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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1873 Din data de 31.05.2021 

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. 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. 
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 Rotiemme Impex SRL, 
numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 modificată prin Încheierea Camerei de Consiliu din data de 
15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020 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: Suplimentul la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC Rotiemme Impex SRL, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în anexă, în număr de 11 (unsprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Supliment la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 

SC Rotiemme Impex SRL, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rotiemme Impex SRL 
I. Referitor la obligaţia administratorului social de a ţine contabilitatea al debitoarei 
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.” 
- Art. 28 alin. (1) și alin. (13) din Legea contabilității nr. 82/1991: „(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au 
obligația să întocmească situații financiare anuale. [...] (13) Situațiile financiare anuale și raportările contabile se 
semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.” 
- Art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991: „Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a 
persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 
și confirmă că:  
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile 
aplicabile; 
b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte 
informații referitoare la activitatea desfășurată; 
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c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate”. 
Prin urmare, administratorul dl. Jurca D. N. are obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea societăţii debitoare 
Rotiemme Impex SRL, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
II. Cu privire la incidența art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 
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., -, 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 evidențe contabile a societății debitoare Rotiemme 
Impex SRL, respectiv bunurile din averea acesteia, administratorul judiciar a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Rotiemme Impex SRL nr. 
3141/28.09.2020 către 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;  
- 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.  
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. 
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 susceptibil 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.” 
De asemenea, urmare intrării în faliment a debitorului, lichidatorul 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 intrarea în faliment nr. 4432/29.12.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
nr. AR39867917557 – predat la destinatar;  
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment  a debitorului SC Rotiemme Impex SRL nr. 4433/29.12.2020 către 
administratorul Jurca D. N., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39867917567 – predat la destinatar.  
Prin notificarea nr. 4433/29.12.2020 primită către administratorul Jurca D. N., lichidatorul judiciar a solicitat: „Vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva contabilă a debitorului Rotiemme Impex 
SRL. 
De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil toate bunurile aflate în averea 
debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
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Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
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 lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale”. 
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.” 
Prin urmare, administratorul debitorului Rotiemme Impex SRL dl. Jurca D. N. are obligaţia de a preda lichidatorului 
judiciar toate documentele financiar-contabile ale debitoarei. 
Până în prezent, administratorul dl. Jurca D. N. nu a răspuns solicitărilor subscrisei, respectiv nu a predat toate 
documentele financiar-contabile solicitate. 
Referitor la prezumţia relativă stipulată la art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea 85/2014, în cuprinsul Sentinţei civile nr. 
519/04.07.2017 pronunțată în dosarul nr. 5616/108/2016/a2, Tribunalul Arad a reținut faptul că: „[...] ținerea unei 
evidențe fictive, dispariția unor documente contabile sau neținerea evidenței contabile în conformitate cu legea...Pot 
Favoriza Starea De Insolvență Prin Ascunderea Unor Active Sau Părți Din Acestea, Prin Plata Cu Întârziere A Unor 
Creanțe În Măsura În Care Întârzierea Este Generatoare De Dobânzi Sau Penalități”. De asemenea, s-a susținut faptul că 
„prejudiciul este reprezentat de obligațiile debitorului față de creditori”, „că raportul de cauzalitate este dovedit prin 
însăși sintagma legiuitorului "a contribuit" la starea de insolvență”.  
De asemenea, prin intermediul Sentinței civilă nr. 570/11.05.2017 pronunțată în dosarul nr. 4543/30/2016/a1 aflat pe 
rolul Tribunalului Timiș, se reține corect faptul că, „[...] prin omisiunea de predare a documentelor solicitate, pârâții nu 
doar că au prevăzut consecințele faptelor lor, ci și le-au asumat și chiar urmărit, ceea ce semnifică faptul că au acționat 
cu intenție ca formă a vinovăției.  
Conduita pasivă a pârâților în perioada ulterioară declanșării procedurii de insolvență certifică vinovăția acestora și 
relevă comportamentul lor manifestat în sensul fraudării creditorilor societății debitoare, contrar principiului bunei 
credințe prevăzut de disp. art. 14  alin. (1) Cod Civil.  
Fapta ilicită, înțeleasă ca fiind acțiunea sau inacțiunea contrară legii care are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective 
sau intereselor legitime ale unei persoane derivă din conduita pârâților manifestată în sensul neîndeplinirii obligației 
legale de depunere a documentelor prevăzute de disp. art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 coroborat cu prezumția 
ținerii unei contabilități fictive sau neconforme cu legea, potrivit art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, cu 
consecința intrării în insolvență și a punerii creditorilor în imposibilitatea de a lua parte la o procedură transparentă care 
să vizeze finalmente acoperirea în tot sau în parte a creanțelor deținute de către aceștia față de societatea debitoare. [...]” 
Se reţine şi faptul că, „[...] Prin neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, fostul administrator a prilejuit pierderea 
de informaţii contabile, ca de exemplu 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 actelor contabile – nu au putut fi identificate nici bunurile 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”.  
Prin intermediul Sentinței civile nr. 318/22.05.2018 pronunțată în dosarul nr. 3979/108/2016/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Arad, se reține: „[…] neîndeplinirea obligației de a preda evidența contabilă generează conform art. 169 
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 o dublă prezumție și anume: prezumția că aceasta nu a fost deloc întocmită ori a 
fost distrusă cât și prezumția că între această faptă și ajungerea debitorului în stare de insolvență există un raport clar de 
cauzalitate.”  
Prin intermediul Deciziei civile nr. 156/12.03.2018, pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 
4592/115/2016/a1, Onorata Curte reţine în considerentele decisive: „[…]Apoi, corect a susţinut practicianul că obligaţia 
organelor de conducere de a depune raportările financiare anuale la organele fiscale este prevăzută în cadrul OMFP nr. 
1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate şi nu depinde de faptul că a fost sau nu notificat de către intimat privind 
deschiderea procedurii de faliment, dar nici de prezenţa sau nu în ţară a administratorului având în vedere disp. art. 73 
din Legea nr. 31/1990, art. 10 alin. (1) şi art. 20 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991, care prevăd obligaţia 
administratorului societar de a ţine registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi 
menţiunilor din aceste documente, de a îndeplini îndatoririle pe care legea şi actul constitutiv le impune şi de a răspunde 
pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţii comerciale..[…]”. (pg. 8 – paragraful 5 din Decizia civilă nr. 
156/12.03.2018) 
Conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 „(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
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Totodată, Legea nr. 85/2014, la art. 169 lit. d) statuază că membrii organelor de conducere (în speţă administratorul 
social) 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. 
Până la data prezentei cereri, ca urmare a comunicării notificărilor anterior menționate de la sediul social al debitorului, 
cât și la adresa de domiciliu al administratorului Jurca D. N., administratorul debitorului Rotiemme Impex SRL dl. 
Jurca D. N. 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. 
Precizăm că, în accepţiunea Legii nr. 31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 20 din Legea contabilităţii 
nr. 82/1991, care prevede: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-Jurnal, Registrul-Inventar şi Cartea 
Mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de 
Ministerul Finanţelor Publice.”  
Conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991: „(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
Conform Normelor Generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015: 
2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: 
- denumirea documentului; 
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte 
documentul; 
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii 
economico-financiare (când este cazul); 
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;- datele 
cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz; 
- Numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.  
4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. 
5. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 
10. Documentele contabile (registre, jurnale, fişe, note etc.) care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în 
contabilitate a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin 
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la: 
- denumirea entităţii;- data întocmirii documentului contabil; 
- felul, numărul şi data documentului justificativ; 
- sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate; 
- conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare; 
- semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile. 
36. Entităţile au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi 
a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. 
Păstrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile se face, 
după caz, la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare, pe hârtie sau pe suport electronic. 
D.1. Registrele de contabilitate obligatorii pentru entităţile care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor 
contabilităţii în partidă dublă. 
44. Potrivit prevederilor legii contabilităţii, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), 
Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi Cartea mare (cod 14-1-3).Registrele de contabilitate se utilizează în strictă 
concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi completate astfel încât să permită în orice moment 
identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de 
registre, foi volante sau listări informatice, după caz. 
Astfel, prin ţinerea unei contabilităţii fictive, prin neținerea contabilității societății debitoare Rotiemme Impex SRL în 
conformitate cu normele legale, respectiv prin nepredarea documentelor financiar-contabile ale debitorului, 
administratorul dl. Jurca D. N. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului Rotiemme Impex SRL. 
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Prejudiciul cauzat de către administratorul dl. Jurca D. N., Tomele I. si  Tomele M. R. S. constă în pasivul înscris în 
tabelul definitiv de creanțe întocmit în valoare totală de 19.411.697,77 lei. 
Legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs în cauză este vădită, având în vedere că ținerea unei 
contabilități fictive, nepredarea documente contabile administratorului judiciar, respectiv neţinerea contabilităţii 
conform normelor legale în vigoare este factorul care a provocat nu doar apariţia stării de insolvenţă a debitorului, ci şi 
prejudicierea creditorilor de la urmărirea încasării creanţelor. 
III. Cu privire la incidența art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
Conform 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”. 
În considerentele decisive ale Sentinţei civile nr. 995/28.09.2017, pronunţată de către Tribunalul Timiş în dos. nr. 
3530/30/2015/a1 (menţinută prin intermediul Deciziei civile nr. 353/05.06.2018 pronunţată de către Curtea de Apel 
Timişoara în dos. nr. 3530/30/2015/a1) se stipulează: 
„În ce priveşte fapta prev. de art. 169 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si 
de insolvenţa, se constată că pentru această ipoteză este necesară îndeplinirea a două condiţii, respectiv aceea a 
continuării activităţii societăţii chiar şi în ipoteza în care aceasta duce în mod vădit la încetarea de plăţi şi cea de-a doua 
condiţie a existenţei unui interes personal, ori in cauza nu s-a dovedit îndeplinirea acestor condiţii.”  
Astfel, potrivit hotărârii enunţate anterior pentru a atrage incidenţa prev. art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
sunt necesare îndeplinirea în mod cumulativ a două condiţii: 
- continuarea activităţii societăţii chiar şi în ipoteza în care aceasta duce în mod vădit la încetarea de plăţi; 
- existenţa unui interes personal în continuarea acitivităţii societăţii care ducea debitoarea 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. De asemenea se cere ca persoana răspunzătoare să fi desfăşurat personal sau să fi dispus, în 
virtutea puterilor sale, desfăşurarea unei activităţi neprofitabile având ca efect încetarea de plăţi a persoanei juridice sau 
insolvabilitatea acesteia. Sfera de aplicare a textului de lege include atât luarea unei decizii privind continuarea 
desfăşurării unei activităţi de afaceri, cît şi omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în 
mod vădit la starea de insolvenţă. Consecinţa continuării activităţii, încetarea de plăţi, trebuie să fie una vădită, deci 
evidentă raportată la standardele de diligenţă şi prudenţă în conducerea afacerii de către administratorul statutar.  
Din cuprinsul Considerentelor decisive ale Deciziei civile nr. 156/12.03.2018, pronunţată de către Curtea de Apel 
Timişoara în dos. nr. 4592/115/2016/a1, Onorata Curte reţine: „Din cele mai sus expuse rezultă că desfăşurarea 
activităţii economice de către debitoarea [...] a determinat acumularea de pierderi financiare semnificative [...] 
observându-se o evoluţie descendentă a capitalurilor proprii ale debitoarei, [...]. Coroborat cu faptul că debitoarea a 
continuat activitatea, dar în interesul personal al administratorului, conturează ipoteza legală. Astfel, efectuarea unor 
activităţi comerciale care duceau în mod vădit la starea de insolvenţă, cuprinde un ansamblu de activităţi care, deşi sunt 
vădit prejudiciabile, din punct de vedere financiar, pentru patrimoniul societăţii, sunt efectuate în mod deliberat de 
membrii organelor de conducere, cu scopul de a obţine câştiguri personale.” (pg. 9 – paragraful 5 din Decizia civilă nr. 
156/12.03.2018) 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3523/2.XI.2005, în baza cererii nr. 66455 din 
data de 6 octombrie 2005 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bihor a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale Rotiemme Impex SRL cu următoarele 
date:  
- Fondatori: 1. Tomele I., asociat, -, aport la capital 990.00 RON, data vărsării aportului 4 octombrie 2005, echivalând 
cu 99 părți sociale, reprezentând 99% din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 99%;  
2. Francia F., asociat, aport la capital 10.00 RON, data vărsării aportului 4 octombrie 2005, echivalând cu o parte 
socială, reprezentând 1% din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 1%;  
- Administrator persoană fizică: Tomele I., -, data numirii 26 septembrie 2005, cu durata mandatului nelimitată, având 
puteri depline;  
- sediul social: Oradea, Str. Păcii nr. 27, județul Bihor;  
– sediu secundar: punct de lucru cu sediul în Borș, nr. 195A, județul Bihor;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 - comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele 
alimentare;  
- activitatea principală: cod CAEN 5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare, neclasificate în 
altă parte;  
- capital social subscris: 1.000.00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10.00 lei 
fiecare;  
- durata de funcționare: nelimitată;  
- cod unic de înregistrare 18023244;  
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- număr de ordine în registrul comerțului: J 05/2087/7.10.2005.  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 841/13.III.2007, prin Actul adițional la actele 
constitutive ale societății comerciale Rotiemme Impex SRL, asociații Tomele I. și Francia F., au hotărât modificarea 
actelor constitutive ale societății cu următoarele:  
- asociatul Francia F. transmite toate părțile sociale pe care le deține și anume 1 (una) părți sociale în valoare de 10 
RON, către Tomele M. R. S., -, care dobândește calitatea de asociat și își însușește toate drepturile și obligațiile 
prevăzute în actele constitutive ale societății;  
- capitalul social al societății este de 1.000 RON, divizat în 100 părți sociale a câte 10 RON fiecare deținute de asociați 
după cum urmează:  
- asociatul Tomele I. deține 99 părți sociale a câte 10 RON fiecare, reprezentând 99% din cota de participare la 
beneficii/pierderi;  
- asociata Tomele M. R. S. deține o parte socială a câte 10 RON, reprezentând 1% din cota de participare la 
beneficii/pierderi; 
 - încetează calitatea de asociat a dlui Francia F..  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr. 7450/23.XII.2008, prin Actul adițional la Actul 
constitutiv al societății Rotiemme Impex SRL, asociații Tomele I. și Tomele M. R. S., au hotărât modificarea actului 
constitutiv al societăţii cu următoarele:  
1. D-l Tomele I. şi D-na Tomele M. R. S., cesionează toate părţile sociale pe care le deţin în societate respectiv, primul 
asociat 99 (nouăzecişinouă) de părţi sociale a câte 10 (zece) ron fiecare şi cel de-al doilea 1 (una) parte socială a câte 10 
(zece) ron, către d-nul Jurca D. N., -, care dobândeşte calitatea de asociat unic şi va deţine 100 (una sută) de părţi. 
sociale a câte 10 (zece) ron fiecare reprezentând 100% din capitalul social.  
2. În funcţia de administrator al societăţii este numit d-nul Jurca D. N., -. Se revocă din funcţia de adm. dl. Tomele I..  
3. Se schimbă obiectul principal de activitate din 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum în 4673 Comerţ cu 
ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare.  
4. Se reactualizează conform CAEN rev. 2, toate obiectele de activitate şi se preschimbă certificatul de înregistrare.  
Astfel, în perioada 2005 – 16.10.2008 administratorul societății debitoare a fost pârâtul dl. Tomele I.. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, debitorul Rotiemme Impex SRL înregistrează obligații fiscale 
datorate la bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 10.140.134 lei, reprezentând taxa pe valoare; 
impozite pe venituri de natura salariilor, venituri din amenzi; cheltuieli de executare silită; dobânzi și penalități aferente 
taxei pe valoare adăugată, contribuții sociale; penalități de nedeclarare; contribuția asiguratorie de muncă, cu obligații 
fiscale accesorii calculate până la data deschiderii procedurii generale de insolvență.  
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 194.684 din data de 07.11.2012 emis de 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor prin Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii în 
dosarul de executare nr. 18023244/07.11.2012, la data de 07.11.2012 debitorul Rotiemme Impex SRL înregistrează 
obligații fiscale neachitate în valoare totală de 13.717.338 lei, restante din anul 2008 – perioadă în care administratorul 
societății a fost dl. Tomele I., reprezentând:  
- TVA – 9.985.177 lei; 
- Impozit pe profit – 43.766 lei; 
- Venituri din amenzi – 16.750 lei; 
- Majorări de întârziere/dobânzi TVA – 809 lei; 
- Dobânda datorată pe perioada eșalonării – 3.670.836 lei. 
De asemenea, conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitorului Rotiemme Impex SRL 
formulată de creditorul Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA), debitorul Rotiemme Impex SRL 
datorează suma de 2.533.638,27 lei, rezultată în baza Acordului de împrumut nr. FA 831/14.01.2011.  
Creditorul Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank (Romania) SA) a acordat un împrumut în valoare totală de 
1.000.000 EURO societății Tiger Amira Com SRL, cu sediul social în Mun. Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/2263/14.06.1994, având CUI RO 5796116, prin două facilități de credit 
în sumă de 500.000 EURO conform Acordului de împrumut nr. FA 831 din data de 14.01.2011 și un credit în sumă de 
500.00 EURO conform Acordului de împrumut nr. FA 832 din data de 14.01.2011.  
Împrumutul acordat societății Tiger Amira Com SRL, a fost garantat de către societatea Rotiemme Impex SRL prin: 
- ipotecă de prin rang asupra imobilului situat în Oradea, Olosigul Orazii, str. Păcii, nr. 27, județul Bihor, garanție 
constituită în baza contractului de ipotecă autentificat sub nr. 74/14.01.2011 de BNP Bodea R. G., modificat prin actul 
adițional autentificat sub nr. 350/29.01.2014 de BNP Bodea R. G.; 
- cesiune de creanță în scop de garanție nr. AC 2971/14.01.2014, prin care cedentul a cesionat în scop de garanției 
creditorului Vista Bank (Romania) SA (Fosta Marfin Bank (Romania) SA) creanța sa constând în dreptul la 
despăgubire, respectiv la plata sumei asigurate totale, în conformitate cu prevederile Polițelor de Asigurare contractate 
pentru asigurarea imobilului ipotecat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA, garanția fiind înregistrată la 
Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- ipotecă mobiliară nr. AC 2972/14.01.2014 asupra tuturor contractelor de asigurare încheiate de către debitor pentru 
imobilul ipotecat, situat în Oradea, Olosigul Orazii, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, garanția fiind înregistrată la Arhiva 
Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
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- ipotecă mobiliară nr. AC 2973/14.01.2014 asupra tuturor creanțelor izvorâte din toate contractele de închiriere 
prezente și viitoare având ca obiect imobilul ipotecat în favoarea creditorului, situat în Oradea, Olosigul Orazii, str. 
Păcii, nr. 27, jud. Bihor, garanția fiind înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- cesiune de creanță în scop de garanție nr. AC 833/14.01.2011, prin care cedentul a cesionat în scop de garanție creanța 
sa constând în dreptul la despăgubire, respectiv la plata sumei asigurate totale, în conformitate cu prevederile Polițelor 
de Asigurare contractate pentru asigurarea imobilului ipotecat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA, 
garanția fiind înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- cesiune de creanță în scop de garanție nr. AC 835/14.01.2011, prin care cedentul a cesionat în scop de garanție creanța 
sa derivând din toate contractele de închiriere prezente și viitoare încheiate cu chiriașii săi prezenți și viitori  ce vor avea 
ca obiect imobilul ipotecat, garația fiind înregistrată la Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare; 
- garanție personală nr. PG 2977/14.01.2014 pentru garantarea Acordului de împrumut nr. FA 831/14.01.2011; 
- fideiusiune nr. PG 2977/14.01.2014 pentru garantarea Acordului de împrumut nr. FA 831/14.01.2011. 
Menționăm faptul că, la data acordării împrumutului de către creditorul Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank 
(Romania) SA) societății Tiger Amira Com SRL, respectiv garatării acestui împrumut de către societatea Rotiemme 
Impex SRL, adminsitratorul societății Tiger Amira Com SRL a fost dna Tomele M. R. S. având calitatea și de asociat 
(aceasta fiind rudă de gradul I al dl. Tomele I. și fost asociat al societății Rotiemme Impex SRL).  
Ulterior, în funcția de administrator al societăți Tiger Amira Com SRL a fost numit pârâtul dl. Tomele I..  
Prin urmare, conducând în continuare, de facto, societatea Rotiemme Impex SRL, fostul administrator dl. Tomele I. și 
fostul asociat dna Tomele M. R.-Sorina (persoane care dețineau controlul direct asupra ambelor societăți – Tiger Amira 
și Rotiemme SRL) urmărind interesele personale ale acestora și ale societății administrate de către aceasta (Tiger Amira 
Com SRL), au cauzat prejudiciarea creditorilor prin, continuarea unei activități care ducea în mod evident la starea de 
încetare de plăți, respectiv insolvență iminentă. 
De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în perioada 2017-2018, ca 
urmare a desfășurării activității economice de către administratorul Jurca D. N. și a fostului administrator Tomele I., au 
fost înregistrate următoarele pierderi financiare: 

Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Cifra de afaceri netă 34,931,108 0 0 

Venituri totale 35,029,791 0 0 

Cheltuieli totale 35,110,625 234,102 123,169 

Profitul sau pierderea brută -80,834 -234,102 -123,169 

Rezultatul net al exerciţiului -100,854 -234,102 -123,169 

în condițiile înregistrării următoarelor datorii: 
Denumire indicatori 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Total capitaluri proprii 
3,188,032 2,953,930 2,830,761 

Total datorii 
16,363,467 12,783,688 12,787,593 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 

Total Pasiv 19,551,499 15,737,618 15,618,354 

Administratorul Jurca D. N. și fostul administrator dl. Tomele I., respectiv dna Tomele M. R. S. – care au administrat de 
facto societatea debitoare, au dispus în interes personal continuarea activităţii economice a debitoarei Rotiemme Impex 
SRL care ducea, în mod vădit, societatea la încetarea de plăţi şi acumularea de datorii, fapt demonstrat prin înscrierea la 
masa credală a debitoarei a datoriilor în cuantum total 19.411.697,77 lei. 
Prin continuarea activităţii economice, folosind resursele materiale şi financiare ale debitoarei, în interesul personal, 
administratorul Jurca D. N., fostul administrator dl. Tomele I. și dna Tomele M. R. S. au determinat nu doar 
incapacitatea de plată a datoriilor debitoarei Rotiemme Impex SRL, ci şi apariţia unor datorii suplimentare sub formă de 
majorări şi penalităţi de întârziere. 
Astfel, conform Cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, debitorul Rotiemme Impex SRL înregistrează la 
data de deschiderii procedurii generale de insolvență obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului în 
valoare totală de 10.140.134 lei, din care: 
- majorări de întârziere – 2.492.333 lei; 
- penalități de întârziere – 536.150 lei; 
- penalități de nedeclarare – 423.557 lei.  
Conform cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Tubadzin Management Group Sp. z. o.o., cu sediul în 
Polonia, 95-035 Ozorkow, Cedrowice Parcela 11, cu sediul procesual ales în Oradea, str. Libertății, nr. 38, jud. Bihor, 
având codul fiscal 732-2-83-952, debitorul Rotiemme Impex datorează suma de 2.092.435,35 lei, din care: 
- 1.647.805,10 lei – contravaloarea facturilor neachitate, respectiv parțial achitate emise de către creditor; 
- 132.834,46 lei – dobânda legală calculată până la data de 11.10.2018 (inclusiv), conform Interest Note no. 1/10/2018; 
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- 191.506,55 lei – dobânda legală calculată de la data de 12.10.2018 până la data de 17.09.2020, conform Interest Note 
no. 1/09/2020; 
- 120.289,24 lei – cheltuieli de executare, astfel cum rezultă din Factura nr. 000399/02.10.2019.  
De asemenea, conform cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Vista Bank (Romania) SA, debitorul 
Rotiemme Impex SRL datorează următoarele obligații accesorii: 
- dobânda restantă – 129.124,89 lei; 
- penalități – 616.184,35 lei; 
- comision restant – 500,21 lei; 
- alte cheltuieli aferente – 14.079,82 lei.  
Continuarea activității economice a societății Rotiemme Impex SRL în interesele personale ale adminstratorului Jurca 
D. N., ale fostului administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. (care au administrat de facto societatea debitoare) 
este demonstrată și prin creanțele înregistrate de Rotiemme Impex SRL și nerecuperate de la către clienții – societăți 
administrate de către dl. Tomele I.. 
Astfel, conform indicatorilor financiari publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice aferenți anului 2019, la data 
de 31.12.2019 societatea Rotiemme Impex SRL înregistrează creanțe în valoare totală de 9.907.733 lei, din care:  
- creanța în valoare de 9.412.707,92 lei neachitată de societatea Tiger Amira Com SRL; 
- creanța în valoare de 25.194,67 lei neachitată de societatea Apicom SRL. 
Menționăm faptul că, în data de 10.10.2018 a fost numit în funcția de administrator al societății Tiger Amira Com SRL 
pârâtul dl. Tomele I. (anterior funcția de administrator a fost exercitată de dna Tomele M. R. S., aceasta fiind rudă de 
gradul I al dl. Tomele I. și fost asociat al societății Rotiemme Impex SRL).  
Conform Tabelului preliminar actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tiger Amira Com SRL nr. 
160/25.03.2021 publicat în BPI nr. 5446/25.03.2021, de către lichidatorul judiciar consorțiul format din Euroconsult 
SPRL și Casa de Insolvență Crișana SRL în dosarul nr. 1017/111/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a 
Civilă, având ca obiect procedura generală de insolvență deschisă împotriva societății Tiger Amira Com SRL, societatea 
Rotiemme Impex SRL este înscrisă cu o creanță în valoare de 9.412.707,92 lei, reprezentând 15,23% din totalul masei 
credale, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară.  
De asemenea, societatea Rotiemme Impex SRL este înscrisă la masa credală a societății Apicom SRL – în faliment, 
dosar nr. 2323/96/2014 aflat pe rolul Tribunalului Harghita, Secția Civilă, cu o creanță în valoare de 25.194,67 lei. 
Menționăm faptul că, administratorul Jurca D. N. nu a predat lichidatorului judiciar documentele financiar-contabile 
justificative cu privire la creanțele în valoare totală de 469.830,41 lei, în vederea recuperării acestora. 
În ceea ce priveşte analiza pragului de rentabilitate, principiile de economie o definesc ca un instrument de planificare 
prin care se evidenţiază punctul în care firma devine profitabilă, determinând nivelul minim al veniturilor necesare 
acoperirii costurilor fixe şi variabile ale firmei. Simultan, metoda evidenţiază şi valoarea pierderii şi a profitului înainte 
şi după acest punct. În alte cuvinte această analiză urmăreşte stabilirea rentabilităţii continuării afacerii analizate, cu 
scopul expres de a nu prejudicia potenţialii creditori ai societăţii şi de a evita intrarea acesteia în imposibilitate de plată. 
În cazul societăţii debitoare Rotiemme Impex SRL, neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de 
rentabilitate de către administratorul social Jurca D. N., este mai mult decât evidentă şi demonstrată. Neefectuarea 
acestor analize de determinare a pragului de rentabilitate a dus persoana juridică 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 şi nu urmărirea intereselor personale ale adminstratorului Jurca D. N., ale fostului administrator 
Tomele I. și dna Tomele M. R. S. în calitate de persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului.  
Conform art. 240 din Cod Penal: „(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de 
reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care 
depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență, se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la un an sau cu amendă”. 
Conform indicatorilor financiari publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice aferenți anului 2017, la data de 
31.12.2017, societatea Rotiemme Impex SRL era deja în stare de insolvență iminentă:  
- datorii în valoare de 16.363.467 lei; 
- disponibilități bănești în valoare de 38.694 lei; 
- pierdere financiară curentă de  -100.854 lei. 
Menționăm că, cerere privind deschiderea procedurii general a insolvenței a societății debitoare Rotiemme Impex SRL 
nu a fost introdusă de administratorul dl. Jurca D. N., ci de creditorul Vista Bank (Romania) SA (fosta Marfin Bank 
(Romania) SA). 
Omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment, de către adminstratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. (care au 
administrat de facto societatea debitoare), din rea-credință, a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului, 
acumularea de obligații accesorii, respectiv prejudicierea creditorilor de la recuperarea creanțelor. 
IV. Cu privire la incidența art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 
Conform art. 169 lit. a) 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:  
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a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; [...].” 
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. 
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 sa prezentat 
bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014.   
De asemenea, urmare intrării în faliment a debitorului Rotiemme Impex SRL, lichidatorul judiciar a notificat debitorul 
și administratorul special dl. Jurca N. D. cu privire la efectuarea inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 
din Legea nr. 85/2014 în data de 08.01.2021, la ora 14:00, la sediul debitorului. 
Conform disp. art. 151 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, 
birourile, corespondența comercială, arhiva, dispozitivele de stocare și prelucrare a informației, contractele, mărfurile și 
orice alte bunuri mobile aparținând averii debitorului”. 
De asemenea, în conformitate cu prev. art. 64 din Legea nr. 85/2014: 
„Principalele atribuții ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului capitol, sunt: 
[...];b) conducerea activității debitorului;[...] 
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; [...] 
i) vânzarea bunurilor din averea debitorului, potrivit prevederilor prezentei legi;[...].” 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 67/08.01.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a identifica 
bunuri în averea debitoarei Rotiemme Impex SRL, întrucât administratorul Jurca D. N. nu sa prezentat bunurile din 
averea debitorului în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014.   
Conform adresei nr. 389625/06.10.2020 comunicată de Primăria Municipiului Oradea, debitorul Rotiemme Impex SRL 
figurează în baza de date ale primăriei cu următoarele bunuri mobile impozabile: 
- Autoturism marca DACIA 1310 proprietate privată seria motorului 0055935, nr. identificare UU1R1331123049525, 
capacitatea cilindrică 1397 dobândit în anul 2005; 
- Autoturism marca VW TOURAEG în leasing seria motorului CJM019298, nr. identificare WVGZZZ7PZED029050, 
capacitatea cilindrică 2967, dobândit în anul 2013.  
Conform adresei nr. 68204/07.10.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, debitorul Rotiemme Impex SRL înregistrează următoarele bunuri mobile: 
- Volkswagen Touareg 7P AA8AA8C8017NVR67MJOACCJMAX1, an fabricație 2013, serie motor K032470, CIV 
K032470, culoare negru, data înmatriculării 15.01.2014, nr. de înmatriculare B77DID, serie șasiu 
WVGZZZ7PZED02905; 
- Opel Insignia Limousine NB 0G-A 409F5CMEBM5BN11, an fabricație 2013, serie motor 17A42235,  CIV J528388, 
culoare gri, data înmatriculării 12.11.2012, nr. de înmatriculare B4SIY, serie șasiu W0LGT5GN0D101519; 
- Dacia 1305 SFSB 2 D/E3-F, an fabricație 2005, serie motor UA21650, CIV E380371, culoare roșu/alb, CI suspendat, 
data înmatriculării 01.06.2006, nr. de înmatriculare BH41ADA, serie șasiu UU1D1611753471111; 
- Iveco 35C11 Daily, an fabricație 2002, serie motor 3666973, CIV D647747, culoare alb, data înmatriculării 
14.12.2005, nr. de înmatriculare BH07WRS, serie șasiu ZCFC3572005396598; 
- Iveco Eurocargo ML160E22 POPIB1, an fabricație 2008, serie motor 00539602, CIV G198376, culoare alb/gri, CI 
suspendat, data înmatriculării 28.05.2014, nr. de înmatriculare BH12AJA, serie șasiu ZCFA1MG0302536341; 
- MAN TGA 18.360 18.363 FLS, an fabricație 2001, serie motor 5359803109B2E1, CIV H612081, culoare alb, CI 
suspendat, data înmatriculării 14.06.2010, nr. de înmatriculare BH10DUY, serie șasiu WMAH05ZZZ1G15436.  
Administratorul Jurca D. N. nu a predat lichidatorului judiciar mijloacele de transport existente în averea debitorului, 
acestea fiind sustrase de la urmărirea creditorilor. 
Conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile nr. 194.688 din data de 07.11.2012 emis de 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor prin Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii în 
dosarul de executare nr. 18023244/07.11.2012, s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra următoarelor 
bunuri: 
- autoutilitară DAF, nr. înmatriculare BH-85-TIG, nr. identificare XLRTE47XSOE730884, an fabricație 2006, culoare 
alb; 
- autoutilitară DAF, nr. înmatriculare BH-83-TIG, nr. identificare XLRTE47XSOE737345, an fabricație 2006, culoare 
alb; 
- semiremorcă Scmitz, nr. înmatriculare BH-89-TYG, nr. identificare WSM00000003040050, an fabricație 2006; 
- semiremorcă Krone, nr. înmatriculare BH-90-TYG, nr. identificare WKESDP27000X19740, an fabricație 1999; 
- stocuri marfă, gresie și faianță în valoare de 4.260.000,00 Lei.  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2016 debitorul Rotiemme Impex 
SRL înregistrează stocuri în valoare totală de 10.239.959 lei.  
La data de 31.12.2017, debitorul înregistrează stocuri în valoare de doar 1.760 lei.  
Administratorul Jurca D. N. nu a comunicat niciun document justificativ care a stat la baza descărcării din gestiunea 
societății debitoare Rotiemme Impex SRL nici a stocurilor marfă, gresie și faianță în valoare de 4.260.000,00 lei (asupra 
cărora creditorul a.j.f.p. bihor a aplicat sechestru asigurător) și nici cu privire la stocurile în valoare de 10.239.959 lei 
existente în averea debitorului la data de 31.12.2016, existând prezumția că aceste stocuri au fost sustrase din averea 
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societății Rotiemme Impex SRL de către administratorul Jurca D. N. și de către fostul administrator Tomele I. (care în 
continuare a administrat de facto societatea Rotiemme Impex SRL), pentru a fi utilizate în interese personale, respectiv 
în interesele societăților administrate de Tomele I. și rudele acestuia, fiind prejudiciați creditorii societății debitoare 
Rotiemme Impex SRL. 
În urma celor precizate anterior, concluzionăm faptul că administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și 
dna Tomele M. R. S. în calitate de persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului (care în continuare au 
administrat de facto societatea Rotiemme Impex SRL) au utilizat bunurile debitorului Rotiemme Impex SRL în folosul 
propriu și nu în folosul societății. Aceste bunuri puteau fi utilizate cu scopul de a achita în totalitate datoriile restante la 
bugetul consolidat al statului și la alți creditori și evitarea deschiderii procedurii generale de insolvență.  
Faţă de situaţia enunţată, apreciem că administratorul Jurca D. N. prejudiciază creditorii debitorului prin faptul că nu 
colaborează cu subscrisa în vederea identificării bunurilor existente în patrimoniul debitorului, valorificarea acestora și 
îndestularea creditorilor înscriși în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului.  
V. Cu privire la incidența art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 
Conform art. 169 lit. e) 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:  
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; [...].” 
Având în vedere următoarele fapte săvârșite de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna 
Tomele M. R. S. în calitate de persoană care a contribuit la starea de insolvență a debitorului: 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a creanțelor în 
valoare totală de 469.830,41 lei din averea debitorului Rotiemme Impex SRL; 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a mijloacelor 
de transport din averea debitorului Rotiemme Impex SRL de la urmărirea creditorilor: Volkswagen Touareg 7P 
AA8AA8C8017NVR67MJOACCJMAX1, an fabricație 2013, serie motor K032470, CIV K032470, culoare negru, data 
înmatriculării 15.01.2014, nr. de înmatriculare B77DID, serie șasiu WVGZZZ7PZED02905; Opel Insignia Limousine 
NB 0G-A 409F5CMEBM5BN11, an fabricație 2013, serie motor 17A42235,  CIV J528388, culoare gri, data 
înmatriculării 12.11.2012, nr. de înmatriculare B4SIY, serie șasiu W0LGT5GN0D101519; Dacia 1305 SFSB 2 D/E3-F, 
an fabricație 2005, serie motor UA21650, CIV E380371, culoare roșu/alb, CI suspendat, data înmatriculării 01.06.2006, 
nr. de înmatriculare BH41ADA, serie șasiu UU1D1611753471111; Iveco 35C11 Daily, an fabricație 2002, serie motor 
3666973, CIV D647747, culoare alb, data înmatriculării 14.12.2005, nr. de înmatriculare BH07WRS, serie șasiu 
ZCFC3572005396598; Iveco Eurocargo ML160E22 POPIB1, an fabricație 2008, serie motor 00539602, CIV G198376, 
culoare alb/gri, CI suspendat, data înmatriculării 28.05.2014, nr. de înmatriculare BH12AJA, serie șasiu 
ZCFA1MG0302536341; MAN TGA 18.360 18.363 FLS, an fabricație 2001, serie motor 5359803109B2E1, CIV 
H612081, culoare alb, CI suspendat, data înmatriculării 14.06.2010, nr. de înmatriculare BH10DUY, serie șasiu 
WMAH05ZZZ1G15436; 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a stocurilor din 
averea debitorului Rotiemme Impex SRL de la urmărirea creditorilor: stocuri marfă, gresie și faianță în valoare de 
4.260.000,00 lei (asupra cărora a fost aplicat sechestru asigurător de către creditorul bugetar); 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a stocurilor în 
valoare de 10.239.959 lei din averea debitorului Rotiemme Impex SRL (existente la data de 31.12.2016) de la urmărirea 
creditorilor, 
considerăm că în cauză sunt incidente disp. art. art. 169 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014, administratorul Jurca D. 
N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. în calitate de persoană care a contribuit la starea de insolvență 
a debitorului, ascunzând bunurile din averea debitorului Rotiemme Impex SRL, au prejudiciat creditorii de la recuperea 
creanțelor. 
VI. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitorului 
Cauzele  au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a mijloacelor 
de transport din averea debitorului Rotiemme Impex SRL de la urmărirea creditorilor: Volkswagen Touareg 7P 
AA8AA8C8017NVR67MJOACCJMAX1, an fabricație 2013, serie motor K032470, CIV K032470, culoare negru, data 
înmatriculării 15.01.2014, nr. de înmatriculare B77DID, serie șasiu WVGZZZ7PZED02905; Opel Insignia Limousine 
NB 0G-A 409F5CMEBM5BN11, an fabricație 2013, serie motor 17A42235,  CIV J528388, culoare gri, data 
înmatriculării 12.11.2012, nr. de înmatriculare B4SIY, serie șasiu W0LGT5GN0D101519; Dacia 1305 SFSB 2 D/E3-F, 
an fabricație 2005, serie motor UA21650, CIV E380371, culoare roșu/alb, CI suspendat, data înmatriculării 01.06.2006, 
nr. de înmatriculare BH41ADA, serie șasiu UU1D1611753471111; Iveco 35C11 Daily, an fabricație 2002, serie motor 
3666973, CIV D647747, culoare alb, data înmatriculării 14.12.2005, nr. de înmatriculare BH07WRS, serie șasiu 
ZCFC3572005396598; Iveco Eurocargo ML160E22 POPIB1, an fabricație 2008, serie motor 00539602, CIV G198376, 
culoare alb/gri, CI suspendat, data înmatriculării 28.05.2014, nr. de înmatriculare BH12AJA, serie șasiu 
ZCFA1MG0302536341; MAN TGA 18.360 18.363 FLS, an fabricație 2001, serie motor 5359803109B2E1, CIV 
H612081, culoare alb, CI suspendat, data înmatriculării 14.06.2010, nr. de înmatriculare BH10DUY, serie șasiu 
WMAH05ZZZ1G15436; 
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- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a creanțelor în 
valoare totală de 469.830,41 lei din averea debitorului Rotiemme Impex SRL; 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a stocurilor din 
averea debitorului Rotiemme Impex SRL de la urmărirea creditorilor: stocuri marfă, gresie și faianță în valoare de 
4.260.000,00 lei (asupra cărora a fost aplicat sechestru asigurător de către creditorul bugetar); 
- sustragerea de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. a stocurilor în 
valoare de 10.239.959 lei din averea debitorului Rotiemme Impex SRL (existente la data de 31.12.2016) de la urmărirea 
creditorilor; 
- continuarea activității economice a debitorului Rotiemme Impex SRL care ducea în mod vădit la starea de încetare de 
plăți, de către administratorul Jurca D. N., fostul administrator Tomele I. și dna Tomele M. R. S. - care au condus de 
facto activitatea societății precum și care a gestionat bunurile din averea debitorului, într-un scop contrar interesului 
social al persoanei juridice Rotiemme Impex SRL, respectiv în interesul personal al pârâților și a altor societăţi în care 
persoanele responsabile au interese;  
- nepredarea de către administratorul Jurca D. N. a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea SC Rotiemme Impex SRL; 
- nerespectarea de către administratorul Jurca D. N. a 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;   
- neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către 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; 
- 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. 
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.  


