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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 3311 Din data de 02.10.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 11/1259/2020; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Roxana-Cristina 
Stan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: SC Ela Happy Transcom SRL, cod de identificare fiscală: 25207215; Sediul social: Pitești, cartier Găvana, 
str. Stejarului, bl. B19, sc. B, et. parter, ap. 3, ca. 1, jud. Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/305/2009. 
3.2. Administrator special: Caimac O. E. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Ela Happy Transcom 
SRL, conform Încheierii de ședință din data de 08.07.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
11/1259/2020, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport lunar 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 Ela Happy Transcom SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport lunar 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 Ela Happy Transcom SRL 

Număr dosar 11/1259/2020; Tribunalul Specializat Argeș 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Ela Happy Transcom 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 Ela Happy Transcom SRL nr. 2755/03.09.2020, 
pentru termenul lunar din data de 05.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 14467/07.09.2020 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-
de-activitate-SC-Ela-Happy-Transcom-SRL-termen-lunar-05.09.2020.pdf. 
2. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
Având în vedere faptul că, administratorul special Caimac O. E. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, 
subscrisa a transmis somația nr. 2768/03.09.2020 către Caimac O. E. prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire și 
conținut declarat nr. VA39996665466 și prin e-mail. Prin somația nr. 2768/03.09.2020, administratorul judiciar a 
solicitat administratorului special prezentarea la sediul social al debitorului din Pitești, Cartier Găvana, str. Stejarului, 
bl. B19, sc. B, et. Parter, ap. 3, cam. 1, jud. Argeș, în data de 18.09.2020, ora 14:00 în vederea efectuării inventarieriii 
bunurilor din averea debitorului Ela Happy Transcom SRL conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Somația nr. 
2768/03.09.2020 comunicată la adresa de domiciliu a administratorului prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
și conținut declarat nr. VA39996665466 a fost returnată cu mențiunea „refuză primirea 08.09.2020”.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3001/18.09.2020, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei. 
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 01.09.2020, administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorul Caimac O. E. 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), b), c) d) și e) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Specializat Argeș, fiind constituit 
dosarul nr. 11/1259/2020/a4, până la data prezentului raport de activitate nefiind stabilit primul termen de judecată. 
4. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a1 
Creditorul Caimac O. E. a formulat contestație împotriva Tabelului definitiv actualizat cuprinzând creanțele împotriva 
debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 500/05.06.2020 întocmit de Mit Insolv SPRL, desemnată în calitate de 
administrator judiciar provizoriu al SC Ela Happy Transcom SRL, publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020, prin care a 
solicitat desființarea acestuia ca nelegal și netemeinic.  
Astfel a fost constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 16.09.2020. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat întâmpinare la contestația formulată de Caimac O. E. 
prin care a solicitat: 
I. Aplicarea amenzii în sarcina contestorului Caimac O. E. în condițiile Codului de procedură civilă, în conformitate cu 
disp. art. 111 alin. (4) din Legea nr. 85/2014; 
II. Anularea contestaţiei ca nefiind însoțită de înscrisuri suficiente și adecvate ale susținerilor contestatorului; 
III. Respingerea contestaţiei ca fiind formulată  de către o persoană fără interes, inadmisibilă și neîntemeiată,  având în 
vedere următoarele motive: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatorului, solicitând respingerea 
contestaței ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă,  
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa interesului contestatorului, solicitând respingerea contestaței ca fiind 
formulată de către o persoană fără interes,  
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca inadmisibilă, 
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- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
Întâmpinarea a fost depusă la Tribunalul Specializat Argeș, comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
către debitorul Ela Happy Transcom SRL și comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către 
contestatoarea Caimac O. E. la adresa de domiciliu. 
Prin Hotărârea nr. 576/2020 din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Argeș, judecătorul-sindic a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant a avocatului ca 
neîntemeiată. În temeiul art. 113 rap la art. 114 alin.4 din Legea 85/2014 aplică contestatoarei o amendă de 300 lei. Cu 
drept de reexaminare în 15 zile de la comunicare pentru această sancţiune. Respinge cererea de anulare a contestaţiei ca 
neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de interes ca 
neîntemeiată. Califică excepţia inadmisibilităţii ca fiind apărare de fond. Admite contestaţia formulată de creditoarea 
Caimac O. E. împotriva tabelului definitiv actualizat întocmit de administratorul judiciar Mit Insolv SPRL sub nr. 
500/05.06.2020 şi publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020. Constată că în mod nelegal a fost înscrisă contestatoarea cu o 
creanţă acceptată de 0 lei la pct. 3 - creanţe subordonate şi la pct. 4 - creanţe salariale. Dispune înscrierea contestatoarei 
cu creanţa de 522.114,19 lei – creanţa subordonată şi 158.602 – creanţă salarială, astfel cum a fost stabilit prin tabelul 
definitiv nr. 372/11.05.2020 publicat în BPI nr. 7180/11.05.2020. 
Subscrisa va formula apel împotriva Hotărârea nr. 576/2020 din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 
11/1259/2020/a1, de îndată ce aceasta va fi publicată în BPI. 
5. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a2 
Debitorul Ela Happy Transcom SRL prin administrator statutar Caimac O. E. împotriva Tabelului definitiv actualizat 
cuprinzând creanțele împotriva debitorului SC Ela Happy Transcom SRL nr. 500/05.06.2020 întocmit de Mit Insolv 
SPRL, desemnată în calitate de administrator judiciar provizoriu al SC Ela Happy Transcom SRL, publicat în BPI nr. 
9096/09.06.2020, prin care a contestat neînscrierea sub condiție rezolutorie în acest tabel a creanței în cuantum de 
464.857 lei deținute de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Admnistrația Județeană a Finanțelor 
Publice Argeș.  
Astfel a fost constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a2 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 16.09.2020. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat întâmpinare la contestația formulată de debitorul Ela 
Happy Transcom SRL prin administrator statutar Caimac O. E. prin care a solicitat: 
I. Aplicarea amenzii în sarcina reprezentantului contestorului Caimac O. E. în condițiile Codului de procedură civilă, în 
conformitate cu disp. art. 111 alin. (4) din Legea nr. 85/2014; 
II. Anularea contestaţiei ca nefiind însoțită de niciun înscris doveditor al susținerilor contestatorului; 
III. Respingerea contestaţiei ca fiind tardiv formulată, formulată  de către o persoană fără calitate de reprezentant a 
contestatorului, formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă, inadmisibilă și neîntemeiată,  având în 
vedere următoarele motive: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a contestatorului și lipsa calității de 
reprezentant a contestatorului, solicitând respingerea contestaței ca fiind formulată de către o persoană fără calitate de 
reprezentant al contestatorului, respectiv formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă, 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm tardivitatea formulării contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca tardiv 
introdusă, 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca inadmisibilă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
Întâmpinarea a fost depusă la Tribunalul Specializat Argeș, comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
către debitorul Ela Happy Transcom SRL, către creditorul Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș și comunicată prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către 
administratorul Caimac O. E. la adresa de domiciliu. 
Prin Hotărârea nr. 577/2020 din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 11/1259/2020/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Argeș, judecătorul-sindic a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant a avocatului ca 
neîntemeiată. În temeiul art. 113 rap la art. 114 alin 4 din Legea 85/2014 aplică contestatoarei o amendă de 300 lei. Cu 
drept de reexaminare în 15 zile de la comunicare pentru această sancţiune. Respinge cererea de anulare a contestaţiei ca 
neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii de 
reprezentant a contestatorului ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii ca neîntemeiată. Califică excepţia 
inadmisibilităţii ca fiind apărare de fond. Respinge contestaţia împotriva tabelului definitiv actualizat întocmit de 
administratorul judiciar Mit Insolv SPRL sub nr. 500/05.06.2020 şi publicat în BPI nr. 9096/09.06.2020 în privinţa 
creanţei DGRFP ca neîntemeiată. 
6. Referitor la dosarul nr. 11/1259/2020/a3 
Urmare analizei documentelor financiar contabile comunicate prin e-mail de administratorul Caimac O. E. prin 
socitatea de contabilitate societatea de către societatea de contabilitate Group Consulting Audit SRL, aferente perioadei 
după deschiderea procedurii generale de insolvență la data de 05.02.2020 – mai 2020 (ultima balanță de verificare 
predată de administratorul social fiind aferentă lunii mai 2020), administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a 
identificat următoarele operațiuni: 

Perioada 

Sold inițial cont 4551 - Creditare 
acordată societății de asociatul 

unic Caimac O. E. 
Restituire de creditare 

efectuate de Caimac O. E. 
Creditare acordată în 

cursul lunii 

Sold final cont 4551 - 
Creditare acordată 

societății, rămasă de 
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restituit asociatului unic 
Februarie 2020 523,634.19 lei 7,000.00 lei 9,000.00 lei 525,634.19 lei 
Martie 2020 525,634.19 lei 66,500.00 lei 47,500.00 lei 506,634.19 lei 
Aprilie 2020 506,634.19 lei 85,500.00 lei 0.00 lei 421,134.19 lei 
Mai 2020 421,134.19 lei 20,000.00 lei 7,000.00 lei 408,134.19 lei 
Iunie 2020 421,134.19 lei 10,000.00 lei 0.00 lei 411,134.19 lei 

  189,000.00 lei 63,500.00 lei  

  

Total sume restituite către 
Caimac O. E. în cursul 
procedurii generale de 

insolvență 

Total creditări acordate 
de către Caimac O. E. în 

cursul procedurii 
generale de insolvență  

Astfel, de la data deschiderii procedurii generale de insolvență – 05.02.2020 și până la data de 31.05.2020, 
administratorul Caimac O. E. a efectuat retrageri de disponibilități bănești în sumă totală de 189.000,00 lei, 
reprezentând restituiri de creditări acordate societății. 
Menționăm faptul că, subscrisa a solicitat prin adresa nr. 2062/10.07.2020 comunicată prin poștă cu confirmare de 
primire cu conținut declarat nr. VA39996625839 și prin e-mail la adresa - către fostul administrator judiciar Mit Insolv 
SPRL, predarea, cât de curânt posibil a următoarelor: „[…] Lista plăților avizate de catre dvs. în calitate de 
administrator judiciar provizoriu, efectuate de către debitoarea Ela Happy Transcom SRL în perioada de observație; [...] 
Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; [...]”  
Conform Adresei nr. 698/11.08.2020 fostul administrator judiciar provizoriu Mit Insolv SPRL a comunicat următoarele: 
„- de la data deschiderii procedurii de insolvență respectiv de la data de 05.02.2020, administratoru judiciar Mit Insolv 
SPRL, nu a acordat aviz prealabil pentru plăți, Soc. Ela Happy Transcom SRL. 
- administratorul special al debitoarei Soc. Ela Happy Transcom SRL nu a pus la dispozițita 
- administratorului judiciar Mit Insolv SPRL, situatia incasarilor și plăților și compensarile efectuate după data 
deschiderii procedurii de insolvență. 
Relațiile solicitate cu privire la incasari și plăți le puteți obține din contabilitatea debitoarei.”  
Având în vedere faptul că, administratorul special Caimac O. E. a efectuat retrageri de disponibilități bănești din averea 
debitorului Ela Happy Transcom SRL în sumă de 179.000 lei, fără avizul administratorului judiciar provizoriu Mit 
Insolv SPRL, subscrisa a formulat cerere de antrenare a răspunderii administratorului special în temeiul art. 84 alin. (1) 
și (2) din Legea nr. 85/2014, fiind constituit dosarul nr. 11/1259/2020/a3, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 11.11.2020. 
7. Referitor la formularea plângerii penale împotriva administratorul Caimac O. E. 
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 08.10.2020, ora 10:00, cu 
următoarea ordine de zi: „(1).Mandatarea administratorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva 
dnei Caimac O. E. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a) și b), art. 295 și art. 239 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
129/2019.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.10.2020 a fost publicat BPI nr. 16355/02.10.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/10/Convocatorul-Adun%C4%83rii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Ela-Happy-
Transcom-SRL-in-data-de-08.10.2020.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Ela Happy Transcom 
SRL din data de 08.10.2020, ora 10:00, nr. 3303/01.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI 
şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/10/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-08.10.2020-Ela-Happy-Transcom-
SRL.pdf. 
8. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței, sunt în cuantum de 177,00 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 

1 C.N. Poşta Română SA 
CNPRCOMaaa/ 

4031706 13.07.2020 16.20 lei 
comunicare notificări către debitor și administratorul 

Caimac O. E. 
2 C.N. Poşta Română SA DIV000007717 14.07.2020 7.32 lei comunicare adresă către Mit Insolv SPRL 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  1386721 05.08.2020 20.00 lei 
solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 

informații nr. 1386721/05.08.2020 
4 C.N. Poşta Română SA DIV00007434 11.08.2020 7.32 lei comunicare somație către Caimac O. E. 

5 C.N. Poşta Română SA DIV00007895 25.08.2020 10.70 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către Tribunalul Specializat Argeș 

6 C.N. Poşta Română SA DIV00007974 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către AJFP Argeș 

7 C.N. Poşta Română SA DIV00007976 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către Tribunalul Specializat Argeș 

8 C.N. Poşta Română SA DIV00007975 27.08.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către administratorul Caimac O. E. 
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9 C.N. Poşta Română SA DIV00008185 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a2 către debitor 

10 C.N. Poşta Română SA DIV00008184 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a1 către contestatorul Caimac O. E. 

11 C.N. Poşta Română SA DIV00008182 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a1 către Tribunalul Specializat Argeș 

12 C.N. Poşta Română SA DIV00008181 03.09.2020 10.92 lei 
comunicare întâmpinare depusă la dosarul nr. 

11/1259/2020/a1 către debitor 
13 C.N. Poşta Română SA DIV00008203 04.09.2020 7.32 lei comunicare somație către Caimac O. E. 
14 C.N. Poşta Română SA DIV00008518 15.09.2020 15.60 lei comunicare acte către Tribunalul Specializat Argeș 
15 C.N. Poşta Română SA DIV00040253 18.09.2020 16.10 lei comunicare acte către Tribunalul Specializat Argeș 

 
Total sume avansate de către administratorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 177.00 lei  
9. Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate. Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.06.2020 este de 300 lei/ lună exclusiv 
TVA pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC Ela Happy Transcom SRL, în cazul onorariului fix și 
procentul de maximum 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes. Onorariul achitat până la 
data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că, deși debitorul Ela Happy Transcom SRL și-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi 
de a propune un plan de reorganizare în vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, debitorul Ela Happy Transcom SRL nu a propus un plan de 
reorganizare în conformitate cu disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, în termen de 30 de zile de la 
publicarea tabelului definitiv de creanțe, cât şi aspectele menționate anterior cu privire la antrenarea răspunderii 
administratorului Caimac O. E., solicităm Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment a debitorului Ela Happy 
Transcom SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în 
vederea identificării bunurilor din averea debitorului și soluționării dosarelor asociate nr. 11/1259/2020/a3 și nr. 
11/1259/2020/a4. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


