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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 864 Din data de 13.03.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1946/100/2019; Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Anca Avram Platon 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiției, Bd. Republicii, n. 2A, jud. Maramureș. 
3.1. Debitor: SC Scopex Logistics SRL, cod de identificare fiscală: 33695699; Sediul social: Cavnic, str. Pomilor, nr. 
3A, jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului J24/962/2014. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Scopex Logistics SRL, 
conform Sentinței civile nr. 1564 din data de 12.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 1946/100/2019 de către Tribunalul 
Maramureș, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL, în anexă, în 
număr de 6 (șase) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Scopex Logistics SRL 

Număr dosar 1946/100/2019; Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Scopex Logistics SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Scopex Logistics SRL, nr. 484/11.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 2931/12.02.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-
activitate-SC-Scopex-Logistics-SRL-termen-12.02.2020.pdf  
2. Referitor la situația financiară a debitoarei. Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a comunicării 
notificării de deschidere a procedurii generale de insolvență la sediul social al debitoarei, reprezentanții debitoarei nu au 
răspuns solicitării administratorului judiciar, în sensul că nu au predat documentele financiar-contabile aferente 
activității economice desfășurate de către debitoarea SC Scopex Logistics SRL. În cele ce urmează propunem 
prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei 
declarații – 28.09.2018. Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Scopex Logistics 
SRL este inactivă conform deciziei nr. 2066/22.03.2019 începând cu data de 23.04.2019. Conform Registrului 
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a debitoarei SC Scopex 
Logistics SRL a fost anulată în data de 04.10.2018, anularea fiind efectuată din oficiu. Conform datelor publicate pe 
site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2017 societatea debitoare prezintă următoarea situație 
financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 
Total active imobilizate 877.565 lei 
Total active circulante, din care: 2.170.178 lei 
- stocuri 0 lei 
- creanţe 2.021.915 lei 
- casa şi conturi la bănci 148.263 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 3.047.743 lei 
Total capitaluri proprii -690.372 lei 
Total datorii 3.738.115 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 3.047.743 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2017 debitoarea a 
efectuat activități economice, înregistrând venituri în cuantum total de 6.329.950 lei și cheltuieli în cuantum de 
6.770.348 lei, respectiv pierderea financiară de -440.398 lei. 
Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Orașului Cavnic, informații privind situația bunurilor mobile și imobile din 
patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 2140/16.12.2019, comunicată prin 
poștă cu confirmare de primire.  
Conform adresei nr. 8052/09.01.2020 comunicată de Primăria Orașului Cavnic, debitorul SC Scopex Logistics SRL 
figurează cu următoarele bunuri mobile: 
- Autovehicul cu două axe propietate privată marca DAF seria motorului 166667, nr. identificare 
XLRTE47MSOE856575; 
- Autovehicul cu două axe propietate privată marca MAN seria motorului 51530891103092 nr. identificare 
WMA06XZZ8CM591624 capacitatea cilindrică 12419 dobândit în anul 2015; 
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- Autovehicul cu două axe propietate privată marca DAF seria motorului A35461 nr. identificare 
XLRTE47MS0E882814 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2015; 
- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A103484 nr. identificare 
XLRTE47MS0E944459 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A1034894 nr. identificare 
XLRTE47MS0E975894 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A212892 nr. identificare 
XLRTEH4300G064151 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Autovehicul cu două axe proprietate privată marca DAF seria motorului A212892 nr. identificare 
XLRTEH4300G064151 capacitate cilindrică 12902 dobândit în anul 2016; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ nr. identificare WSM0000003140072 capacitatea 
cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ nr. identificare WSM0000003147596 capacitatea 
cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ seria motorului CIVL737965 nr. identificare 
WSM0000003147495 capacitatea cilindrica 1 dobandit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca KOGEL S24// nr. identificare WK0S0002400135349 
capacitatea cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca KOGEL S24// nr. identificare WK0S0002400135348 
capacitatea cilindrică 1 dobândit în anul 2017; 
- Remorci, semiremorci și rulote proprietate privată marca SCHMITZ nr. identificare WSM0000003147494 capacitatea 
cilindrică 1 dobândit în anul 2017. 
Subscrisa a transmis prin fax adresa nr. 2137/16.12.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Maramureș cu bunuri imobile, comunicarea 
copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte 
de funciară. Conform adresei nr. 8650/17.12.2019 emisă de Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Dragomirești, 
debitorul Scopex Logistics SRL nu figurează în evidențele BCPI Dragomirești. Conform adresei nr. 78517/18.12.2019 
emisă de Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Baia Mare, debitorul Scopex Logistics SRL nu figurează în 
evidențele BCPI Baia Mare. Conform adresei nr. 10619/17.12.2019 emisă de Biroul de Cadastrul și Publicitate 
Imobiliară Târgu Lăpuș, debitorul Scopex Logistics SRL nu figurează în evidențele BCPI Târgu Lăpuș.  
Conform adresei nr. 15189/17.12.2019 emisă de Biroul de Cadastrul și Publicitate Imobiliară Viseu de Sus, debitorul 
Scopex Logistics SRL nu figurează în evidențele BCPI Viseu de Sus. De asemenea administratorul judiciar a transmis 
adresa nr. 2138/16.12.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș, prin care am solicitat să comunice dacă debitoarea 
figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule. Conform 
adresei nr. 102151/21.12.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș, debitorul SC Scopex Logistics SRL figurează în 
evidențele instituției cu următoarele bunuri mobile: 

Certificat Stare 
Data 

emiterii Nr. înmatr. Marca Culoare 
An 

fabr.  Sasiu Motor CIV 

354954 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 05.04.2017 MM10POF KOGEL S24 gri 2011 WK0S0002400135348   L738517 

354988 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 05.04.2017 MM10POH 

SCHMITZ 
SCB*S3T SCS 
O 9 SCS24L-
13.62EB roșu 2011 WSM00000003147494   L738512 

354493 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 30.03.2017 MM10PIJ 

SCMITZ 
SCB*S3T 06 V 
L N roșu 2011 WSM00000003147495   L738135 

354494 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 30.03.2017 MM10PIH KOGEL S24 roșu 2011 WK0S0002400135349   L738223 

353998 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.03.2017 MM10PBT 

SCHMITZ 
SCB*S3T 06 V 
L N roșu 2011 WSM00000003140072   L737965 

354028 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.03.2017 MM10PBU 

SCHMITZ 
SCB*S3T 06 V 
L N roșu 2011 WSM00000003147496   L737989 

339597 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 28.09.2016 MM10HFH 

DAF H4EN3 
TE195CD6ZZZ 
XF 510FT alb 2015 XLRTEH4300G064151 A212892 L387281 

332313 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 06.06.2016 MM10EGK 

DAF H4EN3 
TE205CD6ZZZ 
FT XF105.460 alb 2013 XLRTE47MS0E975894 A134894 L190235 

332314 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 06.06.2016 MM10EGJ 

DAF TE105XF 
FTXF105.460T alb 2012 XLRTE47MS0E944459 A103484 L190233 
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315593 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 18.08.2015 MM09XBP 

DAF TE105XF 
FTXF105.460T negru 2010 XLRTE47MS0E882814 A35461 K786756 

314088 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 21.07.2015 MM09WNO 

MAN 
L.2007.46.001 
TGX alb 2012 WMA06XZZ8CM591624 

51530891 
103092 K712507 

301204 

Înmatriculat 
- CI 
suspendat 03.11.2014 MM09RLB 

DAF FT 
XF105 XF 105 alb 2009 XLRTE47MS0E856575 166667 K403058 

Precizăm că asupra bunurilor mobile anterior menționate s-a instituit sechestru ANAF PV nr. 62775/19.09.2019, înscris 
în Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2019-00080522282296-TWA.   
De asemenea, pentru garantarea creditelor acordate de Banca Transilvania SA, au fost înscrise în AEGRM, contractele 
de gaj și cesiune, fiidn costituită ipoteca mobiliară asupra bunurilor mobile ale debitorului și ipoteca mobiliară auspra 
încasărilir și asupra soldurilor conturilor bancare deținute de debitor la Banca Transilvania SA, conform Arhiva 
electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-0044373962491-RYB; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 
2017-00052381512428-FPS; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2017-00052386882544-YZC; Arhiva 
electronică de garanții reale mobiliare nr. 2015-00038641952854-DDS; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare 
nr. 2016-00045698069022-DRY; Arhiva electronică de garanții reale mobiliare nr. 2016-00045696499847-DDF.  
Până în prezent, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a inventaria potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 
85/2014 bunurile mobile anterior menționate, identificate conform adresei emise de către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș. 
Din actele depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar constată că dl. Cozmuța M. A., în calitate de mandatant al 
administratorului De S. J., s-a implicat activ în administrarea activității economice desfășurate de către debitor, 
respectiv în gestionarea resurselor materiale și financiare ale societății, fiind una dintre persoanele care au contribuit la 
starea de insolvență a debitorului. 
Administratorul judiciar consideră că se impune sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la infracțiunea de 
delapidare prevăzută de art. 295 din Codul Penal, săvârșită de asociatul și administratorul De S. J. și de asociatul 
Cozmuța M. A.. 
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Scopex Logistics 
SRL, se rețin următoarele: 
• Conform certif. constatator nr. 2227794/16.12.2019 emis de ONRC, administratorul social al debitoarei este dl. De S. 
J., data numirii în funcție: 13.10.2014, cu o durată a mandatului nelimitată. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 28.09.2018, 
ultimele situații financiare depuse – aferente anului 2017. 
• Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș în cererea de 
deschidere a procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului, Scopex Logistics SRL înregistrează datorii față de 
bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 214.985 lei. 
• De asemenea, conform cererii de admitere a creanței formulate de Banca Transilvania SA, debitorul înregistrează 
datorii în cuantum de 743.297,87 lei (echivalentul a 155.521,17 euro) reprezentând credite nerambursate acordate de 
bancă și 6.502,42 lei reprezentând comisioane din operațiuni aferente conturilor deschise la Banca Transilvania SA. 
• Asupra bunurilor mobile deținute de către debitor s-a instituit sechestru ANAF conform PV nr. 62775/19.09.2019, 
respectiv s-a constituit ipoteca mobiliară de către Banca Transilvania SA, în baza contractele de gaj și cesiune. 
• Administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a inventaria potrivit disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 bunurile 
mobile anterior menționate, identificate conform adresei emise de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Maramureș. 
• Din actele depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar constată că dl. Cozmuța M. A., în calitate mandatant al 
administratorului De S. J., s-a implicat activ în administrarea activității economice desfășurate de către debitor, 
respectiv în gestionarea resurselor materiale și financiare ale societății. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: utilizarea 
de către administratorul social De S. J. și asociatul Cozmuța M. A. în interesul personal al acestora a activelor 
debitorului Scopex Logistics SRL: active imobilizate - 877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; disponibilități bănești - 
148,263 lei; manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, 
neachitate în termenele legale, în sumă totală de 214.985 lei, credite bancare neachitate în sumă de 743.297,87 lei și 
comisioane din operațiuni aferente conturilor bancare deținute de debitor de 6.502,42 lei; manifestarea pasivităţii în 
recuperarea creanţelor comerciale, debitorul înregistrând la data de 31.12.2017 creanțe în sumă totală de 2,021,915 lei; 
neținerea evidenței contabile și a registrelor contabile obligatorii în conformitate cu normele legale – ultimele situații 
financiare depuse de către administratorul social De S. J. sunt cele aferente anului 2017. 
• Debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.  
• Debitorul SC Scopex Logistics SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: actele constitutive sau contabile nu au fost puse la 
dispoziţia administratorului judiciar; administratorul nu poate fi găsit, astfel că administratorul judiciar propune intrarea 
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în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Scopex Logistics SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi 
art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
• Documentele contabile nu au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, administratorul 
judiciar nu a reuşit să identifice 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. 
• Există prezumția că administratorul social De S. J. și dl. Cozmuța M. A. – persoană care a contribuit la strarea de 
insolvență a debitorului, în calitate de mandatant al administratorului De S. J., au utilizat în interesul personal al 
acestora activele debitorului Scopex Logistics SRL: active imobilizate - 877,565 lei; creanțe - 2,021,915 lei; 
disponibilități bănești - 148,263 lei.  
În vederea comunicării somațiilor la adresele de domiciliu ale celor doi asociați De S. J. și Cozmuta M. A., subscrisa a 
solicitat prin adresa nr. 2141/16.12.2019 comunicată către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timișoara comunicarea 
adresei de domiciliu/reşedinţă a lui De S. J., cât și a adresei de domiciliu/reședință a lui Cozmuta M. A..  
Cu privire la adresa de domiciliu a asociatului Cozmuța M. A., acesta este domiciliat în -.  
Astfel, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului Scopex Logistics SRL nr. 57/09.01.2020 și a somației privind predarea tuturor 
documentelor financiar-contabile și a bunurilor existente în averea debitorului nr. 58/09.01.2020, către asociatul 
Cozmuța M. A. la adresa de domiciliu indicată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996830213.  
De asemenea, administratorul judiciar a procedat la comunicarea somației nr. 456/11.02.2020 către administratorul 
social De S. J., la adresa de domiciliu a acestuia, prin care a solicitat predarea de urgență a tuturor documentelor 
financiar-contabile aferente activității debitorului, respectiv predarea tuturor bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului.  
Astfel, administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social De S. J. și a 
asociatului Cozmuța M. A. – persoana care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, în temeiul art. 169 alin. (1) 
lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Maramureș. 
5. Referitor la evidențele și registrele contabile ale debitorului. Administratorul judiciar a contactat atât telefonic, cât și 
prin e-mail, contabilul debitorului SC Tesorero SRL, cu sediul în Mun. Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 7, ap. 31, jud. 
Maramureș, înmatriculată sub nr. J24/42/2007, având CUI 20440618, solicitând predarea întregii arhive contabile a 
debitorului Scopex Logistics SRL.  
Administratorul judiciar a transmis societății de contabilitate dovada deținerii calității de reprezentant judiciar al SC 
Scopex Logistic SRL, făcând mențiunea că mandatul administratorului statutar al debitoarei, dl  De S. J. și  al 
asociaților De S. J. și Cozmuța M. A., precum și atribuțiile acestora au încetat la data de 12.12.2019 - data intrării în 
procedura generală de insolvență. Întreaga activitate a debitoarei desfășurându-se sub supravegherea administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator Popescu G.  
În virtutea atribuțiilor administratorului judiciar Consultant Insolventa SPRL și având în vedere calitatea de contabil al 
debitoarei deținută de către Tesorero SRL, subscrisa a solicitat punerea la dispoziție baza de date/arhiva electronică 
precum și orice alte înscrisuri pe care firma de contabilitate le deține referitoare la evidența contabilă a debitoarei 
insolvente SC Scopex Logistic SRL, în vederea sesizării judecătorului sindic cu privire la posibile fapte de fraudă, 
evaziune fiscală, sau orice alte fapte săvârșite cu intenție în defavoarea creditorilor debitoarei insolvente.  
De asemenea, administratorul judiciar a revenit la solicitările anterior formulate și a transmis somația nr. 
486/11.02.2020 către societatea de contabilitate Tesorero SRL prin administrator dl. Deac S. prin care a solicitat 
predarea de urgență a  bazei de date/arhivei electronice precum și a oricăror altor înscrisuri pe care firma de 
contabilitate le deține referitoare la evidența contabilă a debitoarei insolvente SC Scopex Logistic SRL.  
Din cuprinsul e-mail-ului transmis de societatea de contabilitate Tesorero SRL din data de 17.02.2020, se reține: „Sunt 
in continuare dispus sa va dau baza de date. Va invit la Baia Mare, la sediu firmei Tesorero SRL de pe strada 
Hortensiei, bloc 7, apartament 31 intre orele 09:00 si 16:00, cu cineva care se pricepe la extragerea bazei de date si sa o 
luati. Documentele firmei nu sunt la noi deoarece suntem firma de contabilitate, nu de arhivare. Din cate am inteles 
avocatul firmei a luat legatura cu dvs. in privinta acestora.” 
Administratorul judiciar a revenit la solicitarea adresată către societatea Tesorero SRL de a comunica detalii despre 
soft-ul utilizat de către aceasta pentru a opera documentele contabile ale debitoarei SC Scopex Logistics SRL, în 
vederea identificării unei persoane / firme de specialitate din Baia Mare  pentru a facilita transferul bazei de date cât mai 
urgent. Prin e-mail-ul comunicat în data de 02.03.2020, administratorul societății Tesorero SRL a comunicat baza de 
date, fără însă a comunica versiunea și numele soft-ului pentru ca aceasta să fie accesată.  
În data de 09.03.2020, subscrisa a primit e-mail-ul comunicat de către persoana fizică Stan L., urmare identificării 
faptului că, contractul individual de muncă al acesteia nu a încetat, a solicitat ajutorul subscrisei cu privire la desfacerea 
contractului de muncă prin denunțarea acestuia în temeiul art. 123 alin. (8) din Legea nr. 85/2014.  
Subscrisa a solicitat societății Tesorero SRL să i se comunice în cel mai scurt timp parola de la ITM pentru REVISAL. 
Din cuprinsul e-mail-ului transmis de societatea de contabilitate Tesorero SRL din data de 09.03.2020, se reține: „Nu 
ne-am ocupat si nu ne ocupam de intocmirea si transmiterea REVISAL-ului pentru nici unul din clientii nostri, deci nu 
avem nici parola de la Scopex. Nu doar dna Stan L. figureaza ca angajat al societatii, ci si restul angajatilor.  Au ramas 
furnizori neachitati, datorii la stat, etc. Cunoastem aceste lucruri. V-am trimis baza de date (salarii, contabilitate si 
mijloace fixe) si va amintim ca nu avem obligatia de a va furniza vreo informatie intrucat nu avem nici o calitate 
(imputernicit sau reprezentant legal) in raport cu firma Scopex. 
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Daca mai aveti nevoie de alte informatii cantactati-l pe administrator, reprezentatul legal sau avocatul firmei.”. 
Administratorul judiciar a solicitat către Inspectoratul Teritorial de Muncă prin adresa înregistrată la ITM Timiș sub nr. 
7418/10.03.2020, parola și numele de utilizator pentru operararea on-line în REVISAL, precum și lista cu contractele de 
muncă active ale SC Scopex Logistics SRL.  
Până la data prezentului raport de activitate, subscrisei nu i-a fost comunicată lista contractelor de muncă active ale SC 
Scopex Logistics SRL. 
6. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în 
ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă împotriva debitorului SC Scopex Logistics SRL, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă cererile de 
admitere a creanțelor formulate de creditorii: Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureș, Orașul Cavnic 
prin Primăria orașului Cavnic, Banca Transilvania SA, Cardinal Cargo SRL. 
Urmare analizei cererilor de admitere a creanțelor, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de 
analiză a creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 493/13.02.2020, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3205/17.02.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-analiza-a-
creantelor-formulate-impotriva-averii-debitorului-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf  
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorului 
Banca Transilvania SA cu privire la neînscrierea creanței în sumă de 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, 
având în vedere că art. 1 alin. (2) din OUG nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru, respectiv înscrierea 
provizorie a creanței în cuantum de 743.297,87 lei (echivalent a 155.521,17 euro) și a creanței în sumă de 6.502,42 lei 
cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, în conformitate cu disp. art. 103 din 
Legea nr. 85/2014 până la identificarea și efectuarea evaluărilor bunurilor care fac obiectul cauzei de preferință.  
De asemenea, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorului Orașul Cavnic prin Primăria orașului Cavnic cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate, respectiv 
înscrierea creanței în sumă de 10.746,00 lei în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 
Scopex Logistics SRL, cu rangul de preferință prevăzut de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorului 
Cardinal Cargo SRL cu privire la înscrierea creanței solicitate în cuantum de 64.457,27 lei în Tabelul preliminar de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL, sub condiția prezentării în original a dovezii 
timbrării cu taxă judiciară de timbru a Cererii de admitere a creanței la masa credală. 
Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 495/13.02.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3236/17.02.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf  
7. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului 
preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 830/11.03.2020, tabelul fiind publicat în BPI nr. 4958/12.03.2020 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-definitiv-
de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-AZ-General-Trans-SRL.pdf.  
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 
830/11.03.2020, masa credală a debitorului este în cuantum de 1.044.510,56 lei. 
8. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere dispoziţiile Sentinței civile nr. 1564 din 
data de 12.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal în dosarul nr. 1946/100/2019, respectiv dispozițiile art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul procesual al administratorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 24.02.2020, ora 12:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC Scopex Logistics SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019. 
(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 24.02.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 02.03.2020, la ora 12:00 la sediul administratorului 
judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 24.02.2020 a fost parte integrantă din cuprinsul notificării 
privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 
2128/16.12.2019, publicată în BPI nr. 24006/17.12.2019 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-
insolventa-impotriva-debitorului-SC-Scopex-Logistics-SRL.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 629/24.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Scopex Logistics SRL 
din data de 24.02.2020 a hotărât: 
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1. Cu o majoritate de 98,904% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 495/13.02.2020 publicat în BPI nr. 3236/17.02.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația financiare a debitorului SC Scopex Logistics SRL. 
2. Cu o majoritate de 98,904% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 495/13.02.2020 publicat în BPI nr. 3236/17.02.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 1564 din data de 12.12.2019. 
3. Cu o majoritate de 76,506% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 495/13.02.2020 publicat în BPI nr. 3236/17.02.2020 (respectiv un procent de 
77,354% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat retribuția administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform ofertei financiare de 
preluare a poziției de administrator judiciar al debitorului SC Scopex Logistics SRL, respectiv un onorariu fix de 5.000 
lei, exclusiv TVA pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului și un onorariu variabil de 1% din sumele 
distribuite creditorilor, exclusiv TVA, conform prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 24.02.2020, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 98,904% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Scopex Logistics SRL nr. 495/13.02.2020 publicat în BPI nr. 
3236/17.02.2020, administratorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
02.03.2020, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 629/24.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 3834/25.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Scopex-Logistics-SRL-din-
data-de-24.02.2020.pdf  
9. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței sunt în cuantum 
de 203,08 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00013193 16.12.2019 51.10 lei comunicare notificare către debitor, asociați și creditori 

2 
SC Olimpiq Media 

SRL  
15781 17.12.2019 61.64 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 17.12.2019 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00014913 23.12.2019 13.00 lei 
comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare a debitorului în faliment prin procedura 

simplificată către AJFP Maramureș și debitor 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00000352 10.01.2020 7.32 lei comunicare somație către Cozmuța M. 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00000353 10.01.2020 10.70 lei transmitere raport către Tribunalul Maramureș 
6 C.N. Poșta Română SA DIV000001674 12.02.2020 30.00 lei comunicare somație către De S. J. 
7 C.N. Poșta Română SA DIV000001742 13.02.2020 7.32 lei comunicare somație către Tesorero SRL 
8 C.N. Poșta Română SA DIV000002128 14.02.2020 22.00 lei comunicări notificări către creditori 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
203.08 

lei  
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Scopex Logistics SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului social De S. J. și a asociatului Cozmuța M. A. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) 
din Legea nr. 85/2014, și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 
85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


