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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2087 din data de 15.07.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4321/30/2019; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 

Deteșan Daniela. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: Gălescu Mitra Mirela I.I., cod de identificare fiscală: 27156703; Sediul social: Sat Rusca, Comuna 

Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului F11/310/2010. 

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 Gălescu Mitra Mirela I.I., 

conform Sentinţei nr. 65/JS din 04.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 20/115/2020 de către Tribunalul Caraş-Severin, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport întocmit în condiţiile art. 97  alin. 

(1) din Legea 85/2014 privind debitorul Gălescu Mitra Mirela I.I, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport întocmit în condiţiile art. 97  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul Gălescu Mitra Mirela I.I. 

Număr dosar 20/115/2020; Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: Gălescu Mitra Mirela I.I.. 

I. Prezentarea societăţii debitoare: 

I.1.Identificarea societăţii debitoare: 

Gălescu Mitra - Mirela I.I., a fost înfiinţată în anul 2010, atribuindu-se codul unic de înregistrare 27156703 şi numărul 

de ordine în registrul comerţului F11/310/2020.  

Sediul social al debitoarei: Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin. 

I.2. Structura asociativă 

Titularul întreprinderii individuale este GALESCU M.M.. 

I.3. Obiectul principal de activitate 

Obiectul principal de activitate al societăţii este „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată” - 

CAEN 5520.  

I.4. Scurt istoric al societăţii debitoare  

Conform certificatului constatator nr.: 994352/09.06.2020 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, titularul 

întreprinderii individuale este GALESCU M. M.. 

Conform Constatatorului nr. 994352/09.06.2020 emis de ONRC, Gălescu Mitra - Mirela I.I. desfășoară următoarele 

activități la sediul principal situat în Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin:  

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

5610 - Restaurante 

5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

I.5. Diagnostic juridic 

Gălescu Mitra - Mirela I.I. nu figurează ca fiind parte în dosare aflate pe rol în prezent.  

II. Analiza situației economico-financiare 

II.l. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare 

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 au răspuns solicitării administratorului judiciar, în 

sensul că au predat parţial din documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către 

debitoarea Gălescu Mitra - Mirela I.I.. 

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

din înscrisurile predate administratorului judiciar de către titularul întreprinderii individuale Gălescu M. – M.. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 26.01.2019. 

AGENTUL ECONOMIC CU CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 27156703. 

Adresa:   126A               -   Rusca     

Judetul: CARAŞ-SEVERIN  

Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: F11 /310 /2010  

Act autorizare: -  

Codul postal: 327391  

Telefon: -  

Fax: -  

Stare societate:  INREGISTRAT din data 09 Iulie 2010 

Observatii privind societatea comerciala: - 

Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) 26 Ianuarie 2019  
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Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, Gălescu Mitra - Mirela I.I. este înregistrată în scopuri de 

TVA începând din data de 01.12.2011. 

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Teregova, informații privind situația bunurilor mobile și 

imobile din patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 1752/16.06.2020. 

Prin adresa nr. 5048/19.06.2020 comunicată de către Primăria Teregova, a transmis administratorului judiciar faptul că 

debitoarea figurează în evidența fiscală cu următoarele bunuri impozabile: 

-BUNURI MOBILE: 

-MERECEDES BENZ, SERIE MOTOR 00262457, SERIE ȘASIU: WDB9700151K773023, cu o valoare impozabilă 

de 19,530 lei. 

-BUNURI IMOBILE: 

-CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ, cu o valoare impozabilă de 3,000 lei, impusă la data de 31.12.2010, înscrisă în CF nr. 

30470. 

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Caransebeş, informații privind situația bunurilor mobile și imobile din 

patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 1753/16.06.2020, comunicată prin 

poștă electronică. 

Până la data prezentului raport Primăria Caransebeş nu a transmis un răspuns la solicitările subscrisei. 

Subscrisa a transmis a transmis adresa nr. 1751/16.06.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea, 

prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Tulcea cu bunuri imobile, comunicarea 

copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte 

de funciară.  

Conform certificatului nr. 19854/17.06.2020 comunicat de OCPI Caraș-Severin, debitorul Gălescu Mitra - Mirela I.I. nu 

figurează în evidențele OCPI Caraș-Severin – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reşiţa cu bunuri imobile.  

Conform certificatului nr. 12562/18.06.2020 comunicat de OCPI Timiș, debitorul Gălescu Mitra - Mirela I.I. figurează 

în evidențele OCPI Caraș-Severin – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caransebeş cu bunuri imobile 

înregistrate sub nr. 30470 în cartea funciară Teregova. 

Conform registrului imobilizărilor la 30.06.2020 predat de către debitoare administratorului judiciar, Gălescu Mitra - 

Mirela I.I. deţine următoarele bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare totală de 417.799,84 lei: 

-Clădire agropensiune cu o valoare de intrare de 304.189,36 lei; 

-Instalaţie solară cu o valoare de intrare de 4.500 lei; 

-Husqwarna cu o valoare de intrare de 3.500 lei; 

-Gater cu o valoare de intrare de 38.000 lei; 

-Maşină ascuţit pânze cu o valoare de intrare de 20.000 lei; 

-Autoutilitară cu o valoare de intrare de 41.000 lei; 

-Cazan preparare apă caldă cu o valoare de intrare de 4.500 lei. 

De asemenea, Gălescu Mitra - Mirela I.I. deţine bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare totală de 40.917,57 

lei, conform listei dărilor în folosinţă a obiectelor de inventar predate de către titularul întreprinderii individuale pentru 

perioada 01.01.2013 – 30.06.2020. 

Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva Gălescu Mitra - Mirela I.I. de către CEC BANK SA, 

debitorul înregistrează 09.01.2020, datorii în sumă de 246.775,32 lei. 

Conform cererii de înscriere a creanței formulate de creditorul CEC BANK SA, debitorul înregistrează următoarele 

datorii certe, lichide şi exigibile: 

-Credit restant – 170.499,91lei; 

-Dobânzi restante – 74.932,41 lei; 

-Alte creanţe restante – 1.343,00 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de executare silită în dosarul execuţional nr. 

23-2016 aflat pe rolul BEJ Grimacovschi Iustin. 

Conform declaraţiei de creanţă depusă de către DGRFP Timişoara prin AJFP Caraş-Severin, Gălescu Mitra - Mirela I.I. 

figurează cu obligaţii neachitate la bugetul consolidat de stat în cuantum de 318.776,00 lei, neachitate până la data de 

04.06.2020. 

Conform declaraţiei de creanţă depusă de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,  Gălescu Mitra - Mirela 

I.I. figurează cu o sumă datorată în cuantum de 399.196,07 lei. 

Conform situaţiei clienţilor pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, debitoarea figurează cu clienţi neîncasaţi în 

cuantum de 92.202,79 lei, astfel: 

-MAHON PALTIN SRL – debit în valoare de 49.918,00 lei – societate radiată la data de 03.11.2015; 

-CONFORT REGAL SRL – debit în valoare de 42.284,00 lei.  

Conform situaţiei furnizorilor pentru perioada 01.06.2020 – 30.06.2020, debitoarea figurează cu furnizori neachitaţi în 

cuantum de 129.821,31 lei, astfel: 

-BAMBUS FOREST SRL - debit în valoare de 2.480,00 lei - societate radiată la data de 01.07.2014; 

-ELECTROCASNICA SRL - debit în valoare de 7.104,64 lei; 

-MAHON PALTIN SRL – debit în valoare de 111.290,00 lei – societate radiată la data de 03.11.2015; 

-VODAFONE ROMÂNIA SA - MAHON PALTIN SRL – debit în valoare de 2.546,67 lei; 

-ARH FRANCO EXPLO SRL - MAHON PALTIN SRL – debit în valoare de 6.400,00 lei. 

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

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



3 

 

-manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale; 

-manifestarea pasivităţii în procesul de obținere a eficienţei activităţii; 

-inexistența disponibilităţilor bănești în vederea asigurării fondurilor necesare demarării activității; 

-neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru care 

cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a pragului 

de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune credinţe a 

administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 

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

de faliment. 

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 întreprindera individuală debitoare în cadrul termenului de 2 

ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi sub aspectul transferurilor patrimoniale sau a plăţilor 

efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, menţionăm că până la data prezentei, documentele contabile nu 

au fost puse în totalitate la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei. 

Din registrul – jurnal de încasări şi plăţi pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 predat de titularul întrprinderii 

individuale lichidatorului judiciar s-a constatat că au fost efectuate plăţi în cuantum de 12.152,20 lei în această perioadă: 

-519,80 lei către PHOBOS SRL; 

-11.272,20 lei către ARH. FRANCO EXPLO SRL; 

-350 lei către SAGA SOFTWARE; 

-10,00 lei către C.N. POŞTA ROMÂNĂ SA.   

 Astfel, administratorul judiciar nu a identificat acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

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. 

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:  

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;  

 

 

 

 de justificare, în interes personal şi nu al activităţii economice, a cheltuielilor privind mijloacele de transport, 

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

Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate 

în totalitate. 

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. 

-  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.  

Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate 

în totalitate. 

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. 

- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 

plăţi; 
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Prin dispunerea de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la starea 

de insolvenţă, se înţelege acel ansamblu de activităţi care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere financiar, 

pentru patrimoniul societăţii, sunt continuate în mod conştient şi voit de membrii organelor de conducere, cu scopul de 

a obţine câştiguri personale. Intră în această categorie fapte precum: încheierea unui contract cu unul dintre membrii 

organelor de conducere sau cu o rudă apropiată a acesteia ori cu o societate controlată de una dintre aceste persoane, în 

care prestaţia acesteia din urmă este vădit disproporţionată faţă de prestaţiile societăţii la care persoana responsabilă este 

membru al organelor de conducere.  

Se poate susţine că titularul întreprinderii individuale Gălescu M.M. a dispus în interes personal continuarea unei 

activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi dacă acesta a manifestat pasivitate în achitarea 

datoriilor fiscale, precum şi dacă 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. 

Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate 

în totalitate. 

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. 

- au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 

conformitate cu legea; 

Prin fapte de ţinere a unei contabilităţi fictive, dosirea unor documente contabile sau neţinerea contabilităţii în 

conformitate cu prevederile legale se înţelege săvârşirea acelor fapte ilicite prin care se încalcă reglementările 

imperative ale Legii contabilităţii, indiferent dacă acestea reprezintă infracţiuni, contravenţii sau simple delicte civile. 

Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, crează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii 

în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi. De 

regulă, se au în vedere: regularitatea ţinerii registrelor contabile obligatorii, depunerea declaraţiilor fiscale, situaţiilor 

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

fiscale, existenţa contabilităţii de gestiune, evidenţa contabilă analitică.  

Art. 73 din Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede “obligaţia administratorului societar de a 

ţine registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” 

precum şi “stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. 

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

82/1991, care prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal; registrul 

inventar; registrul cartea mare. 

Conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 privind organizarea contabilităţii “Răspunderea pentru organizarea şi 

conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. 

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

Gălescu Mitra - Mirela I.I., revine titularulUI întreprinderii individuale Gălescu M.M.. 

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

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

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

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

credinţă. 

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

prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile în totalitate, 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. 

Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate 

în totalitate, acestea urmând a fi predate în cursul săptămânii 20-24.07.2020. 

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. 

- 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.  

Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate 

în totalitate. 
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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. 

- au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 

Prin faptele de folosire a unor mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii 

încetării de plăți, se înțelege săvârșirea acelor fapte prin care membrii organelor de conducere, în vederea evitării sau 

amânării declanșării procedurii insolvenței, folosesc mijloace în care prestația societății conduse de aceștia este în mod 

vădit disproporționat de mare față de cea oferită în schimb. Cu titlu de exemplu, intră în această categorie de fapte ilicite 

orice împrumut de sume contractat în condiții mai oneroase decât condițiile pieței (de exemplu la o dobânda mult mai 

ridicată decât cea de pe piaţă). Cu ocazia analizei efectuate asupra acestui text de lege, practicianul în insolvență 

verifică: ratele dobânzilor la creditele angajate de societate, comparativ cu dobânda pieței; respectarea normelor bancare 

de creditare/prudentiale; veniturile conducătorilor în această perioadă.  

Administratorul judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate 

în totalitate. 

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. 

- 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.  

Din registrul – jurnal de încasări şi plăţi pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 predat de titularul întrprinderii 

individuale lichidatorului judiciar s-a constatat că au fost efectuate plăţi în cuantum de 12.152,20 lei în această perioadă: 

-519,80 lei către PHOBOS SRL; 

-11.272,20 lei către ARH. FRANCO EXPLO SRL; 

-350 lei către SAGA SOFTWARE; 

-10,00 lei către C.N. POŞTA ROMÂNĂ SA.   

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 următoarele considerente: 

-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. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 

-din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a predat administratorului 

judiciar parte din documente, respectiv anul 2019, rezultă că debitorul Gălescu Mitra - Mirela I.I. nu are o structură 

economico – financiară care să-i permită continuarea activității. 

-debitorul Gălescu Mitra - Mirela I.I. 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 în totalitate la dispoziţia administratorului judiciar. 

administratorul judiciar propune INTRAREA ÎN FALIMENT PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a debitorului 

Gălescu Mitra - Mirela I.I., în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) și lit. D din Legea nr. 

85/2014. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


