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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 3971 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. 97 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Sumplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Rotiemme Impex SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Sumplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa  

debitorului SC Rotiemme Impex SRL 

Număr dosar 3927/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Harja Radu Ciprian 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
1. Referitor la evidența și registrele contabile ale debitorului Rotiemme Impex SRL 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 1715141/28.09.2020 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bihor, administratorul societății Rotiemme Impex SRL este dl. Jurca D. N., cetățean -, născut în data de -, în 
-, -, numit în funcția de administrator în data de 17.10.2008, cu puteri depline, cu o durată a mandatului nelimitată. 
În vederea identificării registrelor contabile obligatorii și a întregii evidențecontabile a societății debitoare Rotiemme 
Impex SRL, administratorul judiciar a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Rotiemme Impex SRL la sediul social din Municipiul Oradea, Str. Garoafei, Nr. 2, Judet 
Bihor, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 3139/28.09.2020, prin scrisoare recomandată 
cu conținut declarat nr. 3140/28.09.2020 cu confirmare de primire nr. VA39996586768 – predat la destinatar;  
- a comunicat debitorului SC Rotiemme Impex SRL la punctul de lucru din Sat Borş, Comuna Borş, Nr. 195/A, Judet 
Bihor, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 3139/28.09.2020, prin scrisoare recomandată 
cu conținut declarat nr. 3167/29.09.2020 cu confirmare de primire nr. VA39996586758 – returnat catre expeditor;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3141/28.09.2020 către asociatul unic și administratorul Jurca D. N., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată 
cu conținut declarat nr. 3142/28.09.2020 cu confirmare de primire nr. VA39996586748.  
Prin notificările comunicate, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul 
Jurca D. N. următoarele: „În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență, […] 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicare amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul sindic.  
Este important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către 
administratorului judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului SC Rotiemme Impex SRL prevăzută de art. 101 și urm. din 
Legea nr. 85/2014 se va efectua în data de 06.10.2020, la ora 15:00. 
Astfel, vă solicităm următoarele: 
1. Prezentarea la sediul social al debitorului din Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor, în data de 06.10.2020, ora 15:00 
în vederea efectuării inventarieriii bunurilor din averea debitorului Rotiemme Impex SRL conform disp. art. 101 din 
Legea nr. 85/2014. 
2. Prezentarea în vederea efectuării inventarierii de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel 
mai scurt timp posibil, a tuturor bunurilor și disponobilităților bănești existente în averea debitorului Rotiemme Impex 
SRL. 
3. Predarea către administratorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de debitorul Rotiemme Impex SRL în perioada ianuarie 2017 - prezent. 
4. Predarea listei tuturor operațiunilor de încasări și plăți efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență și 
documentele justificative aferente. 
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Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Rotiemme Impex SRL de urgență către administratorul judiciar, sunteţi susceptibilă de 
atragerea răspunderii civile și penale. Astfel, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către 
debitorul Rotiemme Impex SRL fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Rotiemme Impex SRL, aveți 
obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special.” 
Cu privire la obligația admnistratorului Jurca D. N. de a ține contabilitatea societății debitoare Rotiemme Impex SRL, 
menționăm următoarele: 
- Art. 73 alin. (1) lit. c) și e) din Legea societăților nr. 31/1990 modificată, prevede „(1) Administratorii sunt solidar 
răspunzători față de societate pentru: […] c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; […] e) stricta 
îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”. 
- Art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, 
regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au 
obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.” 
- Art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, 
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor 
obținute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea 
cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța 
financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în 
relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți 
utilizatori.” 
- Art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității 
la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, […] 
- Art. 21 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-
inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor 
elaborate de Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-
contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.” 
- Art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în 
momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 
Prin urmare, administratorul Jurca D. N. are obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea societăţii debitoare 
Rotiemme Impex SRL, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
Conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la dispoziția 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor 
cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și 
averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare.” 
Prin urmare, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul dl. Jurca D. N. are obligaţia de a 
preda administratorului judiciar toate documentele financiar-contabile ale debitorului Rotiemme Imex SRL. 
Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a comunicării notificării de deschidere a procedurii generale de 
insolvență la sediul social al debitorului, cât și la adresa de domiciliu a asociatului unic și administratorului Jurca D. N., 
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. 
Menționăm faptul că, 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 aceleași motive – nepredarea 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. Astfel, neputându-se 
identifica bunurile care fac parte din patrimoniul societății debitoare, administratorul judiciar a fost în imposibilitatea de 
a întocmi inventarul în cadrul procedurii de insolvență. 
Administratorul judicar apreciază că sunt îndeplinite prevederile art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „[...] 
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 alte 
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persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: [...] d) au tinut o 
contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu 
legea. in cazul nepredarii documentelor contabile catre administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atat culpa, cat 
si legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu se prezuma. Prezumtia este relativa […];”. 
Astfel, 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. 
2. Referitor la bunurile din averea debitorului Rotiemme Impex SRL 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2019 debitorul Rotiemme Impex 
SRL înregistrează următoarele active: active imobilizate - 5.709.415 lei; stocuri - 1.760 lei; creanţe - 9.907.733 lei. 
Administratorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Jurca N. D. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 06.10.2020, la ora 15:00, la sediul 
debitorului. 
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 prezentat administratorului judiciar bunurile din averea debitorului Rotiemme Impex 
SRL în vederea inventarierii acestora în conformitate cu disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, 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. 
Menționăm faptul că, administratorul Jurca D. N. nu a comunicat administratorului judiciar documente financiar-
contabile aferente creanțelor deținute de către rotiemme impex srl în valoare de 9,907,733 lei, la data de 31.12.2019. 
În cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a), e) din Legea nr. 85/2014: „[...] 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 alte persoane care au contribuit la starea de 
insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: [...] 
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; [...]. 
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; […];”. 
Aspectele care fac aplicabil acest articol privesc folosirea în interesul personal al administratorului Jurca D. N. a 
bunurilor și a disponibilităților bănești cu care debitorul Rotiemme Impex SRL figurează în documentele contabile.  
De asemenea, folosirea 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. 
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Jurca D. 
N. precum și a altor persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului Rotiemme Impex SRL în temeiul 
art. 169 alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 85/2014. 
3. Referitor la continuarea activității economice a societății Rotiemme Impex SRL care a dus la incapitatea de plată a 
datoriilor 
Administratorul judiciar apreciază faptul că, în cauză sunt incidente disp. art. 169 lit. c) din Legea nr. 85/2014 „La 
cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul 
pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de 
cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul 
societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre 
următoarele fapte: [...] c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana 
juridică la încetarea de plăţi”. 
Prin dispunerea de către administratorul dl. Jurca D. N. de a continua în interes personal efectuarea unor activităţi 
comerciale în numele societății Rotiemme Impex SRL care duceau în mod vădit la starea de insolvenţă, se înţeleg toate 
activitățile economice care, deşi sunt vădit prejudiciabile, din punct de vedere financiar, pentru patrimoniul societăţii, au 
fost continuate în mod conştient şi voit de către administratorul dl. Jurca D. N. și de către alte persoane care gestionează 
activele societății Rotiemme Impex SRL, cu scopul de a obţine câştiguri personale. D 
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. 
Astfel, 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  și care au contribuit la starea de 
insolvenţă a debitorului Rotiemme Impex SRL în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
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Având în vedere cuantumul ridicat al datoriilor către bugetul de stat precum și către ceilalți creditori, administratorul 
judiciar va convoca Adunarea Generală a Creditorilor pentru a pune în discuție sesizarea organelor de cercetare penală 
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, precum și mandatarea persoanei care va înainta și 
susține în numele creditorilor plângerea penală. 
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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


