
1 
 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4389 Data emiterii: 23.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 342/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Flavius Gheorghe 
Mureșan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: SC Indormur Exim SRL, cod de identificare fiscală: 8718503; Sediul social: Târgu Mureș, str. Fabricii de 
Zahăr, nr. 3, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/398/2010. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului SC Indormur Exim SRL, 
conform Încheierii de ședință din data de 12.10.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
342/1371/2019, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Suplimentul la raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Indormur Exim SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 13 
(treisprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Supliment la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului  

SC Indormur Exim SRL 

Număr dosar 342/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Flavius Gheorghe Mureșan 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Indormur Exim SRL 
Structura prezentului raport este următoarea: 
I. Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
II. Obiectul de activitate, evoluția și structura capitalului social al debitorului 
II.1. Identificarea societăţii debitoare 
II.2. Structură capitalului social 
II.3. Organigrama funcțională și de conducere a debitorului 
II.4. Obiectul principal de activitate 
II.5. Scurt istoric al societăţii debitoare  
III. Analiza situației patrimoniale și a performanțelor financiare 
IV. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 
V. Analiza contului de profit și pierdere în istoric 
VI. Indicatori financiari și evoluția acestora 
VII. Analiza activității comerciale desfășurate 
VIII. Analiza litigiilor 
VIII.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
VIII.2. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant 
IX. Analiza notificărilor înregistrate de debitor în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
X. Organizarea funcțională și de conducere a debitorului 
XI. Analiza resurselor umane și evoluția acestora 
XII. Analiza obligațiilor, a nivelului de îndatorare, a surselor de finanțare: finanțare proprie sau finanțare din credite 
XIII. Concluzii 
XIII.1. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
XIII.2. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență  
XIII.3. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
XIV. Anexe 
I. Preambul (legislația aplicabilă, numirea lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
SC Indormur Exim SRL a fost întocmit în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Prin Sentința nr. 476 din data de 17.10.2019 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
342/1371/2019, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență coroborat cu art. 38 alin. (1) din aceeași lege, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de 
debitorul SC Indormur Exim SRL cu sediul social în Târgu Mureș, str. Fabrica de Zahăr, nr. 3, jud. Mureș, CUI 
8718503, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/398/2010. 
În temeiul disp. art. 73 alin. (1) și art. 57 din Legea nr. 85/2014, este desemnat în calitate de administrator judiciar 
provizoriu Coreli Consult IPURL. 
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În BPI nr. 22700/28.11.2019 a fost publicat Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la intrarea în 
insolvență a debitorului Indormur Exim SRL nr. 978/28.11.2019 întocmit de administratorul judiciar provizoriu Coreli 
Consult IPURL. 
Prin Sentința nr. 593 din data de 10.12.2019 pronunțată de către Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 
342/1371/2019, în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în faliment a 
debitorului Indormur Exim SRL, respectiv în temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea 
societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. 
Prin Sentința nr. 593 din data de 10.12.2019 pronunțată de către Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 
342/1371/2019, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Coreli Consult 
IPURL. 
Conform Procesului-verbal nr. 137/02.03.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Indormur Exim SRL 
publicat în BPI nr. 5549/23.03.2020, a fost numit în calitate de lichidator judiciar al debitorului Indormur Exim SRL 
subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Încheierea de ședință din data de 12.10.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
342/1371/2019, judecătorul-sindic a luat act de confirmarea lichidatorului judiciar. Acordă termen în procedură pentru 
continuarea demersurilor şi pentru a da posibilitate lichidatorului judiciar să-şi îndeplinească atribuţiile stabilite în 
sarcina sa, respectiv să completeze raportul cu cauze cu elementele indicate prin Încheierea din data de 20.01.2020. 
Menționăm faptul că prezentul Supliment la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Indormur Exim SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 85/2014 va fi depus 
la grefa Tribunalului Specializat Mureș, raportul putând fi consultat atât la dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului 
Specializat Mureș, cât și la sediul procesual al lichidatorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului. 
Administratorul debitorului nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar și nu a predat documentele financiar-
contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor și nu a predat bunurile existente în averea 
debitorului. 
Astfel, în elaborarea prezentului raport, lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL a examinat informațiile 
furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș și datele publicate pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice www.mfinante.ro.  
În ceea ce priveşte diversele chestiuni de fapt, Consultant Insolvenţă SPRL nu a făcut verificări sau investigaţii 
independente şi a prezumat caracterul complet şi veridicitatea tuturor datelor şi informaţiilor analizate. 
Prezentul Raport conţine de asemenea interpretări ale diverselor legi, ordonanţe sau alte acte normative. Aceste 
interpretări nu constituie şi nici nu pot fi considerate ca o analiză exhaustivă şi/sau o opinie legală în ceea ce priveşte 
legislaţia din România aplicabilă debitorului.  
În egală măsură, prezentul raport porneşte de la premisa că datele şi informaţiile deținute de către lichidatorul judiciar 
sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea 
desfășurată de SC Indormur Exim SRL anterior datei de 17.10.2019 – data deschiderii procedurii generale de insolvenţă 
împotriva debitorului. Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului raport nu fac 
obiectul acestuia. 
II. Obiectul de activitate, evoluția și structura capitalului social al debitorului 
II.1. Identificarea societăţii debitoare: 
Societatea SC Indormur Exim SRL este o societate cu răspundere limitată, având sediul social în Municipiul Târgu 
Mureş, Str. Fabrica de Zahăr, nr. 3, jud. Mureş. Societatea este înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Mureș sub numărul J26/398/2010, având CUI 8718503. 
II.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, capitalul social 
subscris al societății Indormur Exim SRL este de tip privat autohton 100%, în cuantum de 200 lei, divizat în  20 de părți 
sociale, valoarea unei părți sociale de 10 lei, și este integral vărsat de către - persoana fizică dl. Răspopa M. C., în 
calitate de asociat unic, având cetățenie -, născut în data de -, în -, deținând un aport vărsat la capitalul social de 200,00 
lei, reprezentând 20 de părți sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi de 100%/100%.  
II.3. Organigrama funcțională și de conducere a debitorului 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, administratorul 
societății debitoare Indormur Exim SRL este dl. Răspopa M. C., -, cu durata mandatului nelimitată, cu puteri depline 
conform actului constitutiv.  
II.4. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Transporturi interurbane de călători pe calea ferată”, cod CAEN 4910. 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, activitățile desfășurate 
la sediul social din Municipiul Tîrgu Mureş, Str. Fabrica De Zahăr, Nr. 3, Judet Mureş: 
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 
3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
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II.5. Scurt istoric al societăţii debitoare  
Societatea Indormur Exim SRL a fost înființată în anul 1996, fiind înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Cluj sub nr. J12/1446/1996. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 761/13.V.2002 – Actului adițional la 
contractul și statutul societății comerciale Indormur Exim SRL, Mureșan V. și Galea C. V., în calitate de asociați ai 
societății Indormur Exim SRL, au hotărât modificarea contractului și statutului societății după cum urmează: 
„Subsemnatul Galea C. V., prin prezentul act declar că cesionez cu titlu oneros în întregime cele 10 părți sociale a 
100.000 lei fiecare, în valoare totală de 1.000.000 lei, noului asociat al societății, Trif A. R., […], cesionare ce are ca 
semnificație retragerea mea din societate, cu mențiunea că între mine și societate nu mai există nici un fel de desocotiri, 
și, de asemenea, declar că am fost despăgubit în întregime cu contravaloarea părților sociale cesionate în valoare de 
1.000.000 lei. Subsemnatul Mureșan V., prin prezentul act declar să consimt să intre în societate, în calitate de asociat, 
doamna Trif A. R., care prin prezentul act declară că acceptă p„rțile sociale cesionate de către asociatul Galea CC. V., 
devenind asociat al societății Indormur Exim S.R.L. Împreună cu asociatul Mureșan V., în condițiile stabilite în 
contractul și statutul societății, cu modificările aduse prin prezentul act adițional. Subsemnata Trif A. R. declar că am 
luat la cunoștință de activul și pasivul societății în baza ultimului bilanț contabil încheiat, și îmi asum răspunderea 
pentru activitatea societății numai de la data semnării prezentului act”.  
În consecință, au fost modifică următoarele articole din contractul și statutul societății: Preambulul statutului și 
contractului au fost modificate astfel: Au calitatea de asociați ai Societății Comerciale Indormur Exim — S.R.L.: 
Mureșan V., [...], și Trif A. R., [...].“  
Cap. II art. 7 din statut și cap. I art. 2 din contract se modifică astfel: Capitalul social al societății este de 2.000.000 lei, 
În numerar, și se divide în 20 părți sociale a 100.000 lei fiecare, structurându-se pe asociați astfel: 1. Mureșan V. deține 
10 părți sociale a 100.000 lei fiecare, În valoare total„ de 1.000.000 lei, cu titlu de aport inițial, reprezentând 50 % din 
capitalul social; 2. Trif A. R. deține 10 părți sociale a 100.000 lei fiecare, În valoare total„ de 1.000.000 lei, cu titlu de 
cesionare, reprezentând 50 % din capitalul social. Participarea la beneficiile și pierderile societății a asociaților se va 
face proporțional cu cota de participare la capitalul social al societății. 
 Cap. III art. 11 din statut și cap. III art. 6 din contract se modifică astfel: Au calitatea de administratori ai Societății 
Comerciale Indormur Exim — S.R.L. asociații Mureșan V. și Trif A. R., care vor reprezenta societatea În raporturile cu 
persoanele fizice și juridice, atribuții ce vor putea fi exercitate și separat în condițiile stabilite de adunarea generală a 
asociaților. Prin prezentul act Înceteaz„ calitatea de administrator a asociatului Galea C. V., care se retrage din societate. 
Celelalte articole din contractul și statutul societății au rămas nemodificate. Prezentul act adițional face parte integrantă 
din contractul și statutul societății comerciale. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2141/19.VII.2004 – Actului adițional la 
contractul și statutul societății comerciale Indormur Exim SRL, asociații Mureșan V. și Mureșan A. R. în calitate de 
asociați ai Societății Comerciale Indormur Exim - S.R.L., cu sediul în satul Cetan nr. 128, ap. 4, comuna Vad, județul 
Cluj, având un capital social de 2.000.000 lei, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului Cluj cu nr. 
J12/1446/1996, în conformitate cu art. 199 din Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât completarea obiectului 
secundar de activitate și deschiderea unui punct de lucru. Față de cele de mai sus articolul din statut și articolul din 
contractul de societate, referitor la obiectul secundar de activitate, se completează cu următoarele activități: 5124 - 
comerț cu ridicata cu piei brute și cu piei prelucrate; 5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi; 5263 - comerț cu 
amănuntul care nu se efectuează prin magazine (prin comis voiajori, prin automate de vândut produse, prin case de 
licitații, licitații prin internet). Art. din statutul și articolul din contractul de societate, referitor la sediile secundare ale 
societății se modifică astfel: societatea deschide un punct de lucru în satul Manasturel nr. 208, comuna Cuzdrioara, 
județul Cluj. Restul clauzelor din contractul și statutul societății rămân nemodificate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2898/2.VII.2010 – Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților nr. 1 din 07.05.2010, asociații Muresan A. R și Vladulescu A. M. au hotărât următoarele:  
1. - cesiunea unui număr de 20 părți sociale de asociații existenți, în felul următor: Mureșan A. R., cesionează 10 părți 
sociale asociatului cooptat Răspopa M. C., [...], iar Vladulescu A. M., cesionează din totalul de părți sociale deținute un 
număr de 8 părți = 80 lei asociatului cooptat Răspopa M. C., iar 2 părți sociale = 20 lei asociatei cooptate Buta M., [...].  
2. - aportul asociaților la capitalul social în urma cesiunii și a cooptării de noi asociați, este: Răspopa M. C. - deține 18 
părți sociale = 180 lei iar Buta M. - deține 2 părți sociale = 20 lei. Participarea asociaților la beneficii și pierderi se 
determină în raport cu aportul asociaților la capitalul social respectiv 90% și 10%.  
3. - în urma ieșirii din societate dna Muresan A. R>, pierde și calitatea de administrator, pe viitor societatea fiind 
administrată de dl Răspopa M. C., cu datele de mai sus, durata mandatului de administrare fiind pe o perioadă de 80 de 
ani, începând cu data de 07.05.2010.  
4. - schimbarea sediului social în Tg. Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 19, ap. l5, jud. Mureș. 
5. - redefinirea obiectului principal de activitate, cel existent trecând în secundar, ca fiind: 4120 - lucrări de construcții a 
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.  
6. - completarea obiectului secundar de activitate, cu: 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, 
cu vânzare predominantă de produse nealimentare, 1610 - tăierea și rindeluirea lemnului, 1622 - fabricarea parchetului 
asamblat în panouri, 1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale 
vegetale împletite, 4211 - lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, 4520 - întreținerea și repararea 
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autovehiculelor, 4531 - comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule, 4532 - comerț cu amănuntul de 
piese și accesorii pentru autovehicule, 4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții, 
4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare, 4778 - 
comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, exclusiv al armamentului, muniției, obiectelor de 
cult, și al oricăror produse care necesită avize prealabile, 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de 
comenzi sau prin internet, 4931 - transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, 4939 - alte transporturi 
terestre de călători n.c.a. 4941 - transporturi rutiere de mărfuri, 5530 - parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 - 
alte servicii de cazare, 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management, 7820 - activități de contractare, pe 
baze temporare, a ,personalului; 7830 - servicii de furnizare și management a forței de muncă, 7911 - activități ale 
agențiilor turistice, 7912 - activități ale tur-operatorilor, 7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică, 8121 - 
activități generale de curățenie a clădirilor, 8122 - activități specializate de curățenie, 8130 - activități de întreținere 
peisagistică, 9604 - activități de întreținere corporală. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5261/31.XII.2010 – Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților nr. 4 din 13.12.2010, Adunarea generală a asociaților s-a întrunit azi, 30.11.2010, în conformitate 
cu prevederile Actului Constitutiv la sediul social al Societății. La Adunarea generală a asociaților, statutar și legal 
convocată, participă asociații reprezentând 100% capitalul social, astfel: 1. Răspopa M. C., -, deținător a 18 p.s., 
reprezentând 90 % din cap. soc. 2. Răspopa M., -, deținător a 2 p.s., reprezentând 10 % din cap. soc. Adunarea Generală 
a Asociaților, statutar și legal întrunită, cu unanimitate de voturi, au hotărât următoarele:  
1. Schimbarea sediului social a firmei S.C. Indormur Exim S.R.L. din Tg. Mureș, Bd. Pandurilor nr. 19, ap. 15, jud. 
Mureș la noul sediu social Tg Mureș, str. Avram Iancu nr. 10/1, jud. Mureș. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3148/19.VIII.2011 – Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților nr. 1 din 12.04.2011, Răspopa M. C., - și Răspopa M., -, în calitate de asociați în S.C. “Indormur 
Exim” S.R.L., cu sediul în Tg. Mureș, str. Avram Iancu nr. 10, ap. 1, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/398/2010, 
au hotărât următoarele: - A) redefinirea obiectului principal de activitate, cel existent trecând în secundar, ca fiind: 4910 
- transporturi interurbane de călători pe cale ferată. - B) completarea obiectului secundar de activitate, cu: 4212 - lucrări 
de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane. 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă 
durată. 5610 - restaurante. 9311 - activități ale bazelor sportive. 9313 - activități ale centrelor de fitness. 9319 - alte 
activități sportive. 9321 - bâlciuri și parcuri de distracții. 9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a. 4211 - 
lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor. 4213 - construcția de poduri și tuneluri. 3317 - repararea și 
întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 4920 - transporturi de marfă pe cale ferată. 4771 - comerț cu 
amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate. 4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din 
piele, în magazine specializate. 4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine 
specializate. - C) schimbarea sediului social la adresa din Tg. Mureș, str. Fabrica de Zahăr, nr. 3, jud. Mureș. - D) 
înregistrarea unui punct de lucru, în: apartamentului nr. 4, Spațiul nr. II situat la parterul Corpului A al imobilului din 
Tg. Mureș, str. Călărașilor nr. 40, jud. Mureș. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 598/18.02.2012 – Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților nr. 1 din 09.08.2011, Răspopa M. C., - si Răspopa M., -, in calitate de asociati in S.C. Indormur 
Exim - S.R.L., cu sediul in Tg. Mures, str. Fabrica de Zahar nr. 3, inregistrata la O.R.C. Mures sub nr. J26/398/2010, au 
hotarat urmatoarele:  
1. cesiunea unui numar de 2 parti sociale = 20 lei de catre asociata existenta Răpopa M., catre asociatul existent 
Răspopa M. C., cu datele mai sus mentionate, acesta devenind astfel detinatorul exclusiv al intregului capital social in 
valoare de 20 parti sociale = 200 lei.  
2. radierea punctului de lucru din Tg.Mures, Str. Calarasilor nr. 40, ap. 4 Spatiul nr. II situat la parterul corpului A, jud. 
Mures.  
3. completarea obiectului secundar de activitate, cu: 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase. 3812 - Colectarea 
deseurilor periculoase. 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor. 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 
III. Analiza situației patrimoniale  
Administratorul societății debitoare dl. Răspopa M. C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că nu a 
furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza 
documentelor depuse la dosarul cauzei nr. 342/1371/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș și a datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Indormur Exim SRL este inactiv conform 
deciziei nr. 4743/28.08.2020 începând cu data de 26.10.2020 (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp).  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitorului SC Indormur Exim SRL a fost anulată în data de 25.10.2017, anularea fiind efectuată din oficiu, potrivit 
disp. art. 316 alin. (11) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare 
(fiind declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală, de la data declarării ca inactivă), respectiv a 
fost anulată în data de 01.05.2020 potrivit disp. art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile și completările ulterioare (nu a depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 pentru 6 luni consecutive, 
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în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în 
cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic).  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 (ultimele situații financiare 
depuse de către debitor prin administrator sunt încheiate la data de 31.12.2018) societatea debitoare prezintă următoarea 
situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 
Total active imobilizate 315,995 lei 
Total active circulante, din care: 217,150 lei 
- stocuri 0 lei 
- creanţe 217,351 lei 
- casa şi conturi la bănci -201 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 533,145 lei 
Total capitaluri proprii -451,036 lei 
Total datorii 984,181 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 533,145 lei 

Din analiza datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018, debitorul înregistrează 
următoarele active: 
• active imobilizate – 315,995 lei; 
• creanțe – 217,351 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, debitorul Indormur Exim SRL înregistrează la data de 
30.09.2019 următoarele active: 
- echipamente tehnologice, mașini – 29.191,54 lei; 
- mijloace de transport – 101.126,96 lei; 
- mobilier, aparatură, echipamente – 2.429,81 lei; 
- imobilizări corporale în curs de execuție – 207.195,82 lei; 
- creanțe-clienți – 89.399.41 lei; 
- creanțe debitor-diverși – 48.500 lei; 
- disponibilități bănești în casierie – 20.590,51 lei.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4322/18.12.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei. 
Conform Adresei nr. 59324/07.10.2020 emisă de Municipiul Târgu Mureș, debitorul Idormur Exim SRL figurează în 
evidențele fiscale cu următoarele bunuri mobile: 
- autovehicul marca Iveco Daily, serie motor 3223444, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. înmatriculare 
MS03YND, capacitate cilindrică 2800, data dobândirii 05.08.2011; 
- autovehicul marca MAN, serie motor 08867975352361, nr. identificare WVML02S976G078509, nr. înmatriculare 
MS06YND, capacitate cilidrică 6871, data dobândirii 29.12.2011; 
- autovehicul cu două axe marca Renault Premium, nr. identificare VF22GVA000115489, nr. înmatriculare MS07YND, 
data dobândirii 29.09.2012; 
- remorcă marca Krone, nr. identificare WKESZP18051232390, nr. înmatriculare MS05YND, data dobândirii 
12.10.2011.  
Menționăm faptul că, administratorul dl. Răspopa M. C. nu a predat lichidatorului judiciar activele existente în averea 
debitorului Indormur Exim SRL, respectiv: echipamente tehnologice, mașini – 29.191,54 lei; mijloace de transport – 
101.126,96 lei; mobilier, aparatură, echipamente – 2.429,81 lei; imobilizări corporale în curs de execuție – 207.195,82 
lei; creanțe-clienți – 89.399.41 lei; creanțe debitor-diverși – 48.500 lei; disponibilități bănești în casierie – 20.590,51 lei. 
De asemenea, din analiza detaliată a balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, în perioada 01.01.2019 – 
01.09.2019, debitorul prin administratorul dl. Răspopa M. C. a procedat la scoaterea din evidență a mijloacelor de 
transport în valoare de 33.884,52 lei.  
Cu privire la scoaterea din evidența contabilă a debitorulu Indormur Exim SRL a mijloacelor de trasport, 
administratorul dl. Răspopa M. C. nu a comunicat lichidatorului judiciar niciun document justificativ care a stat la baza 
acestei operațiuni, existând prezumția că aceste mijloace de transport au fost sustrase din averea debitorului în interesul 
personal al administratorului statutar. 
IV. Analiza indicatorilor bilanțieri în istoric 
Evoluţia activului debitorului în perioada 31.12.2016 – 31.12.2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate 315,995 lei 315,995 lei 315,995 lei 
Total active circulante, din care: 454,995 lei 223,858 lei 217,150 lei 
- stocuri 0 lei 0 lei 0 lei 
- creanţe 449,484 lei 223,927 lei 217,351 lei 
- casa şi conturi la bănci 5,511 lei -69 lei -201 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Activ 770,990 lei 539,853 lei 533,145 lei 

Din analiza elementelor componente ale activului patrimonial al Societăţii debitoare se observă: 
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- În perioada 2016-2018, societatea înregistrează active imobilizate având o valoare constantă de 315.995 lei. 
- Activele circulante au scăzut în perioada 2016 - 2018, de la 454,995 lei până la 217,150 lei, ca urmare a diminuării 
valorii creanțelor de la 449,484 lei la 217,351 lei (reduse cu 51,64%). În perioada 2016-2018, societatea nu 
înregistrează stocuri. 
- Societatea nu înregistrează cheltuieli în avans pe parcursul întregii perioade analizate. 
Evoluţia pasivului debitorului în perioada 31.12.2016 – 31.12.2018 este prezentată mai jos pe principalele elemente 
componente: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total capitaluri proprii -313,704 lei -406,144 lei -451,036 lei 
Total datorii 1,084,694 lei 945,997 lei 984,181 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 770,990 lei 539,853 lei 533,145 lei 

Din analiza elementelor componente ale pasivului debitoarei, se observă: 
- Capitalurile proprii au o evoluţie descendentă pe parcursul întregii perioade analizate (capitalurile proprii scad în 
perioada 2016 - 2018 de la -313,704 lei la -451,036 lei,). În perioada 2017-2018, capitalurile proprii scad de la -406,144 
lei lei la -451,036 lei (reducere determinată de înregistrarea unor pierderi rezultate din exerciţiile financiare aferente 
anilor 2017 și 2018). 
- Datoriile totale ale societăţii au o evoluţie ascendentă în perioada 2017 - 2018, crescând de la 945,997 lei până la 
984,181 lei  (majorare cu 4,04%). 

Conform Tabelului definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Indormur Exim SRL, masa 
credală a societății este în valoare totală de 1.344.211,18 lei, din care datorii către Societatea Feroviară de Turism SFT-
CFR SA de 532.968,83 lei și datorii către creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș în 
valoare de 761.919 lei. 
- Societatea nu înregistrează venituri în avans şi nici nu constituie provizioane pe parcursul întregii perioade analizate. 
V. Analiza contului de profit și pierdere în istoric 
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare a 
societăţii, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile înregistrate în scopul desfăşurării activităţii, 
prezentând modul de formare a rezultatelor economice. Aşadar, contul de profit şi pierdere este un document de sinteză 
contabilă prin care se regrupează fluxurile de exploatare, financiare şi extraordinare ale unei societăţi. Cu ajutorul lui se 
explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor concluzii legate de 
nivelul performanţelor economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-un exerciţiu financiar. 
Prin urmare, analiza evoluţiei contului de profit şi pierdere este necesară pentru a contura o imagine cât mai fidelă şi 
complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea defini cât mai precis cauzele şi împrejurările care au 
determinat apariţia stării de insolvenţă a acesteia. Contul de profit şi pierdere exprimă situaţia veniturilor totale, 
cheltuielilor totale precum şi rezultatele obţinute: 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Cifra de afaceri netă 369,970 lei 424,630 lei 90,058 lei 
Venituri totale 419,970 lei 432,930 lei 100,647 lei 
Cheltuieli totale 362,216 lei 455,551 lei 170,226 lei 
Profitul sau pierderea 
brută 57,754 lei -22,621 lei -69,579 lei 
Rezultatul net al 
exerciţiului 53,754 lei -26,950 lei -70,993 lei 
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Astfel, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în perioada 2017 - 2018 debitoarea 
prin administratorul dl. Răspopa M. C. a efectuat activități economice ce au generat doar pierderi financiare, la nivelul 
anului 2018 debitoarea a a înregistrat cheltuieli în cuantum total de 170,226 lei și venituri în cuantum total de 100,647 
lei, înregistrând pierderea financiară de -70,993 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, debitorul Indormur Exim SRL înregistrează la data de 
30.09.2019 următoarele performanțe financiare: 
- pierdere financiară reportată din perioadele anterioare – -442.991,00 lei; 
- pierdere financiară rezultată din corectarea erorilor contabile – -8.285,24 lei; 
- profit curent – 6.208,52 lei. 
VI. Indicatori financiari și evoluția acestora 
Astfel, din punct de vedere al structurii, activul patrimonial al Debitoarei este reprezentat de active imobilizate formate 
doar din imobilizări corporale, şi respectiv din active circulante formate din stocuri, creanțe şi disponibilităţi băneşti. 
Ponderile acestor două categorii de active sunt prezentate de valorile ratelor de structură active de mai jos: 

Denumire indicatori (%) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Rata activelor imobilizate 40.99 58.53 59.27 
(active imobilizate/total activ)       
Rata stocurilor 0.00 0.00 0.00 
(stocuri/total active circulante)       
Rata creanţelor 98.79 100.03 100.09 
(creanţe/total active circulante)       
Rata disponibilităţilor băneşti 1.21 -0.03 -0.09 
(disponibilităţi/total active circulante)       
Rata activelor circulante 59.01 41.47 40.73 
(active circulante/total activ)       

*Analiza indicatorilor s-a făcut pe baza datelor aferente perioadei 2016 – 2018, publicate pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice 
În tabelul anterior sunt prezentate, ca structură, elementele componente ale bilanţului societăţii. Analiza ponderii şi 
evoluţiei celor două grupe mari de active, activele imobilizate şi activele circulante reflectă situaţia actuală din 
societate.  
Rata activelor imobilizate: valoarea ei depinde de specificul activităţii şi de caracteristicile tehnice ale întreprinderii, 
înregistrând valori diferite de la o ramură la alta. Astfel, aceasta are valori foarte mari în cazul firmelor care folosesc o 
infrastructură importantă sau echipamente costisitoare (în industrie). Se apreciază că pentru întreprinderi comparabile, 
această rată semnifică posibilitatea firmei de a rezista unei crize economice, ştiindu-se că o imobilizare ridicată a 
capitalului atrage după sine un risc mare al netransformării acestora în lichidităţi. În cazul societăţilor aparţinând 
sectorului serviciilor, ponderile se schimbă semnificativ în favoarea activelor circulante datorită activelor intangibile, 
imposibil de cuantificat. 
La data de 31.12.2018, valoarea ratei activelor imobilizate este de 59.27% din totalul activelor deţinute de societate. 
Rata activelor circulante: înregistrează valori semnificative în cazul firmelor cu activitate de producţie, cu ciclu lung de 
fabricaţie, precum şi a acelor firme cu specific de distribuţie de bunuri materiale şi valori scăzute în cazul societăţilor 
prestatoare de servicii. Ca pondere însă, activele circulante prezintă valori ridicate în cadrul societăţilor din sectorul 
serviciilor şi scăzute în cadrul acelor entităţi aparţinând industriei. 
Analizând valoarea acestui indicator, obsevăm că se înregistrează o valoare de 40.73% din totalul activ. 
Rata stocurilor se calculează ca raport procentual între stocuri şi totalul activelor circulante. La data de 31.12.2018, 
valoarea ratei stocurilor este de 0,00%, debitoarea nedeținând stocuri. 
Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. La data de 31.12.2018, valoarea ratei 
creanţelor este de 100.09% din totalul activelor circulante deţinute de societate.  
Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul patrimoniului şi se calculează ca 
raport procentual între disponibilităţile băneşti şi totalul activului circulant. În anul 2018, valoarea ratei disponibilităţilor 
băneşti este de -0.09%, debitorul înregistrând un sold bancar negativ. 
Din punct de vedere al elementelor de pasiv, evoluţia societăţii se poate reflecta şi prin intermediul ratelor de structură 
pasiv. 
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Analiza structurii de finanţare a afacerii se bazează pe analiza celor trei surse de finanţare importante: capitalul 
acţionarilor (capitalul propriu), capitalul atras pe termen mediu şi lung (eventuale împrumuturi pe termen mediu şi lung 
şi achiziţiile realizate în leasing financiar) şi capitalul atras pe termen scurt. 

Denumire indicatori (%) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Rata autonomiei financiare globale -40.69 -75.23 -84.60 
(capital propriu/total pasiv)       
Rata de îndatorare globală 140.69 175.23 184.6 
(total datorii /total pasiv)       

Rata autonomiei financiare globale arată capacitatea agentului economic de a susţine din resurse proprii activitatea; 
sugerează o situaţie favorabilă pentru o firmă dacă valoarea sa este mai mare sau egală de 33% (capitalul propriu să 
reprezinte 1/3 din pasivul total). În cazul nostru, valorile acestei rate sunt nefavorabile pe toată perioada analizată, fiind 
în intervalul de -40.69% - -84.60% (în perioada 31.12.2016 – 31.12.2018). 
Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul economic este finanţat din alte resurse decât fondurile 
proprii. Cu cât valoarea acestei rate este mai mică, cu atât ne sugerează o situaţie mai favorabilă pentru firmă. În cazul 
debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii perioade analizate.  
VII. Analiza activității comerciale desfășurate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Transporturi interurbane de călători pe calea ferată”, cod CAEN 4910. 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, activitățile desfășurate 
la sediul social din Municipiul Tîrgu Mureş, Str. Fabrica De Zahăr, Nr. 3, Judet Mureş: 

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 
3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 

VIII. Analiza litigiilor 
VIII.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Societatea debitoare nu figurează, în prezent, cu litigii pe rolul instanțelor de judecată, în care ar avea calitatea de 
reclamant. 
VIII.2. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant 
Societatea debitoare figurează, în prezent, cu următoarele litigii pe rolul instanțelor de judecată, în care ar avea calitatea 
de reclamant: 
- Dosarul nr. 7133/320/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Mureș, Secția Civilă, având ca obiect cererea de chemare 
în judecată formulată de reclamantul Indormur Exim SRL împotriva pârâtei Trafic Serv SRL, prin care a solicitat 
obligarea pârâtei la restituirea către Indormur Exim SRL a bunurilor care constituie obiectul obligațiilor asumate de 
către Indormur Exim SRL și pârâta prin Contractul de subînchiriere și exploatare feroviară nr. 1/08.02.2011, respectiv: 
Locomotiva cu aburi seria 7640527; Vagon nr. serie 70532524512-8 și Vagon nr. serie 10531001230-4. Lichidatorul 
judiciar a depus la dosarul cauzei Extras BPI nr. 5549/23.03.2020 privind Procesul-verbal nr. 137/02.03.2020 al 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului Indormur Exim SRL din data de 02.03.2020, în calitate de dovadă a 
calității de reprezentant legal al societății Indormur Exim SRL, respectiv lichidatorul judiciar își însușește și menține 
cererea formulată de societatea Indormur Exim SRL. 
IX. Analiza notificărilor înregistrate de debitor în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
Având în vedere că administratorul dl. Răspopa M. C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar și nu a predat 
acestuia toate documentele aferente debitorului Indormur Exim SRL, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica aspecte cu privire la acest subcapitol. 
X. Organizarea funcțională și de conducere a debitorului 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, administratorul 
societății debitoare Indormur Exim SRL este dl. Răspopa M. C., -, cu durata mandatului nelimitată, cu puteri depline 
conform actului constitutiv.  
XI. Analiza resurselor umane și evoluția acestora 
Diagnosticul de resurse umane are ca scop determinarea şi identificarea structurii organizatorice a întregii întreprinderi, 
cadrele de conducere, personalul, în vederea stabilirii oportunităţii menţinerii sau modificării acestei structuri pe 
parcursul desfăşurării procedurii.   
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, evoluţia numărului de angajați ai societății 
debitoare în perioada 2015-2018 este următoarea: 
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Menționăm faptul că, administratorul dl. Răspopa M. C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar de a preda toate 
documentele aferente activității economice desfășurate de Indormur Exim SRL, astfel că lichidatorul judiciar a fost în 
imposibilitate de a identifica datele privind angajații actuali ai societății și contractele individuale de muncă aferente. 
Având în vedere starea actuală de faliment a debitorului, lichidatorul judiciar va solicita Inspectoratului Teritorial de 
Muncă lista angajaților debitorului Indormur Exim SRL. 
XII. Analiza obligațiilor, a nivelului de îndatorare, a surselor de finanțare: finanțare proprie sau finanțare din credite 
Menționăm faptul că, administratorul dl. Răspopa M. C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar de a preda toate 
documentele aferente activității economice desfășurate de Indormur Exim SRL, astfel că lichidatorul judiciar a fost în 
imposibilitate de a analiza sursele de finanțare ale activității economice desfășurate de către debitor. 

Denumire indicator 2016 2017 2018 
Rata de îndatorare globală (%) 140.69 175.23 184.6 

Rata de îndatorare globală ne arată limita până la care agentul economic este finanţat din alte resurse decât fondurile 
proprii. Cu cât valoarea acestei rate este mai mică, cu atât ne sugerează o situaţie mai favorabilă pentru firmă. În cazul 
debitorului situaţia este nefavorabilă de-a lungul întregii perioade analizate, la nivelul anului 2016 rata de îndatorate 
globală fiind de 140,693%, crescând la nivelul anului 2018 până la 184,6%. 
Conform Tabelului definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Indormur Exim SRL, masa 
credală a societății este în valoare totală de 1.344.211,18 lei, din care datorii către Societatea Feroviară de Turism SFT-
CFR SA de 532.968,83 lei și datorii către creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș în 
valoare de 761.919 lei. 
XIII. Concluzii 
XIII.1. 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: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a bunurilor din averea debitorului: 
echipamente tehnologice, mașini – 29.191,54 lei; mijloace de transport – 101.126,96 lei; mobilier, aparatură, 
echipamente – 2.429,81 lei; 
• utilizarea în interes personal de către administratorul Răspopa M. C. a creanțelor societății Indormur Exim SRL: 
creanțe-clienți – 89.399.41 lei; creanțe debitor-diverși – 48.500 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a numerarului din casieria societății în 
sumă totală de 20.590,51 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului în valoare de 33.884,52 lei, prin scoaterea acestora din evidența contabilă a debitorului fără existența 
niciunui document justificativ; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului: autovehicul marca Iveco Daily, serie motor 3223444, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. 
înmatriculare MS03YND, capacitate cilindrică 2800, data dobândirii 05.08.2011; autovehicul marca MAN, serie motor 
08867975352361, nr. identificare WVML02S976G078509, nr. înmatriculare MS06YND, capacitate cilidrică 6871, data 
dobândirii 29.12.2011; autovehicul cu două axe marca Renault Premium, nr. identificare VF22GVA000115489, nr. 
înmatriculare MS07YND, data dobândirii 29.09.2012; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, respectiv alți 
creditori, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 1.344.211,18 lei; 
• neținerea de către administratorul Răspopa M. C. a contabilității societății Indormur Exim SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Răspopa M. C. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv 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; 
• nepredarea de administratorul Răspopa M. C. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
• 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. 
XIII.2. Analiza transferurilor efectuate înainte de deschiderea procedurii 
Sub aspectul transferurilor patrimoniale efectuate de către societatea 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 la 
dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, astfel că, lichidatorul 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. 
XIII.3. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
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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: încheierea unui contract de închiriere 
referitor la un bun al persoanei juridice cu plata unei chirii reduse sub preţul pieţei, fără să existe pentru acest fapt 
motive justificative; încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare către persoane afiliate sub preţul pieţei; plata unor 
dividende fictive, dobândirea repetată a acţiunilor aparţinând unei alte societăţi sau bunuri ale acesteia peste preţul 
pieţei, fără ca pentru aceasta să existe motive serioase; utilizarea sumelor de numerar din caserie în interes personal; 
existenţa de avansuri de trezorerie cu o vechime mai mare de 120 zile; nerespectarea destinaţiei creditelor bancare 
contractate de către societate; modul 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.  
Având în vedere următoarele fapte săvârșite de administratorul dl. Răspopa M. C.: 
•sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a bunurilor din averea debitorului: 
echipamente tehnologice, mașini – 29.191,54 lei; mijloace de transport – 101.126,96 lei; mobilier, aparatură, 
echipamente – 2.429,81 lei; 
• utilizarea în interes personal de către administratorul Răspopa M. C. a creanțelor societății Indormur Exim SRL: 
creanțe-clienți – 89.399.41 lei; creanțe debitor-diverși – 48.500 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a numerarului din casieria societății în 
sumă totală de 20.590,51 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului în valoare de 33.884,52 lei, prin scoaterea acestora din evidența contabilă a debitorului fără existența 
niciunui document justificativ; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului: autovehicul marca Iveco Daily, serie motor 3223444, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. 
înmatriculare MS03YND, capacitate cilindrică 2800, data dobândirii 05.08.2011; autovehicul marca MAN, serie motor 
08867975352361, nr. identificare WVML02S976G078509, nr. înmatriculare MS06YND, capacitate cilidrică 6871, data 
dobândirii 29.12.2011; autovehicul cu două axe marca Renault Premium, nr. identificare VF22GVA000115489, nr. 
înmatriculare MS07YND, data dobândirii 29.09.2012, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare 
a răspunderii administratorului social Răspopa M. C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
-  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.  
Lichidatorul  judiciar nu a sesizat elemente incidente, motivat de faptul că documentele contabile nu au fost predate. 
- au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi: 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 administratorul social Răspopa M. C. a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care 
ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi, acesta manifestând pasivitate în achitarea datoriilor societății. 
Conform Tabelului definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Indormur Exim SRL, societatea 
înregistrează datorii față de creditori în valoare totală de 1.344.211,18 lei. 
Conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în perioada 2017 - 2018 debitoarea prin 
administratorul dl. Răspopa M. C. a efectuat activități economice ce au generat doar pierderi financiare, la nivelul 
anului 2018 debitoarea a a înregistrat cheltuieli în cuantum total de 170,226 lei și venituri în cuantum total de 100,647 
lei, înregistrând pierderea financiară de -70,993 lei, respectiv la data de 30.09.2019 debitorul înregistrează pierdere 
financiară reportată din perioadele anterioare de -442.991,00 lei și pierdere financiară rezultată din corectarea erorilor 
contabile de -8.285,24 lei. 
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Menționăm faptul că, procedura generală de insolvență a debitorului Indormur Exim SRL a fost deschisă la cererea 
creditorului Societatea Feroviară de Turism ,,SFT –CFR ”SA, ci nu la cererea debitorului prin administratorul dl. 
Răspopa M. C. 
Astfel, încă în perioada anterioară anului 2017, activitatea economică desfășurată de administratorul Răspopa M. C. în 
numele persoanei juridice Indormur Exim SRL ducea în mod vădit la încetarea de plăți, fiind înregistrată pierderea 
financiară în valoare de -26,950 lei, în condițiile în care datoriile societății erau în valoare de 945,997 lei. 
Este mai mult decât evident faptul că, Urmare continuării activității economice a societății Indormur Exim SRL de către 
administratorul Răspopa M. C., acesta nu doar că nu a menținut un echilibru financiar, ci a cauzat apariția stării de 
insolvență, la nivelul anului 2017 societatea Indormur Exim SRL fiind deja în stare de insolvență iminentă, în condițiile 
în care societatea a înregistrat la data de 31.12.2017: 
• pierderea financiară înregistrată în anul 2017 de - 26,950 lei; 
• capitaluri proprii negative de -406,144 lei; 
• datorii totale restante de 945,997 lei; 
• disponibilități bănești de -69 lei.  
 Astfel, se poate constata faptul că, dispunerea continuării activității societății debitoare care ducea în mod vădit la 
încetarea de plăți, de către administratorul Răspopa M. C. în perioada 2016-2017 în interesul personal, a cauzat apariția 
stării de insolvență iminentă la data de 31.12.2017. 
Starea de „insolvență iminentă” este definită de disp. art. 5 pct. 29 lit. b) din Legea nr. 85/2014: „insolvența este acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel: […] 
b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile 
angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței;”. 
Textul de lege enunțat anterior condiţionează starea de insolvenţă decât de lipsa disponibilităţilor băneşti, 
insolvabilitatea debitorului fiind lipsită de importanță juridică. 
Astfel, indiferent dacă există sau nu bunuri mobile sau imobile în averea debitorului, în ipoteza în care se dovedeşte că, 
la scadenţă, debitorul nu dispune sau nu va dispune de disponibilități bănești în vederea achitării datoriilor către 
creditori, vor fi îndeplinite condițiile instituite de Legea nr. 85/2014 în vederea deschiderii procedurii de insolvență 
împotriva societății debitoare.   
În aceste condiții, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
Răspopa M. C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
- 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.  
Având în vedere următoarele prevederi: 
- Art. 73 din Legea 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”. 
- În accepţiunea Legii 31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 20 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, care 
prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal, registrul inventar și 
registrul cartea mare. 
- Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 „Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la 
societăţiile comerciale revin administratorului”. 
- Conform art. 6 din Legea contabilității 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.” 
- De asemenea, conform art. 9 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, documentele oficiale de prezentare a 
activității economico-financiare sunt „situațiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile 
și care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile 
legii, referitoare la activitatea desfășurată.”, 
se poate concluziona faptul că prin neținerea contabilității societății în conformitate cu normele legale, administratorul 
Răspopa M. C. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului Indormur Exim SRL.  
Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 privind organizarea contabilităţii „(1) Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
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Conform disp. art. 82 din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar […] toate informatiile 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. 
(2) Pentru nepunerea la dispoziția administratorului judiciar/lichidatorului judiciar a informațiilor și documentelor de 
către persoanele responsabile, judecatorul-sindic va face aplicarea amenzii prevăzute la art. 60 alin. (2), în mod 
corespunzător.” 
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. 
Astfel, prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, respectiv prin nepredarea documentelor financiar-contabile 
ale debitorului SC Indormur Exim SRL, administratorul Răspopa M. C. a cauzat pierderea de informaţii contabile, 
respectiv imposibilitatea identificării bunurilor, fondurilor băneşti şi creanţelor existe în averea debitoarei, respectiv au 
prejudiciat astfel în mod vădit creditorii prin diminuarea patrimoniului debitoarei. 
Prejudiciul cauzat de administratorul Răspopa M. C. constă în pasivul înscris în tabelul definitiv rectificat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Indormur Exim SRL, în sumă totală de 1.344.211,18 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Răspopa M. C. 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
- 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.  
Având în vedere următoarele fapte săvârșite de administratorul dl. Răspopa M. C.: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a bunurilor din averea debitorului: 
echipamente tehnologice, mașini – 29.191,54 lei; mijloace de transport – 101.126,96 lei; mobilier, aparatură, 
echipamente – 2.429,81 lei; 
• utilizarea în interes personal de către administratorul Răspopa M. C. a creanțelor societății Indormur Exim SRL: 
creanțe-clienți – 89.399.41 lei; creanțe debitor-diverși – 48.500 lei; 
•  sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a numerarului din casieria societății în 
sumă totală de 20.590,51 lei; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului în valoare de 33.884,52 lei, prin scoaterea acestora din evidența contabilă a debitorului fără existența 
niciunui document justificativ; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului: autovehicul marca Iveco Daily, serie motor 3223444, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. 
înmatriculare MS03YND, capacitate cilindrică 2800, data dobândirii 05.08.2011; autovehicul marca Man, serie motor 
08867975352361, nr. identificare WVML02S976G078509, nr. înmatriculare MS06YND, capacitate cilidrică 6871, data 
dobândirii 29.12.2011; autovehicul cu două axe marca Renault Premium, nr. identificare VF22GVA000115489, nr. 
înmatriculare MS07YND, data dobândirii 29.09.2012, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare 
a răspunderii administratorului social Răspopa M. C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
- 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.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, având în vedere că nu dispune 
de documentele contabile. 



13 
 
 

- 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.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident având în vedere nepredarea documentelor contabile 
lichidatorului judiciar. 
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. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


