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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 205 Din data de 20.02.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1821/115/2015; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/ 
registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Adrm Trans - Log SRL, cod de identificare fiscală: 18900315; Sediul social: Berzovia, FS, nr. 20, jud. 
Caraș - Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/644/2006. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC ADRM Trans - Log SRL, 
conform Sentinței civile nr. 4 din data de 14.01.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1821/115/2015, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
privind debitorul SC ADRM Trans - Log SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment a debitorului SC ADRM Trans - Log SRL 

Număr dosar 1821/115/2015, Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Roiescu Claudia.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC ADRM Trans - Log SRL. 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea 85.2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
ADRM Trans - Log SRL, a fost publicat în BPI nr. 18742/08.10.2018 și a fost afișat pe site-ul subscrisei, 
www.consultant-insolvență.ro. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva raportului de activitate menționat 
anterior. 
I. Referitor la situația litigiilor în care debitoarea este parte 
1. Dosarul nr. 5923/2/2015 aflat pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect infracţiunea de spălare de bani 
(Legea 656/2002 art. 23), în care debitoarea are calitatea de inculpat. Lichidatorul judiciar a comunicat la acest dosar o 
cerere prin intermediul căreia a solicitat o copie a rechizitoriului emis de Parchet, act prin care s-a dispus trimiterea în 
judecată a SC ADRM Trans Log SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite.  
Subscrisa a revenit cu solicitări privind informații referitoare la acest dosar. A comunicat o solicitare la dosarul cauzei, 
aflat pe rolul Curții de Apel București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39899796796 și 
către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR 
39899796776, ambele primite în data de 18.04.2017.  
Prin intermediul adresei nr. 1053/VIII-1/2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a comunicat faptul că 
cererea subscrisei a fost înregistrată și trimisă Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorism spre soluționare. Până în prezent, subscrisa nu a primit răspuns. 
Prin intermediul Sentinței penale nr. 199/18.10.2017 pronunțată în dosarul nr. 5923/2/2015 Curtea de Apel Timișoara a 
hotărât următoarele: 
În baza art. 404 alin. (4) lit. i) C.pr.pen. rap. la art. 25 alin. (3) C.pr.pen., dispune anularea următoarelor înscrisuri 
falsificate care fac obiectul infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată pentru care, prin prezenta sentinţă, 
s-a dispus condamnarea inculpaţilor Iordăchescu A. C., Cîrpean I. M., Biriţă M., Bujor B. şi Andreaş I., astfel:  
- 3 facturi fictive în valoare totală de 709.890 de lei emise în anul 2010 - contractele fictive nr. 10/27.07.2009, nr. 
906/24.08.2009 şi nr. 1/02.02.2010 încheiate între S.C. Camand Impex S.R.L. şi S.C. ADRM Trans Log S.R.L. 
- Inculpatul Bujor B.: - 6 facturi fictive în valoare totală de 751.934,76 de lei emise de S.C. ADRM Trans Log S.R.L. şi 
înregistrate în contabilitate de inculpat; 
- Inculpatul Andreaş I. : - facturile fictive emise de S.C. ADRM Trans Log S.R.L. şi înregistrate în contabilitate de 
inculpat, în calitate de administrator şi asociat al S.C. Pamexim S.R.L. 
În temeiul art. 46 C.pr.pen., disjunge cauza referitor la partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 
inculpaţii Andreaş I., Armaşu P. V., Armaşu A., Bujor B., Cîrpean I. M., Costiuc M. C., Crîşmariu Gh., Curta R. E., 
Ghenciu S. C., Gheorghe C., Ghiţă I., Gogoman R. V., Harbuzaru G. A., Harbuzaru P. Gh., Havrileţi S. M., Hoţa A. M., 
Hulughiuc A., Iordăchescu A. C., Maxim C. A., Biriţă M., Mocioalcă G., Niţă C. L., Popescu O., Schipor L. V., Suciu 
F. T., Spătaru A. I., Şerban F., Şerban V., Toma E. S., Ungureanu A., S.C. Camand Impex S.R.L., prin administrator 
judiciar provizoriu Darada Invest IPURL, S.C. Dnamac Construct S.R.L., prin lichidator judiciar Mircov Relicons 
SPRL, S.C. ADRM Trans Log S.R.L., prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţa SPRL, S.C. Polmar Construct 
S.R.L., prin lichidator judiciar Mircov Relicons SPRL, şi S.C. Narwilde S.R.L. privind atât latura penală, cât şi latura 
civilă a cauzei. II. C. Dispune formarea unui nou dosar.Stabileşte termen de judecată la data de 20.11.2017. La termenul 
de 20.11.2017, în cadrul noului dosar format nr. 7908/2/2017, instanța a amânat cauza. 
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Lichidatorul judiciar a revenit cu o adresa la dosarul nr. 5923/115/2016, prin intermediul căreia a solicitat punctul de 
vedere privind oportunitatea/necesitatea menținerii pe rol a dosarului nr. 1821/115/2015 având ca obiect procedura de 
faliment a SC ADRM Trans Log SRL aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin și relevanța procedurii de faliment a 
SC ADRM Trans Log SRL pentru soluționarea litigiului ce face obiectul dosarului nr. 5923/2/2015. Adresa a fost 
comunicată prin fax și poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39896651403. 
La termenul de judecată din data de 02.11.2017, se admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de 
inculpatul Iordăchescu A. C., prin apărătorul ales. În baza art. 278 C.pr.pen., dispune îndreptarea erorii materiale din 
cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 199/18.10.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia 
a II-a Penală în dosarul nr. 5923/2/2015, în sensul că, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Iordăchescu A. C., în loc de 
„Potrivit art. 861 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 15/1968 cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen., dispune suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei rezultante a închisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 8 
ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, potrivit art. 862 alin. (2) rap. la art. 82 alin. 
(3) din Legea nr. 15/1968.”, cum greşit s-a menţionat, se va consemna „Potrivit art. 861 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 
15/1968 cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante a 
închisorii aplicate inculpatului, pe durata unui termen de încercare de 8 ani, care se calculează de la data rămânerii 
definitive a sentinţei penale nr. 339/06.11.2014, definitivă în data de 16.12.2014 prin neapelare, potrivit art. 865 alin. 
(2) teza a II-a din Legea nr. 15/1968”, cum este corect. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare 
avansate de stat rămân în sarcina statului.  
Este necesar de menționat că prin Încheierea din data de 24.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 5923/2/2015, pronunțată 
de Înalta Curte de Casație și Justiție Secția Penală, având nevoie de timp pentru deliberare, a dispus amânarea 
pronunțării la data de 08.05.2018, la data de 08.05.2018.  
La data de 08.05.2018, prin Decizia nr. 118/A, pronunțată în dosarul nr. 5923/2/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție 
Secția Penală respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații Andreaș I., Bujor B., Gogoman R. V., Harbuzarul 
P. Gh., Șerban F., Șerban V. și Toman E. S. împotriva Sentinței penale nr. 199/F din data de 18.10.2017 a Curții de 
Apel București – Secția a II-a Penală, pronunțată în dosarul nr. 5923/2/2015. Obligă apelanții-inculpați la plata sumei 
de câte 300 lei, cheltuieli judiciare către stat.  
2. Dosarul nr. 2819/115/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, având ca obiect măsuri şi excepţii dispuse 
de judecătorul de cameră preliminară, în care debitoarea are calitatea de parte responsabilă civilmente.  
Prin intermediul adresei din data de 20.06.2017 comunicată de Tribunalul Caraş-Severin privind dosarul nr. 
2819/115/2016, a fost transmis faptul că se poate urma procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014, având în vedere că 
nu există restricţii din punct de vedere penal cu privire la societatea SC ADRM Trans-Log SRL.  
La termenul de judecată din data de 18.10.2017, s-a constatat existenţa stării de incompatibilitate în care se află toţi 
judecătorii Secţiei Penale a Tribunalului Caraş-Severin, situaţie în care nu poate fi desemnat un judecător pentru 
judecarea prezentei cauzei. În temeiul art. 68 alin. (8) Cod procedură penală, introdus prin art. II pct. 7 din OUG 
18/2016, s-a dispus: s-a scos cauza de pe rolul Tribunalului Caraş-Severin şi s-a trimis dosarul Curţii de Apel 
Timişoara, pentru desemnarea unei instanţe care să judece prezenta cauză, conform procedurii reglementate de textul 
legal precitat. 
3. Dosarul disjuns din 5923/2/2015 cu nr. 7908/2/2017 aflat pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect 
infracțiunea de spălare de bani, în care debitoarea are calitatea de inculpat. Termenul de judecată s-a stabilit la data de 
28.11.2017. Subscrisa a comunicat o adresa prin intermediul căreia a solicitat punctul de vedere privind 
oportunitatea/necesitatea menținerii pe rol a dosarului nr. 1821/115/2015 având ca obiect procedura de faliment a SC 
ADRM Trans Log SRL aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin și relevanța procedurii de faliment a SC ADRM 
Trans Log SRL pentru soluționarea litigiului ce face obiectul dosarului nr. 7908/2/2017. Până în prezent nu s-a primit 
răspuns.  
Subscrisa, a comunicat o adresă, prin care a adus la cunoștință faptul că a solicitat Tribunalului Caraș-Severin 
închiderea procedurii de faliment a debitorului SC ADRM Trans-Log SRL.  
De asemenea, la termenul din data de 20.02.2018, instanța, în temeiul art. 100 alin. (4) lit. f) C.p.p., se respinge ca 
nefondate cererile formulate de fiecare inculpat de audiere a celorlalţi inculpaţi. Încuviinţează cererile formulate de 
inculpaţi şi dispune audierea martorilor Şerban F., Şerban V., Biriţă M., Iordăchescu A. C., Bujor B., Harbuzaru P. Gh.. 
Dispune audierea nemijlocită a următorilor martori ce au fost audiaţi în faza de urmărire penală: Mândriloiu D. F., 
Cărciumăriţa V., Mayr C. L., Căbulea S. N., Bădeaă I. C., Pur R. O., Pitu C., Bondar Gh., Minea M., Hotăranu M. U., 
Fota D., Leu A. M., Madina C. S., Solomon V. D., Lazarovici A. E., Struţ O. C., Culică V. S., Pleşa N. M., Szekely M. 
A., Vulpeş C. I., Solomon Gh., Dumitru D. P., Tudose A. D., Solomon V. D., Nacov C., Bar R. S., Bădea?ă I. C., 
Culică V. S. şi Dumitru D. P.. Încuviinţează pentru inculpata Curta R. E. proba testimonială cu audierea martorei 
Ivănescu A.. Încuviinţează pentru fiecare dintre inculpaţi proba cu înscrisuri, atât cele care privesc situaţia de fapt cât şi 
înscrisurile în circumstanţiere, pe care acesta le-au depus sau le vor depune la dosarul cauzei. În temeiul art. 100 alin. 4 
lit. b C.p.p. respinge, ca nefondată, cererea de audiere a mamei inculpatul Niţă C.. În baza art. 100 alin. 4 lit. a C.p.p. 
respinge, ca nefondate, celelalte solicitări de administrare a probei testimoniale, indiferent că acestea priveau situaţia de 
fapt sau circumstanţele personale ale inculpaţilor. în baza art.100 al.4 lit.b C.p.p. Curtea respinge, ca nefondate, cererile 
de efectuare a unor expertize grafoscopice sau grafice şi a celei de efectuare a unei expertize tehnice de specialitate 
construcţii. Respinge ca nefondată cererea de efectuare a unor confruntări între inculpaţi sau inculpaţi şi martori. 
Respinge, ca nefondate, cererile de efectuare a unor adrese atât la O.N.R.C Timiş, ANAF cât şi la Parchet. Dispune 
efectuarea unui raport de expertiză contabilă cu următoarele obiective: - să se analizeze activitatea economică indicată 
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în rechizitoriu și desfăşurată de societăţile comerciale administrate de către inculpaţi şi care au calitate de inculpat-
persoană juridică, respectiv SC Camand Impex SRL, SC Polmar Construct Serv SRL, SC Dnamac Construct SRL, SC 
Eurocar Impex SRL, SC Leading Construct SRL, SC Eco Bau Parc SRL, SC Narwilde SRL, SC Presto Impex SRL, SC 
Aaron Ungureanu Construct SRL, SC ADRM TRANS LOG SRL, SC Remember SRL, SC Travis Sprint SRL, SC Gil 
Company SRL, SC Gil Met Bn SRL, SC Biofruct Magic SRL, SC Ivecom Company SRL, SC Euromond SRL, SC Slad 
Com Invest SRL, SC STFB Logistic SRL, SC VSC Bussines & Devellopement SRL, SC Build & Art Management 
SRL, SC STFB Business Developement SRL, SC Bar & Suciu Management SRL, SC Center Euro Business SRL, SC 
Viofla Company SRL, SC Sladcom SRL, SC Interpedro SRL, SC Izolaţii de Blocuri SRL, SC Spiriduşii SRL, SC 
Pamexim SRL, SC Asize SRL pe perioada stabilită în actul de sesizare a instanţei, respectiv anul 2010 – 2013, - să se 
stabilească natura produselor şi serviciilor care au făcut obiectul tranzacţiilor comerciale derulate de grupul de societăţi 
comerciale SC Camand Impex SRL, SC Polmar Construct Serv SRL, SC Dnamac Construct SRL, SC Eurocar Impex 
SRL, SC Leading Construct SRL, SC Eco Bau Parc SRL, SC Narwilde SRL, SC Presto Impex SRL, SC Aaron 
Ungureanu Construct SRL, SC ADRM Trans Log SRL, SC Remember SRL, SC Travis Sprint SRL, SC Gil Company 
SRL, SC Gil Met Bn SRL, SC Biofruct Magic SRL, SC Ivecom Company SRL, SC Euromond SRL, SC Slad Com 
Invest SRL, SC STFB Logistic SRL, SC VSC Bussines & Devellopement SRL, SC Build & Art Management SRL, SC 
STFB Business Developement SRL, SC Bar & Suciu Management SRL, SC Center Euro Business SRL, SC Viofla 
Company SRL, SC Sladcom SRL, SC Interpedro SRL, SC Izolaţii de Blocuri SRL, SC Spiriduşii SRL, SC Pamexim 
SRL, SC Asize SRL. Dispune desemnarea a doi experţi cu specialitatea „contabilitate”, în persoana doamnelor 
Ambrozie A. şi Bocse E. C., menţionaţi la poziţia nr. 12 şi la poziţia nr. 82 din tabelul experţilor cu specialitatea 
„contabilitate” pus la dispoziţia instanţei de Ministerul Justiţiei. Aduce la cunoştinţa experţilor împrejurarea că au fost 
desemnaţi în cauză, în vederea efectuării expertizei contabile cu obiectivele anterior precizate, până la data de 
15.05.2018 şi că urmează să ia legătura cu experţii-parte, care au deja indicaţi de către inculpaţi şi ale căror legitimaţii 
au fost deja depuse în copie la volumul 2 din dosarul instanţei sau cu cei care vor fi indicaţi de către inculpaţi şi de către 
parchet. Fixează onorariu parţial în cuantum de 2000 lei pentru fiecare expert, sens în care se va emite adresă către 
Departamentul „Contabilitate” din cadrul instanţei, pentru avansarea fiecărui onorariu în contul experţilor desemnaţi. 
Dispune efectuarea de verificări de către grefierul de şedinţă în baza de date a ONRC pentru a stabili situaţia juridică 
actuală a S.C. Narwilde S.R.L., S.C. Camand Impex S.R.L. S.C. ADRM Trans Log S.R.L, SS.C. Dnamac Construct 
S.R.L. şi S.C. Polmar Construct Serv S.R.L. Dispune citarea martorilor Mândriloiu D. F., Cărciumăriţa V., Mayr C. L., 
Căbulea S. N., Bădeaă I. C. pentru termenul de judecată din data de 20.03.2018. 
De asemenea, în acest dosar s-a comunicat citația emisă la data de 27.02.2018, prin care i s-a pus în vedere subscrisei 
SC ADRM Trans Log SRL prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de inculpat în acest dosar, 
pentru a se prezenta la termenul din 20.03.2018. La termenul de judecată din data de 20.03.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată stabilit în data de 17.04.2018 în vederea continuării audierii martorilor încuviințați de 
instanța de judecată.  
De asemenea, în acest dosar s-a comunicat citația emisă la data de 22.03.2018, prin care i s-a pus în vedere subscrisei 
SC ADRM Trans Log SRL prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de inculpat în acest dosar, 
pentru a se prezenta la termenul din 17.04.2018.  
La termenul de judecată din data de 17.04.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
15.05.2018 în vederea continuării audierii martorilor încuviințați de instanță. În acest dosar s-a comunicat citația emisă 
la data de 23.04.2018, prin care i s-a pus în vedere subscrisei SC ADRM Trans Log SRL prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de inculpat în acest dosar, pentru a se prezenta la termenul din 15.05.2018.  
La termenul de judecată din data de 15.05.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
12.06.2018 în vederea continuării audierii martorilor încuviințați de instanță. În acest dosar s-a comunicat citația emisă 
la data de 17.05.2018, prin care i s-a pus în vedere subscrisei SC ADRM Trans Log SRL prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de inculpat în acest dosar, pentru a se prezenta la termenul din 12.06.2018.  
La termenul de judecată din data de 12.06.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
11.09.2018, în vederea continuării audierii martorilor încuviințați de instanța de judecată. La termenul de judecată din 
data de 11.09.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 09.10.2018, în vederea 
continuării cercetării judecătorești.  
La termenul de judecată din data de 09.10.2018 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
04.12.2018, pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză.  
La termenul de judecată din data de 04.12.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 
26.02.2019, față de lipsa raportului de expertiză. 
III. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile de procedură avansate de 
administratorul/lichidatorul judiciar sunt în cuantum de 471,55 lei. 
IV. Solicitări adresate judecătorului – sindic. Având în vedere cele precizate în prezentul raport, solicităm respectuos 
onoratei instanțe să dispună un nou termen de judecată în vederea clarificării situației dosarelor în care debitorul este 
parte. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  
 


