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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 3973 Din data de 19.11.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Harja Radu 
Ciprian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Rotiemme Impex SRL, cod de identificare fiscală: RO 18023244; Sediul social: Oradea, str. Garoafei, 
nr. 2, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/2087/2005. 
3.2. Administrator special: Jurca D. N.. 
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 Rotiemme Impex SRL, 
conform Sentinței civile nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 modificată prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 
24.09.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului 
SC Rotiemme Impex SRL din data de 25.11.2020, ora 10:00, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Rotiemme Impex SRL din data de 25.11.2020, ora 10:00 

Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
Rotiemme Impex SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL. 
(5).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 modificată prin Încheierea 
Camerei de Consiliu din data de 24.09.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 648/F/2020 din 
data 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă. 
(6).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL constând din: onorariul fix lunar de 1.500 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență 
a debitorului Rotiemme Impex SRL și onorariul variabil de 2,5% (exclusiv TVA) din sumele recuperate din 
valorificarea bunurilor din averea debitoarei și recuperarea creanțelor. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
Rotiemme Impex SRL. 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020. 
Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18117/28.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf.  
În temeiul disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul privind întocmirea Raportului privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020 a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 18175/28.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-privind-depunere-raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-
din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf.  
Conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3682/26.10.2020 a fost comunicat la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bihor.  
De asemenea, administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3971/19.11.2020. 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex 
SRL nr. 3682/26.10.2020 și a Suplimentul la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3971/19.11.2020, se rețin următoarele: 
- Administratorul debitorului Rotiemme Impex SRL dl. Jurca D. N. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, 
în sensul că nu a predat documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoarea 
SC Rotiemme Impex SRL. 
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- Administratorul dl. Jurca D. N. nu a 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. 
- Prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, administratorul dl. Jurca D. N. a prilejuit pierderea de informaţii 
contabile, respectiv evidenţa clară a debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea 
recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului 
debitoarei. 
- Din cauza nepredării de către administratorul dl. Jurca D. N. a actelor contabile către administratorul judiciar, nu au 
putut fi identificate nici bunurile și alte active existente în patrimoniul societății.  
- Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Jurca D. N. 
precum și a tuturor persoanelor - care au condus de facto activitatea societății în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 85/2014. 
- Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3349/06.10.2020, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei Rotiemme Impex SRL, întrucât administratorul Jurca D. N. nu s-a prezentat la 
sediul social al debitorului, în conformitate cu notificarea comunicată.   
- Administratorul Jurca D. N. nu a comunicat administratorului judiciar documente financiar-contabile cu privire la 
activele aflate în averea debitorului la data intrării în procedura generală de insolvență – 17.09.2020. 
- Flosirea bunurilor societăţii Rotiemme Impex SRL de către administratorul dl. Jurca D. N. și alte persoane - care au 
condus de facto activitatea societății precum și care gestionează aceste bunuri prin posibili interpuși, într-un scop 
contrar interesului social al persoanei juridice Rotiemme Impex SRL, respectiv în interesul persoanelor responsabile sau 
al unor alte societăţi în care persoanele responsabile au interese, a cauzat prejudicierea creditorilor societății Rotiemme 
Impex SRL de a-și recupera creanțele, respectiv a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului. 
- Omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, este mai 
mult decât evidentă raportată la valorile extrem de mari ale creanțelor creditorilor societății Rotiemme Impex SRL 
prejudiciați prin faptele săvârșite de către organele de conducere ale societății: obligații fiscale datorate la bugetul 
general consolidat al statului în valoare de 10.140.134 lei; datorii către creditorul Tubadzin Management Group Sp. z. 
o.o. de 2.092.435,35 lei; datorii la creditorul Vista Bank România SA de 2.533.638,27 lei; datorii la creditorul Ceramika 
Paradyz Sp. z. o.o. de 4.455.214,49 lei; impozite restante la bugetul local al Municipiului Oradea de 178.467 lei, 
ș.a.m.d. 
- Administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Jurca D. N. 
precum și a tuturor persoanelor - care au condus de facto activitatea societății, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și 
e) din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit 
Raport întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvenţă privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3357/06.10.2020. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 16744/08.10.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-%C3%AEntocmit-%C3%AEn-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-
2014-privind-SC-Rotiemme-Impex-SRL.pdf  
Din Raportul întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi 
de insolvenţă privind debitorul SC Rotiemme Impex SRL nr. 3357/06.10.2020, respectiv din cuprinsul se rețin 
următoarele: 
- 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 procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență; 
- debitorul SC Rotiemme Impex 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, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Rotiemme 
Impex SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere aspectele anterior menționate raportate la valorile extrem de mari ale creanțelor creditorilor societății 
Rotiemme Impex SRL prejudiciați: obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului în valoare de 
10.140.134 lei; datorii către creditorul Tubadzin Management Group Sp. z. o.o. de 2.092.435,35 lei; datorii la creditorul 
Vista Bank România SA de 2.533.638,27 lei; datorii la creditorul Ceramika Paradyz Sp. z. o.o. de 4.455.214,49 lei; 
impozite restante la bugetul local al Municipiului Oradea de 178.467 lei, ș.a.m.d., administratorul judiciar apreciază că 
faptele indicate, săvârșite de către administratorul Jurca D. N. și de către alte persoane care conduc de facto activitatea 
societății Rotiemme Impex SRL, reprezintă infracțiuni conform următoarelor texte de lege: 
• Articolul 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990: „(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu 
amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al 
directoratului ori reprezentantul legal al societății care: […] b) folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se 
bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate 
în care are interese direct sau indirect;” 
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• Articolul 241 alin. (1) lit. a) din Cod Penal:  
„Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: […]  
a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;” 
• Articolul 239 din Codul Penal: 
„Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 
(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul 
său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă.” 
• Articolul 295 din Codul Penal: 
„Delapidarea 
(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau 
alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. 
(2) Tentativa se pedepsește.” 
• Articolul 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
„(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] 
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al 
disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin 
bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;” 
• Articolul 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale: 
„(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor 
drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: 
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor 
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; 
c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori 
evidenţierea altor operaţiuni fictive; 
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice 
fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; 
e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; 
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori 
declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; 
g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în 
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală”. 
respectiv se impune necesitatea formulării plângerii penale împotriva dl. Jurca D. N. și a altor persoane care gestionează 
bunurile debitorului Rotiemme Impex SRL pentru a săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal, art. 49 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 129/2019 și de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL să aprobe concluziile raportului întocmit 
în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, completat prin Suplimentul la Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 3971/19.11.2020, cu privire la 
formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului Jurca D. N. și a altor persoane care au 
cauzat apariția stării de insolvență a debitorului Rotiemme Impex SRL, în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, respectiv formularea plângerii penale împotriva dl. Jurca D. N. și a altor persoane care gestionează bunurile 
debitorului Rotiemme Impex SRL pentru a săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal, art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
129/2019 și de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. 
De asemenea, solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL să aprobe intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Rotiemme Impex SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 
145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
Conform disp. art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014: „(4) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor 
putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând 
creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi 
care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare 
procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente.” 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
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Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL să desemneze comitetul creditorilor 
debitorului Rotiemme Impex SRL. 
Propunerea administratorului judiciar: desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
format din 3 creditori cu drept de vot, creditor cu creanțele beneficiind de cauze de preferință, creanțele bugetare și 
chirografare cele mai mari, prin valoare, având în vedere numărul creditorilor înscriși la masa credală. 
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL să desemneze președintele Comitetului 
Creditorilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL. 
Propunerea administratorului judiciar: Desemnarea în calitate de președinte al comitetului creditorilor debitorului 
Rotiemme Impex SRL creditorul cu cea mai mare creanță respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Cluh-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor. 
(5).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 modificată prin Încheierea 
Camerei de Consiliu din data de 24.09.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 648/F/2020 din 
data 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă. 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi: 
Solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL să confirme administratorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 648/F/2020 din data 
17.09.2020 modificată prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 24.09.2020 de îndreptare a erorii materiale 
strecurate în Sentința nr. 648/F/2020 din data 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019 de către Tribunalul 
Bihor, Secția a II-a Civilă. 
(6).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL constând din: onorariul fix lunar de 1.500 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență 
a debitorului Rotiemme Impex SRL și onorariul variabil de 2,5% (exclusiv TVA) din sumele recuperate din 
valorificarea bunurilor din averea debitoarei și recuperarea creanțelor. 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 
Solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL să aprobe retribuția 
administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: onorariul fix lunar de 1.500 lei (exclusiv TVA) 
pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului Rotiemme Impex SRL și onorariul variabil de 2,5% (exclusiv 
TVA) din sumele recuperate din valorificarea bunurilor din averea debitoarei și recuperarea creanțelor. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


