala Timiș. 

Debitor: SC Enklean Romvest SRL. 

PREAMBUL 

La data de 03.03.2020 a fost admisă cererea formulată de creditorul SC Comserv Enache N. SRL – în faliment prin 

lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL și s-a dispus deschiderea procedurii generale împotriva debitorului SC 

Enklean Romvest SRL, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr.85/2014, conform Hotărârii nr. 139 pronunțată de  

Tribunalul Arad în dosarul nr. 1617/108/2019*. 

În temeiul art. 73 din Legea 85/2014 numește administrator judiciar provizoriu pe EUROSMART Filiala Arad SPRL. 

Prin Sentința civilă nr. 139 din data de 03.03.2020 pronunțată de Tribunalul Arad au fost fixate următoarele termene: 

 Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 18.04.2020; 

 Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 

28.04.2020; 

 Termenul limită pentru soluționarea eventualelor contestații și definitivarea tabelului de creanțe – 23.05.2020; 

 Termenul limită pentru prima adunare generală a creditorilor 04.05.2020; 

 Termenul pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea 85/2014 – 13.04.2020; 

 Termenul de judecată în cauză pentru data de 09.06.2020. 

În Raportul de activitate desfășurată de EUROSMART Filiala Arad SPRL în calitate de administrator judiciar al SC 

ENKLEAN ROMVEST SRL în perioada 03.03.2020 – 09.04.2020, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 

6425/14.04.2020,  se menționează: 

În ceea ce privește Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la starea de insolvență a debitoarei SC 

ENKLEAN ROMVEST SRL, termenul limită pentru întocmirea acestuia a fost fixat prin încheierea de deschidere a 

procedurii pentru data de 13.04.2020. În vederea întocmirii acestuia, prin notificarea nr. 2/05.03.2020 au fost solicitate 

societății debitoare o serie de documente. Până la data redactării prezentului raport s-a primit pe e-mail în data de 

06.04.2020, în format electronic nesemnate, doar balanța din data de 31.01.2020, precum și lista furnizorilor neachitați 

în format excel. Totodataă, ni s-a comunicat faptul că în perioada următoare se va reveni cu celelalte documente 

solicitate. 

Astfel, EUROSMART Filiala Arad SPRL, în calitate de administrator judiciar al SC ENKLEAN ROMVEST SRL, a 

solicitat judecătorului sindic prelungirea termenului de depunere a Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au 

dus la starea de insolvență a debitoarei SC ENKLEAN ROMVEST SRL, întocmit în temeiul art. 97 teza a doua din 

Legea 85/2014. 

Prin intermediul Încheierii din 04.08.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul 1617/108/2019* a fost confirmat în 

calitate de administrator judiciar subscrisa Consultant Insolventa SPRL Filiala Timiș, cu sediul ales în Mun. Drobeta 

Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinți, CUI 38704372, înregistrată în RFO II sub nr. 0918, prin 

reprezentant asociat coordonator Șerban Valeriu, potrivit Deciziei creditorului majoritar SC Comserv Enache N. SRL 

nr.1319/30.04.2020. 

În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de 

primire și conținut declarat somații privind predarea, în cel mai scurt timp posibil, a arhivei contabile a debitoarei SC 

ENKLEAN ROMVEST SRL, precum și a bunurilor și disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea 

inventarierii acestora conform  disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014, către debitoarea SC Enklean Romvest SRL, către 

administratorul Enache N. și către asociații Enache N. și Enache P.. (Anexa 11) 
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Urmare a notificărilor transmise de către subscisa Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș, în data de 21.09.2020, 

administratorul societar al Enklean Romvest SRL – ENACHE N. - a predat administratorului judiciar următoarele 

înscrisuri: 

- 6 dosare – Ianuarie – Iunie 2019; 

- 12 dosare – Ianuarie – Decembrie 2018; 

- 8 dosare – Aprilie – decembrie 2017; 

- 4 dosare – Ianuarie – Decembrie 2015; 

- Registru inventar; 

- Registru de casă; 

- 1 dosar – Decembrie 2014; 

- 1 dosar – fișă mijloace fixe; 

- Bilanț 2015. 

Cu ocazia predării – primirii documentelor contabile a fost încheiat Procedul verbal de predare – primire documente din 

data de 21.09.2020, orela 16:30. 

Precizăm faptul că NU au fost predate toate actele societății, constatându-se lipsa documentelor contabile pentru 

perioadele:  

- Iulie – decembrie 2019; 

- Ianuarie – decembrie 2016; 

- Ianuarie – martie 2017. 

De asemenea, administratorul ENACHE N. nu a prezentat administratorului judiciar bunurile aflate în averea debitoarei 

în vederea inventarierii, după cum urmează: 

- Bunuri mobile – conform registru imobilizări; 

- Disponibilitățile bănești în cuantum de 615.173,42 lei, aflați în casieria unității, conform balanței de verificare 

transmisă fostului administrator judiciar, în format electronic. 

Astfel, administratorul judiciar desemnat prin intermediul Încheierii din 04.08.2020 pronunțată de Tribunalul Arad în 

dosarul 1617/108/2019*, a procedat la analizarea documentelor predate atât de către administratorul societar al 

debitoarei cât și a celor transmise de acesta în format electronic fostului administrator judiciar și a întocmit prezentul 

raport. 

I. Prezentarea societăţii debitoare: 

I.1. Identificarea societăţii debitoare: 

Societatea SC ENKLEAN ROMVEST SRL este o societate cu răspundere limitată, având sediul social în sat Fântânele, 

nr. 374 A, com. Fântânele, jud. Arad, CUI 33879020, atribut fiscal RO, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 

J02/1248/2014. 

I.2. Structură asociativă. Capitalul social 

Capitalul social subscris al societății ENKLEAN ROMVEST SRL este de tip privat autohton 100%, în cuantum de 200 

lei, divizat în 20 de părți sociale, valoarea unei părți sociale de 10 lei, și este integral vărsat de către asociații: 

-ENACHE P., în calitate de asociat, deținând un aport vărsat la capitalul social de 100,00 lei, reprezentând 10 de părți 

sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi de 50,00%/50,00%; 

-ENACHE N., în calitate de asociat, având cetățenie română, deținând un aport vărsat la capitalul social de 100,00 lei, 

reprezentând 10 de părți sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi de 50,00%/50,00%.  

I.3. Obiectul principal de activitate 

Obiectul principal de activitate al societăţii este „Activităţi specializate de curăţenie”, cod CAEN 8122. 

I.4. Scurt istoric al societăţii debitoare  

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1133/03.III.2015, în baza cererii nr. cererii nr. 

41272 din data de 05.12.2014 și a actelor doveditoare a fost dispusă autorizarea constituirii, înmatricularea și 

înregistrarea societății ENKLEAN ROMVEST SRL, având CUI 33879020; număr de ordine în registrul comerțului: 

J01/1248/2014; sediul social în sat Fântânele, nr. 374 A, com. Fântânele, jud. Arad. (Anexa 2) 

Domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 812 – Activități de curățenie: 8122 – Activități specializate de curățenie. 

Fondatorii societății ENKLEAN ROMVEST SRL sunt: 

1. ENACHE N., asociat, aport la capital 100 lei, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social, 

cota de participare la beneficii/pierderi de 50%; 

2. ENACHE P.., asociat, aport la capital 100 lei, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social, 

cota de participare la beneficii/pierderi de 50%; 

Administratorul societății – ENACHE N., data numirii în funcție – 05.12.2014, cu durata mandatului nelimitată, având 

puteri depline.  

Conform Certificatului Constatator nr. 1874979/20.10.2020 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

asociații actuali ai SC ENKLEAN ROMVEST SRL sunt: 

-ENACHE P., în calitate de asociat, având cetățenie română, deținând un aport vărsat la capitalul social de 100,00 lei, 

reprezentând 10 de părți sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi de 50,00%/50,00%; 

-ENACHE N., în calitate de asociat, având cetățenie română, deținând un aport vărsat la capitalul social de 100,00 lei, 

reprezentând 10 de părți sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi de 50,00%/50,00%.  

Domeniul de activitate principal: 8122 – Activități specializate de curățenie. 
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De asemenea, conform Certificatului Constator nr. 1874979/20.10.2020 emis de Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, administratorul societății ENKLEAN ROMVEST SRL este: 

-ENACHE N., având cetățenie română, data numirii în funcție – 05.12.2014, cu durata mandatului nelimitată, având 

puteri depline.  

I.5. Diagnostic juridic 

-Dosar nr. 10156/55/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, societatea debitoare are calitatea de pârât, iar REAL 2003 SA 

are calitatea de reclamant, obiectul dosarului: ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u., soluție: 

Suspendat, în baza art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.   

II. Analiza situației economico-financiare 

II.l. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare 

În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate inclusiv pe baza datelor 

publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 15.01.2020.  

Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC ENKLEAN ROMVEST SRL figurează activă 

începând cu data de 01.04.2017. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2019 societatea debitoare prezintă 

următoarea situație financiară:  

Denumire indicatori 12/31/2019 

Total active imobilizate, din care: 90,876 

- imobilizări necorporale 0 

- imobilizări corporale 81,466 

- imobilizări financiare 9,410 

Total active circulante, din care: 770,446 

- stocuri 0 

- creanţe 118,821 

- casa şi conturi la bănci 651,625 

Cheltuieli înregistrate în avans 319 

TOTAL ACTIV 861,641 

Total capitaluri proprii 111,642 

Capital subscris varsat 200 

Rezerve legale 40 

Rezultatul reportat 416,516 

Profit si pierdere -305,114 

Total datorii, din care: 749,999 

- datorii pe termen scurt 749,999 

- datorii pe termen lung 0 

Venituri înregistrate în avans 0 

TOTAL PASIV 861,641 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2019, debitoarea a 

înregistrat doar cheltuieli în cuantum total de 584.899 lei și venituri în cuantum de 272.751 lei. 

Conform Registrului de imobilizări, debitoarea ENKLEAN ROMVEST SRL figurează la 31.12.2019 cu următoarele 

bunuri: 

Nr. Cont, denumire cont Denumire imobilizare 
Nr. 

inventar 
Valoare inventar 

1 212 -   CONSTRUCȚII INVESTIȚIE PUNCT LUCRU PARC UTA 18 11,355.24 lei 

  TOTAL CONT 212 - CONSTRUCȚII     11,355.24 lei 

2 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE SPĂLAT PAVIMENTE TIP 

FIMAP GENIE E 
1 6,500.00 lei 

3 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

SPEED E 
3 7,620.00 lei 

4 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

SPEED QUICK36E A 
4 5,203.24 lei 

5 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

SPEED QUICK36E B 
5 5,365.25 lei 

6 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

DYNAMIC B 
6 8,403.36 lei 

7 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

DYNAMIC B 1 
7 8,463.76 lei 

8 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

DYNAMIC B 2 
8 8,625.76 lei 

9 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

SPRINTER 
9 2,512.60 lei 
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10 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 
UTILAJE) 

MAȘINĂ FOLOSITĂ LAVOR 10 3,361.34 lei 

11 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE SCL 

EASY R55BT 
11 15,966.38 lei 

12 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 
UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 
SPRINTER 8.501.0501 

12 2,352.94 lei 

13 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 

MAȘINĂ DE CURĂȚAT PAVIMENTE 

SPRINTER 8.501.0501 A 
13 2,352.93 lei 

14 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 
UTILAJE) 

MAȘINĂ DEBITAT STIHL TS 420 15 3,184.87 lei 

15 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 

UTILAJE) 
MAȘINĂ CM 330 COMPLETĂ CU ACC 19 13,104.00 lei 

16 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 
UTILAJE) 

MOTOCOASĂ FS 360 C-EM 21 3,450.42 lei 

17 
2131 - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, 
UTILAJE) 

MAȘINĂ SPĂLAT ASPIRAT PAVIMENTE 
MODEL SLL MULTIMATIC 35E 

22 3,362.00 lei 

  
TOTAL CONT 2131 - ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE) 
    99,828.85 lei 

18 2133 - MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO CITROEN CACTUS 2 66,683.00 lei 

19 2133 - MIJLOACE DE TRANSPORT 
AUTOUTILITARĂ IVECO 

ZCFA75B0102384595 
20 17,437.00 lei 

  
TOTAL CONT 2133 - MIJLOACE DE 
TRANSPORT 

    84,120.00 lei 

20 
214 -   MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, 

ALTE ACTIVE CORPORALE 

CENTRALĂ ARISTON GENUS ONE 24 + 

MAT. INST. 
14 2,857.14 lei 

  
TOTAL CONT 214 - MOBILIER, APARATURĂ 
BIROTICĂ, ALTE ACTIVE CORPORALE 

    2,857.14 lei 

  TOTAL  ACTIVE  CORPORALE:     198,161.23 lei 

Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul debitorului nu a predat administratorului judiciar bunurile 

mobile existente în averea debitorului, anterior menționate. 

Menționăm că în data de 21.09.2020, dl. Enache N. - în calitate de administrator al debitorului SC ENKLEAN 

ROMVEST SRL a predat administratorului judicar la sediul procesual al acestuia din Drobeta Turnu Severin, str. 

Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, documentele financiar-contabile predate parțial, conform proces-verbal de predare-

primire din 21.09.2020, depus la dosarul cauzei. 

Astfel, administratorul judiciar a procedat la analiza detaliată documentelor contabile predate parțial de către dl. Enache 

N., identificând următoarele aspecte: 

-Conform situațiilor financiare aferente anilor 2017, 2018 și 2019, a balanțelor de verificare aferente lunii decembrie 

pentru anii indicați, precum și a balanțelor de verificare pentru perioada ianuarie – martie 2020, debitorul înregistrează 

următoarele: 

Denumire indicatori 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 03/31/2020 

Total active imobilizate, din care: 142,005 152,468 90,876 30,547 

- imobilizări necorporale 0 0 0 0 

- imobilizări corporale 
139,759 143,058 81,466 21,137 

- imobilizări financiare 2,246 9,410 9,410 9,410 

Total active circulante, din care: 
1,080,752 1,167,995 770,446 711,864 

- stocuri 0 0 0 0 

- creanţe 272,367 199,479 118,821 95,601 

- casa şi conturi la bănci 808,385 968,516 651,625 616,263 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 2,412 319 295 

TOTAL ACTIV 1,222,757 1,322,875 861,641 742,706 

Total capitaluri proprii 
616,756 630,187 111,642 4,856 

Capital subscris varsat 
200 200 200 200 

Rezerve legale 40 40 40 40 

Rezultatul reportat 
216,597 416,516 416,516 416,516 

Profit si pierdere 
399,919 213,431 -305,114 -411,900 

Total datorii, din care: 
606,001 692,688 749,999 737,850 

- datorii pe termen scurt 566,531 675,880 749,999 737,850 
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- datorii pe termen lung 39,470 16,808 0 0 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 

TOTAL PASIV 1,222,757 1,322,875 861,641 742,706 

 În perioada 2017 - 2019, respectiv în ultimii 2 (doi) ani înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență, 

debitorul prin administratorul ENACHE N. a plătit dividende în cuantum total de 513.431,00 lei, astfel: 

-În luna decembrie 2017 sunt înregistrate dividende de plătit în sumă de 100.00,00 lei și distribuite dividende în sumă 

de 5.000 lei, conform balanței de verificare aferente lunii decembrie 2017, semnată și predată administratorului judiciar 

de către administratorul societății ENKLEAN ROMVEST SRL. 

-În luna decembrie 2018 sunt înregistrate dividende de plătit în sumă de 200.000 lei și distribuite dividende în sumă de 

275.000 lei, conform balanței de verificare aferente lunii decembrie 2018, semnată și predată administratorului judiciar 

de către administratorul societății ENKLEAN ROMVEST SRL. 

-În luna decembrie 2019 sunt înregistrate dividende de plătit în sumă de 213.431 lei și distribuite dividende în sumă de 

233.431 lei, conform balanței de verificare aferente lunii decembrie 2019, predată administratorului judiciar de către 

administratorul societății ENKLEAN ROMVEST SRL. 

-În perioada 2017 – 2019, societatea prin administrator ENACHE N. a înregistrat profit după cum urmează: 

Denumire indicatori 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 

Rezultatul net al exerciţiului 399,468 212,969 -305,543 

-Disponibilitățile bănești aflate în casieria unității și în conturile bancare - DUPĂ  PLATA  CĂTRE  ASOCIAȚI A 

DIVIDENDELOR - sunt în cuantum de 808.385 lei la 31.12.2017, respectiv în cuantum de 968.516 lei la 31.12.2018, 

iar datoriile totale ale debitoarei ENKLEAN ROMVEST SRL sunt cu mult mai reduse: 606.001 lei la 31.12.2017 și 

692.688 lei la 31.12.2018. 

-Disponibilitățile bănești aflate în casieria unității și în conturile bancare - DUPĂ  PLATA  CĂTRE  ASOCIAȚI A 

DIVIDENDELOR - sunt în cuantum de 651.625 lei la 31.12.2019, respectiv în cuantum de 616.263 lei la 31.03.2020, 

iar datoriile totale ale debitoarei ENKLEAN ROMVEST SRL sunt în cuantum de 749.999 lei la 31.12.2019 și 737. 508 

lei la 31.03.2020, respectiv un procent de 84% – 87% din cuantumul disponibilităților societății. 

Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad în Notificarea privind 

obligațiile fiscale nr. 1957638/07.04.2020, ENKLEAN ROMVEST SRL înregistrează datorii față de bugetul statului, în 

sumă totală de 203.780 lei, neachitate la data de 31.03.2020, astfel: 

Bugetul 
Obligații fiscale restante  - lei - 

Total, din care: Obligații fiscale principale Obligații fiscale accesorii 

0 1 = 2+3 2 3 

Bugetul de stat 83,246.00 lei 77,113.00 lei 6,133.00 lei 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 86,162.00 lei 79,622.00 lei 6,540.00 lei 

Bugetul FNUASS 34,372.00 lei 31,764.00 lei 2,608.00 lei 

Bugetul asigurărilor pentru șomaj 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

Total general: 203,780.00 lei 188,499.00 lei 15,281.00 lei 

-În luna decembrie 2018, debitoarea prin administrator ENACHE N. înregistrează în Registrul imobilizărilor în clasa 2, 

MIJLOACE DE TRANSPORT (cont 2133) 4 (patru) bunuri cu o valoare de inventar totală de 120.296,01 lei, conform 

Registrului de imobilizări la 31.12.2019 predat de administratorul SC ENKLEAN ROMVEST SRL administratorului 

judiciar, astfel: 

-AUTO CITROEN CACTUS, valoare inventar 66.683,00 lei; 

-DACIA LOGAN SERIE ȘASIU UULSDAEH38546122, valoare de inventar 9,391,08 lei; 

-RENAULT KOLEOS VF1VY0A0MUC269874, valoare de inventar 26.785,83 lei; 

-AUTOUTILITARĂ IVECO ZCFA75B0102384595, valoare de inventar 17.437,00 lei. 

-În luna decembrie 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. înregistrează în Registrul imobilizărilor în clasa 2, 

MIJLOACE DE TRANSPORT (cont 2133) doar 2 (două) bunuri cu o valoare de inventar totală de 84.120,00 lei, 

conform Registrului de imobilizări la 31.12.2019 predat de administratorul SC ENKLEAN ROMVEST SRL 

administratorului judiciar, astfel: 

-AUTO CITROEN CACTUS, valoare inventar 66.683,00 lei; 

-AUTOUTILITARĂ IVECO ZCFA75B0102384595, valoare de inventar 17.437,00 lei.  

-În luna decembrie 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. constituie în contul 641 - Cheltuieli cu salariile 

personalului suma de 304.141,00 lei, conform balanței de verificare aferente lunii decembrie 2019, predată 

administratorului judiciar de către administratorul societății ENKLEAN ROMVEST SRL. 

-În luna decembrie 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. plătește salarii în cuantum de 323.915,00 lei, 

înregistrați în contul 421 – Personal – salarii datorate și 952,00 lei înregistrați în contul 423 Personal – ajutoare 

materiale datorate, conform balanței de verificare aferente lunii decembrie 2019, predată administratorului judiciar de 

către administratorul societății ENKLEAN ROMVEST SRL. 

-În luna decembrie 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. înregistrează în Registrul imobilizărilor la rubrica 

Data ieșirii aferentă bunurilor de  natura mașinilor și utilajelor înregistrate la capitolul IMOBILIZĂRI CORPORALE, 
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CLASA 2 - Echipamente tehnologice (mașini, utilaje), data de 10.01.2020, conform Registrului de imobilizări la 

31.12.2019 predat de administratorul SC ENKLEAN ROMVEST SRL administratorului judiciar; (Anexa 6) 

-În luna decembrie 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. înregistrează în Registrul de imobilizări o 

amortizare lunară de 1.521,68 lei și o valoare rămasă de amortizat de 59.119,85 lei pentru bunurile de  natura mașinilor 

și utilajelor înregistrate la capitolul IMOBILIZĂRI CORPORALE, CLASA 2 - Echipamente tehnologice (mașini, 

utilaje), conform Registrului de imobilizări la 31.12.2019 predat de administratorul SC ENKLEAN ROMVEST SRL 

administratorului judiciar. 

-În luna ianuarie 2020, debitoarea prin administrator ENACHE N. înregistrează în creditul contului 2131 – Echipamente 

tehnologice (mașini, utilaje) suma de 99.828,85 lei, respectiv  întreaga valoare de inventar a bunurilor de natura 

mașinilor și utilajelor din averea debitoarei, rezultând la 31.01.2020 un sold ZERO la capitolul IMOBILIZĂRI 

CORPORALE, CLASA 2 - Echipamente tehnologice (mașini, utilaje). 

De asemenea, administratorul judiciar a întreprins următoarele măsuri: 

-în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2014, prin notificarea cu nr. 2/05.03.2020 administatorul judiciar a notificat 

administratorul statutar al debitoarei pentru a preda documentele contabile ale societăţii debitoare ENKLEAN 

ROMVEST S.R.L. Prin intermediul notificării ce a fost adresată administratorului statutar, subscrisa în calitatea sa de 

administrator judiciar al societății debitoare a comunicat drepturile şi obligaţiile ce revin Societăţii în cadrul procedurii 

insolvenței, respectiv de a pune la dispoziţia administratorul judiciar actele prevăzute de art. 67, alin. (1) din Legea nr. 

85/2014, precum şi alte documente necesare întocmirii Raportului privind cauzele și împrejuărirle care au dus la starea 

de insolvență a debitoarei. Notificarea a fost recepţionată de societate în data de 11.03.2020, astfel cum rezultă de pe 

confirmarea de primire; 

-Administratorul judiciar i-a învederat acesteia că începând cu data deschiderii pocedurii insolvenței activitatea 

societății ENKLEAN ROMVEST SRL se desfășoară sub supravegherea administratorului judiciar, iar pentru anumite 

operațiuni va fi necesară avizarea prealabilă a administratorului judiciar; 

-Administratorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei Primăriei Arad cu solicitarea de a i se comunica 

dacă societatea debitoare figurează în evidenţele acestei instituţii cu bunuri mobile sau imobile supuse impozitării. La 

data de 12.03.2020, prin Adresa cu nr. 149961 Direcţia Venituri a răspunsul solicitării, comunicându-ne faptul că 

debitoarea nu figurează în evidenţa fiscală cu bunuri impozabile; 

-Administratorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei Primăria Comunei Fântânele cu solicitarea de a i 

se comunica dacă societatea debitoare figurează în evidenţele acestei instituţii cu bunuri mobile sau imobile supuse 

impozitării; 

-În aceeaşi ordine de idei, administratorul judiciar a procedat la notificarea în baza art.101 alin. 2 din legea nr. 85/2014 

a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad în vederea efectuării mențiunii corespunzătoare deschiderii 

procedurii insolvenței față de societate, în măsura în care debitoarea are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau 

înregistrării în registrele de publicitate. Din Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte 

funciară după numele/denumirea proprietarului anexat adresei nr. 28641/25.03.2020 şi emisă de OCPI Arad rezultă că 

ENKLEAN ROMVEST SRL nu deţine bunuri imobile în proprietate. 

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

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

 utilizarea a cca. 84% din profitul obținut  din activitatea financiară aferentă perioadei 2017-2019 în vederea 

distribuirii de dividende către asociații ENACHE N. și ENACHE P; 

 diminuarea disponibilităţilor băneşti din contul bancar și din casieria în lei în cuantum de 513.431,00 lei ca urmare a 

distribuirii de dividende către asociații ENACHE N. și ENACHE P.. 

 manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, neachitate 

în termenele legale, în sumă totală de 203.780 lei, în pofida faptului că numerarul din casierie permitea îndestularea 

creditorului bugetar; 

 neținerea evidenței contabile și a registrelor contabile obligatorii în conformitate cu normele legale – ultima declarație 

depusă de către administratorul ENACHE N. fiind la 15.01.2020; 

 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 administratorilor şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 

 omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, 

respectiv de faliment. 

 

Menționăm faptul că ne rezervăm dreptul de a reveni asupra acestor concluzii în măsura în care vom identifica 

informaţii noi pe parcusul desfăşurării procedurii de insolvență. 

IV. 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 faptul că, deși reprezentanţii debitoarei nu au pus la dispoziția 

subscrisei toate documentele contabile ale debitoarei, administratorul judiciar a identificat acte juridice pentru care să 
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fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 

cum urmează: 

-În anul 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. a scos din evidența societății 2 (două) bunuri de natura 

mijloacelor de transport în valoare de 27.716,91 lei, respectiv: 

-AUTO CITROEN CACTUS, valoare inventar 66.683,00 lei; 

-AUTOUTILITARĂ IVECO ZCFA75B0102384595, valoare de inventar 17.437,00 lei. 

-În anul 2020, debitoarea prin administrator ENACHE N. a scos din evidența societății toate bunurile de natura 

utilajelor, mașinilor aflate în averea debitoarei cu o valoare de inventar totală în cuantum de 99.828,85 lei, cu scopul de 

a le sustrage urmării, în detrimentul creditorilor; 

-În anii 2017 – 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. plătește dividende în cuantum total de 513.431,00 lei 

către asociații debitoarei ENCHE P. și ENACHE N., dividende reprezentând cca 84% din întregul profit al societății; 

-În luna decembrie 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. plătește salarii în cuantum de 323.915,00 lei, 

înregistrați în contul 421 – Personal – salarii datorate și 952,00 lei înregistrați în contul 423 Personal – ajutoare 

materiale datorate, în timp ce în toate lunile aferente perioadei 2017 – 2019 cheltuielile cu salariile nu depășesc suma 

de 30.000 lei. 

V. 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:  

tract 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;  

-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei;  

peste preţul pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase;  

l;  

 

 

d mijloacele de transport, 

telefoanele mobile, deplasările în străinătate, cheltuielile de protocol, etc.  

Administratorul ENACHE N. a utilizat disponibilităţile băneşti din contul bancar și din casieria în lei în cuantum de 

513.431,00 lei în interesul personal, în vederea distribuirii de dividende către asociații ENACHE N. și ENACHE P.. 

Menționăm că debitorul înregistrează datorii față de bugetul statului, în sumă totală de 203.780 lei, neachitate în 

termenele legale începând cu anul 2017. 

 Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului ENACHE 

N. 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.  

Lichidatorul  judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că nu au fost predate toate documentele 

contabile ale societății debitoare, respectiv pentru perioada: 

- Iulie – decembrie 2019; 

- Ianuarie – decembrie 2016; 

- Ianuarie – martie 2017. 

- 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.  
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Se poate susţine că administratorul debitorului 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, precum şi faptul 

că nu a efectuat analizele necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 

care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute. 

De asemenea, continuarea activităţii debitorului care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi, este 

dovedită prin operațiunile de repartizare a profitului debitorului sub formă de dividende în cuantum total de 513.431,00 

lei către asociații și administratorii ENACHE N. și ENACHE P..  

În cazul societăţii debitoare SC ENKLEAN ROMVEST SRL, administratorul ENACHE N. a manifestat pasivitate în 

achitarea datoriilor fiscale a persoanei juridice, lucru demonstrat prin: 

-Cererea de deschidere a procedurii generale de insolvență formulată de către creditorul SC Comserv Enache N. SRL – 

în faliment, prin care a fost solicitată înscierea în tabelul creditorilor cu suma de 377.779,43 lei; 

-Declarația de creanțe formulată de D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Arad prin care este menţionată valoarea 

considerabilă a datoriilor față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 203.780 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 tuturor actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii 

contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare 

de plăţi. De regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, 

situaţiilor financiare anuale/semestriale etc., rapoartele cenzorilor şi/sau auditorilor, procesele verbale de control ale 

organelor fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  

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

„(1) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru: […] 

c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; […]” precum şi „stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care 

legea şi actul constitutiv le impune”. 

Precizăm că, în accepţiunea Legii nr. 31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 19 din Legea contabilităţii 

nr. 82/1991, care prevede: 

„Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare.  

Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul 

Finanţelor Publice.”  

Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 privind organizarea contabilităţii „(1) Răspunderea pentru organizarea 

şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 

Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că răspunderea, pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a 

societății ENKLEAN ROMVEST SRL, revine administratorului ENACHE N. 

Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 

statutar) ce „au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea 

în conformitate cu legea.” se fac vinovaţi de aducerea persoanei juridice în imposibilitate de plată, astfel existând 

posibilitatea atragerii răspunderii patrimoniale a acestora în vederea acoperii prejudiciului cauzat creditorilor de bună-

credinţă. 

Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării administratorului judiciar şi nu au depus în condiţiile 

prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 

(1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care prevăd, în mod 

imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de 

insolvență, actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014. 

Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a tuturor actelor contabile, conform art. 82 din lege, crează o prezumţie 

relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea 

societăţii în încetare de plăţi, această prezumţie fiind statuată şi de art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 

Lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului ENACHE N.  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.  



9 

 

Administratorul societății ENKLEAN ROMVEST SRL a ascuns o parte din activul persoanei juridice, respectiv a mărit 

în mod fictiv pasivul acesteia, astfel: 

-În anul 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. a scos din evidența societății 2 (două) bunuri de natura 

mijloacelor de transport în valoare de 27.716,91 lei, respectiv: 

-AUTO CITROEN CACTUS, valoare inventar 66.683,00 lei; 

-AUTOUTILITARĂ IVECO ZCFA75B0102384595, valoare de inventar 17.437,00 lei. 

-În anul 2020, debitoarea prin administrator ENACHE N. a scos din evidența societății toate bunurile de natura 

utilajelor, mașinilor aflate în averea debitoarei cu o valoare de inventar totală în cuantum de 99.828,85 lei, cu scopul de 

a le sustrage urmării, în detrimentul creditorilor; 

-În luna decembrie 2019, debitoarea prin administrator ENACHE N. a plătit salarii în cuantum de 323.915,00 lei, 

înregistrați în contul 421 – Personal – salarii datorate și 952,00 lei înregistrați în contul 423 Personal – ajutoare 

materiale datorate, în timp ce în toate lunile aferente perioadei 2017 – 2019 cheltuielile cu salariile nu depășesc suma 

de 30.000 lei, mărind astfel FICTIV pasivul societății. 

Lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului ENACHE N.  în 

temeiul art. 169 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.  

Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, având în vedere că 

administratorii sociali nu au predat acestuia toate actele contabile ale societății debitoare. 

- 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.  

Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, având în vedere că 

administratorii sociali nu au predat acestuia toate actele contabile ale societății debitoare. 

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. 

VI. Propunerea administratorului judiciar cu privire la redresarea activității debitorului sau la intrarea în faliment 

Având în vedere considerentele detaliate anterior, precum și următoarele aspecte: 

-debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 

reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 

-din analiza preliminară a activității debitorului aferenta perioadei 2017 – 2019 pentru care acesta a depus la organul 

fiscal situațiile financiare, rezultă că debitorul ENKLEAN ROMVEST SRL SRL nu are o structură economico – 

financiară care să-i permită continuarea activității. 

-debitorul nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea 85/2014; 

administratorul judiciar propune INTRAREA ÎN FALIMENT PRIN PROCEDURA GENERALĂ a debitorului SC 

ENKLEAN ROMVEST SRL. 

Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL – Filiala Timiș  

 

 

 


