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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 3724 Data emiterii: 27.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2854/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, Palatul Dicasterial, etaj I, jud. Timiş. 
3.1. Debitor: SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, cod de identificare fiscală: 28422323; Sediul social: 
Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 16, spațiul Z1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului 
J35/4/2018. 
3.2. Administrator special: Martina L.. 
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 M.R.V. Tutto Per Arredo 
Import-Export SRL, numit prin Încheierea civilă nr. 477 din data de 22.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 2854/30/2020 
de Tribunalul Timiș, 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 M.R.V. Tutto Per 
Arredo Import-Export SRL, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în număr de 9 (nouă) file. 

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

a debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL,  

întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014  
Număr dosar 2854/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; 
Judecător-sindic: Casiana Todor 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului/lichidatorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prin Încheierea civilă nr. 657 din data de 27.08.2020 pronunțată în dosarul nr. 2854/30/2020 de Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de 
insolvență împotriva societății M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, cu sediul social în Timișoara, str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 16, spațiul Z1, jud. Timiș, având CUI 28422323, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/4/2018. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) și art. 73 din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 
provizoriu  practicianul în insolvență Cabinet Individual de Insolvență Bufanu I.. 
Conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe nr. 161/23.12.2020 întocmit împotriva averii debitorului M.R.V. Tutto 
Per Arredo Import-Export SRL publicat în BPI nr. 21881/23.12.2020, masa credală a debitorului este în valoare totală 
de 488.177,83 lei. 
Din cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului 
M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, nr. 109/06.10.2020, 
publicat în BPI nr. 16818/09.10.2020, se reține faptul că în cauză sunt incidente dispozițiile prevederile art. 169 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 86/5/2014, persoana responsabilă fiind administratorul Martina L.. 
Conform Procesului-verbal de inventariere din data de 17.10.2020 întocmit de fostul administrator judiciar provizoriu 
C.I.I. Bufanu I., au fost identificate în averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL stocuri de marfă 
în valoare totală de 491.697,48 lei, depozitate în incinta a două hale din localitatea Cioroboreni, jud. Mehedinți și a unei 
hale din Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 3, jud. Severin. Bunurile au rămas în paza și responsabilitatea 
administratorului special Martina L., căruia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare prin Încheierea civilă nr. 
657/27.08.2020 prin care s-a dispus deschicerea procedurii generale de insolvență. 
Prin Încheierea civilă din data de 11.03.2021 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
2854/30/2020, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Timiş şi în consecinţă înlocuieşte administratorul judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Bufanu I. 
cu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL. Judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, practicianul în insolvență Consultant Insolvență 
SPRL. 
Administratorul judiciar a comunicat către administratorul dl. Martina L. Somația nr. 1252/14.04.2021 comunicată la 
adresa de reședință prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39864881785 – semnată de 
primire de către Martina L., prin care a solicitat: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
„Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC 
M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL. 
De asemenea, vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în 
averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014. 
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Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL se va efectua în 
data de 23.04.2021, la ora 10:00. 
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 documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL către administratorul judiciar, Sunteţi 
Susceptibil De Atragerea Răspunderii Civile Și Penale”. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1391/23.04.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, întrucât administratorul Martina L. 
nu a prezentat bunurile în vederea inventarierii acestora. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin Încheierea civilă nr. 477 din data de 22.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 2854/30/2020 de Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura 
simplificată de faliment a societății debitoare SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, cu sediul social în 
Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 16, spațiul Z1, jud. Timiș, având CUI 28422323, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/4/2018. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoarei și ridicarea dreptului 
de administrare al debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL societatea de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL la sediul social din Timișoara, str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 16, spațiul Z1, jud. Timiș, notificarea privind intrarea în faliment nr. 1628/12.05.2021, 
trasmisă prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39864407716 – plic restituit; (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL nr. 
1629/12.05.2021 către administratorul statutar dl. Martina L., la adresa reședință, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39864407726 – semnată de Martina L.. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin notificarea nr. 1629/12.05.2021 comunicată către administratorul dl. Martina L., lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: 
„Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. 
Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL prin 
administrator dl. Martina L. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și 
operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este la data de 19.05.2021. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul SC M.R.V. Tutto Per Arredo 
Import-Export SRL fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL prevăzută de 
art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 19.05.2021, la ora 13:00”. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1738/19.05.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, întrucât administratorul Martina L. 
nu a prezentat bunurile în vederea inventarierii acestora. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, contrar solicitărilor comunicate de către lichidatorul judiciar, administratorul Martina L. nu a predat 
lichidatorului judiciar bunurile din averea debitorului, respectiv nu a comunicat documentele financiar-contabile ale 
debitorului. 
În elaborarea prezentului supliment la raport, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat informațiile publicate în 
Monitorul Oficial al României partea a IV-a și datele publicate pe site-ul www.mfinante.ro, înscrisurile depuse la 
dosarul cauzei, precum și înscrisurile predate subscrisei de către fostul adminstrator judiciar provizoriu: balanța de 
verificare aferentă lunii iunie 2020; procesus-verbal de inventariere din data de 17.10.2020; Situațiile financiare anuale 
încheiate la data de 31.12.2017; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 și Situațiile financiare 
anuale încheiate la data de 31.12.2017; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017. 
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. 
Administratorul societății M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL dl. Martina L. nu a comunicat documentele 
financiar-contabile ale debitorului, registrele contabile obilgatorii, evidențele contabile, respectiv nu a prezentat 
bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii acestora. 
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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 administratorul 
judiciar sunt corecte şi complete, respectiv că acele date şi informaţii sunt esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte 
activitatea desfășurată de M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL anterior datei de 27.08.2020 – data deschiderii 
procedurii generale de insolvenţă. 
Orice chestiuni de fapt apărute sau care ar putea apărea ulterior datei prezentului Raport nu fac obiectul acestuia. 
I. Prezentarea societăţii debitoare: 
I.1. Identificarea societăţii debitoare 
Societatea M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL a fost înfiinţată în anul 2011, atribuindu-se inițial număr de 
ordine în Registrul Comerțului J25/178/2011 și CUI 28422323. Urmare modificării sediului social în Municipiul 
Timişoara, Strada Constantin Brâncoveanu, Nr. 16, Spatiul Z1, Judet Timiş, societății i-a fost atribuit număr de ordine 
în Registrul Comerțului J35/4/2018, în data de 03.01.2018.  
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 738383/09.04.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
asociatul unic al societății M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL este dl. Martina L., cu un aport la capitalul 
social de 300 lei, echivalent a 109 USD. divizat în 30 de părți sociale, Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 
100%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 738383/09.04.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul societății M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL este dl. Martina L., numit în funcția de 
administrator în data de 03.05.2011, cu puteri depline, cu o durată a mandatului nelimitată.  
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie”, 
cod CAEN 4615. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare  
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1906/27.V.2011 – Extras al Rezoluției nr. 
RDP 2055/3.05.2011, În baza cererii nr. 11207 din data de 2.05.2011 și a actelor doveditoare depuse, s-a dispus 
autorizarea constituirii și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date: 
- fondator: Martina L., asociat unic, aport la capital 300,00 RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 100 % 
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;  
- administrator persoană fizică: Martina L., data numirii 3.05.2011, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;  
- denumire: M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export - S.R.L.;  
- sediul social: municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Aurelian nr. 46, et. 1, camera 3;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 - activități de intermediere în comerțul cu ridicata;  
- activitate principală: cod CAEN 4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;  
- capital social subscris: 300,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,0000 RON 
fiecare;  
- durata de funcționare: nelimitată; - cod unic de înregistrare: 28422323; - număr de ordine în registrul comerțului: J 
25/178/2011. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 871/12.II.2014 – Decizia nr. 1/08.08.2013, 
Martina L.,asociat unic al S.C. M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export - S.R.L., inmatriculata la ORC Mehedinti sub 
nr. J25/178/2011, cod fiscal: 28422323, cu sediul in localitatea DrobetaTurnu Severin, str. Aurelian nr. 46, etaj 1, 
camera 3, judetul Mehedinti, a decis: Mutarea sediului in comuna Punghina, satul Recea, Str. Principala nr. 59, judetul 
Mehedinti.  
Restul prevederilor raman neschimbate. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 716/9.II.2015 – Decizia nr. 2/15.10.2013, 
Martina L., asociat unic al S.C. M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export - S.R.L., inmatriculata la ORC Mehedinti sub 
nr. J25/178/2011, cod fiscal 28422323, cu sediul in satul Recea, com. Punghina, nr. 59, Str. Principala, judetul 
Mehedinti, a decis: - mutarea sediului in Drobeta-Turnu Severin, str. Orly nr. 58, judetul Mehedinti. Restul prevederilor 
raman neschimbate. 
Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 334/25.I.2018 – Decizia nr. 1/27.11.2017, 
Martina L., in calitate de asociat unic al S.C. M.R.V. Tutto Per Arredo Import Export - S.R.L., a hotarat urmatoarele:  
Art. 1. Se schimba sediul social al societatii la adresa din Romania, municipiul Timisoara, str. C-tin. Brancoveanu nr. 
16, Spatiu Z1, jud. Timis.  
Art. 2. Se inchid punctele de lucru de la adresele:  
- municipiul Timisoara, Strada Lacului nr. 1, Piata de marfuri, judetul Timis;  
 satul Cioroboreni, comuna Jiana nr. cadastral 427- 05, judetul Mehedinti;  
- municipiul Drobeta-Turnu Severin, Strada Cicero nr. 12, judetul Mehedinti. 
II.  Analiza rezultatelor economico-financiare 
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Până la data prezentului raport, contrar solicitărilor comunicate de către lichidatorul judiciar, administratorul Martina L. 
nu a comunicat lichidatorului judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-
Export SRL. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro, precum și înscrisurile predate subscrisei de către fostul adminstrator judiciar 
provizoriu. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2020, la data de 30.06.2020 debitorul M.R.V. Tutto Per Arredo 
Import-Export SRL înregistrează următoarele active în patrimoniu:  
- amenajare punct de lucru – 726,68 lei; 
- stocuri de marfă magazin Timișoara 20% - 63.343,93 lei; 
- stocuri de marfă magazin Timișoara 9% - 40.188,77 lei; 
- stocuri de marfă depozit mărfuri electrocasnice-mobilier – 685.567,65 lei; 
- stocuri de marfă sechestru Finanțe – 94.991,65 lei; 
- creanțe-clienți în lei – 15.646,79 lei; 
- sume rezultate din decontări din operațiuni în curs de clarificare – 874.948,03 lei; 
- numerar în casierie – 108,41 lei. 
Conform Procesului-verbal de inventariere din data de 17.10.2020 întocmit de fostul administrator judiciar provizoriu 
C.I.I. Bufanu I., au fost identificate în averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL stocuri de marfă 
în valoare totală de 491.697,48 lei, depozitate în incinta a două hale din localitatea Cioroboreni, jud. Mehedinți și a unei 
hale din Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 3, jud. Severin, astfel: (proces-verbal depus la dosarul cauzei) 

Nr.  
crt. Denumire Produs Cod Cantitate 

Valoare 
Gestiune 

1 accesorii 6400-6 60 3.220,80 lei 

2 accesorii JTA 522 1 7,13 lei 

3 accesorii 8100-8 165 16.990,05 lei 

4 accesorii 2300-6 100 5.820,00 lei 

5 accesorii 1000B-8 30 3.357,90 lei 

7 accesorii 1000B/6 30 2.283,30 lei 

8 accesorii 9200-8 310 30.823,30 lei 

9 accesorii JTB15-1 15 319,50 lei 

12 accesorii 3300/6 210 12.222,00 lei 

14 accesorii jtb 25c 100 3.432,00 lei 

15 accesorii baie, rame 33008 115 11.535,65 lei 

16 accesorii dus F1011 329 26.922,07 lei 

17 

accesorii rame 
antice 

JTB25C 40 1.372,80 lei 

18 Bazin AG5801 140 5.640,60 lei 

19 Cabina MLF9 1 353,77 lei 

20 Cabina MLF9 5 2.211,05 lei 

21 cabina dus 911S03 2 1.019,36 lei 

22 cabina dus 901-03-D 20 4.424,76 lei 

23 cabina dus MAL619 2 1.019,38 lei 

24 cabina dus TM 8-03 1 708,85 lei 

25 cabina dus MLF 1 354,42 lei 

26 cabina dus 9987 1 442,21 lei 

29 cabină dus 911 DE 1 353,77 lei 

30 cabină dus 901-02-D 62 23.541,50 lei 

31 cabină duș MZL901-606 1 2.658,18 lei 

32 cabină duș ST04 4 886,00 lei 

33 cabină duș TMJ01 52 26.503,36 lei 

34 cabină dus TM-503 11 8.328,43 lei 

35 cabină hidromasaj AGLP 631 1 1.690,07 lei 

36 cada 
AG HB 

150/160/170 49 39.433,24 lei 

37 cada hidromasaj AGHH1690 2 3.111,72 lei 

38 cada hidromasaj AGMY202 1 1.002,40 lei 

39 cada hidromasaj AG FV1780 5 4.828,55 lei 

40 cadă AGFV 1388A 2 3.449,24 lei 

41 cadă AGHB1780 2 1.716,82 lei 

42 cadă hidromasaj 3317 1 1.024,35 lei 

43 cadă hidromasaj 362 2 2.360,62 lei 

44 cadă hidromasaj AGHV130 1 854,41 lei 

45 cadă hidromasaj YY333 1 1.781,48 lei 

46 cadă hidromasaj HB921 1 804,76 lei 

47 cadă hidromasaj G1402 1 1.019,36 lei 

48 cadă hidromasaj G13 1 804,76 lei 

49 cadă hidromasaj 3329 2 3.095,48 lei 

50 cap de duș JTA49 50 418,00 lei 

51 capac WC 1811 80 2.150,40 lei 

52 capace de WC LEMN 200 6.976,00 lei 

55 chiuvetă 419 6 397,98 lei 

56 cos gunoi Y201 24 1.310,40 lei 

57 dulap G027 3 797,40 lei 

58 dulap  2 531,60 lei 

59 dulap CSC 002 2 795,98 lei 

60 dulap M14 6 3.721,44 lei 

61 dulap alb  1 111,34 lei 

62 dulap cu oglindă  1 664,55 lei 

63 etajeră CSG001F 4 795,96 lei 
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64 etajeră CSG009 4 796,00 lei 

65 etajeră CSFG001 8 1.591,92 lei 

66 etajeră CSFG005 13 2.371,33 lei 

68 mobilier XYC010 13 13.986,44 lei 

69 mobiilier baie C027 6 3.051,24 lei 

70 mobila S028 6 1.599,12 lei 

71 mobila A007 4 6.196,68 lei 

72 mobila C023 8 7.879,68 lei 

73 mobila C308 2 1.503,52 lei 

74 mobila 8080 8 2.722,08 lei 

75 mobila FG005 8 8.860,64 lei 

76 mobila CS-FG 006 1 1.107,58 lei 

77 mobila F6120 1 1.107,58 lei 

78 mobila CM2207 1 1.107,58 lei 

79 mobila C011 5 2.658,20 lei 

80 mobila C029 13 6.651,45 lei 

81 mobila 051 6 3.223,50 lei 

82 mobila 9100 8 4.298,00 lei 

83 mobila 062 5 1.790,85 lei 

84 mobila 9075E 6 3.778,74 lei 

85 mobila 9080 16 7.879,68 lei 

86 mobila 9090E 1 716,34 lei 

87 mobila GM017 7 7.834,96 lei 

88 mobila baie A009 4 3.998,20 lei 

89 mobila baie 033 7 4.961,95 lei 

90 mobila baie C006 9 4.784,76 lei 

91 mobila baie B018 3 1.893,96 lei 

92 mobila rovere CSA112 10 6.645,50 lei 

93 mobilier CSC002 1 397,99 lei 

94 mobilier YY205 1 508,54 lei 

95 mobilier 100J 9 2.417,67 lei 

96 mobilier 62 1 358,17 lei 

97 mobilier CSA103 1 664,55 lei 

98 mobilier A001 1 753,15 lei 

99 mobilier CM207 2 2.215,16 lei 

100 mobilier CS0017 1 531,64 lei 

101 mobilier 90502D 10 5.372,50 lei 

103 mobilier B017 4 3.118,32 lei 

104 mobilier CM2219 3 3.987,27 lei 

105 mobilier 093 6 3,223,50 lei 

106 mobilier 9060E 10 6.267,90 lei 

108 mobilier GM032 2 3.544,24 lei 

109 mobilier baie E040 9 4.604,85 lei 

110 mobilier baie YC027 3 1.534,95 lei 

111 mobilier dulap CSG 001 2 531,62 lei 

113 moblier XY015 4 2.287,72 lei 

114 moblier CSG0072 1 358,17 lei 

115 moblier YB017 4 3.118,32 lei 

117 moblier M1900 1 1.107,58 lei 

119 oglinda  1 26,53 lei 

120 oglinda  6 159,18 lei 

121 oglinda albă  1 26,53 lei 

122 oglindă Y012 92 3.520,84 lei 

123 oglindă C026 1 26,53 lei 

125 oglinzi JG002 13 344,89 lei 

126 oglinzi  60 2.376,00 lei 

127 perie wc Y014 300 6.837,00 lei 

128 raft oglindă  2 178,14 lei 

129 robineti 5806-1 110 804,10 lei 

130 robineți JTA52-2 100 713,00 lei 

131 saună LP 634 2 4.453,70 lei 

132 set hidromasaj MZL3 2 2.682,52 lei 

133 set hidromasaj MZL 904 2 2.843,62 lei 

134 set hidromasaj MZL 902 1 1.287,61 lei 

135 suport hârtie ig. 2400-06 75 1.089,00 lei 

136 suport obiecte baie F1011B 48 2.449,92 lei 

137 usi  9 2.392,38 lei 

138 usi cabină duș 908 5 3.095,45 lei 

139 Vas WC AG5802-1 180 12.088,80 lei 

Total valoare stocuri 491.697,48 lei 

 
Conform Procesului-verbal de inventariere din data de 17.10.2020: „După inventariere halele au fost închise de către 
dna. Gheorghescu O., colaboratoare a administratorului special Martina L.. Bunurile de mai sus, rămân, în continuare, 
în paza și responsabilitatea administratorului special Martina L., căruia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare”. 
Conform Notei explicative formulat ede Martina L. anexate Procesului-verbal de inventariere din data de 17.10.2020: 
„În ceea ce privește stocul de mărfuri aferent magazinului de la Timișoara, administratorul special Martina L. arată că 
acesta nu mai există, iar în acest sens a depus balanța de verificare a societății pentru luna iulie 2020, motivând că deși 
marfa fusese vândută și casată, nu se procedase la actualizarea înregistrărilor din contabilitate. 
În ceea ce privește situația stocurilor de marfă din halele din județul Mehedinți, administratorul special arată că acestea 
au fost mutate, în anul 2017 dintr-o hală din localitatea Recea, jud. Mehedinți, ca urmare a faptului că noul proprietar al 
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acesteia a solicitat eliberarea halei. Cu ocazia mutării, este posibil ca unele obiect de inventar să fi fost sustrase și nu a 
avut cunoștință despre lipsurile constate de către administratorul judiciar. De asemenea, administratorul judiciar declară 
că nu are cunoștință despre starea bunurilor din stocul de marfă și că are un contract de închiriere doar pentru bunurile 
depozitate în Drobeta Turnu Severin”. 
Contrar solicitărilor comunicate prin Somația nr. 1252/14.04.2021 și Notificarea 1629/12.05.2021 – primite de către 
administrator Martina L., acesta nu a prezentat lichidatorului judiciar/nu a predat lichidatorului judiciar bunurile mobile 
de natura stocurilor din averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL în vederea inventarierii 
acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, evaluării, valorificării, respectiv distribuirii fondurilor astfel 
obținute către creditori în vederea îndestulării creanțelor acestora. 
Administratorul Martina L. nu a predat lichidatorului judiciat stocurile existente în gestiunea debitorului în valoare 
totală de 884.092,00 lei (conform balanței încheiate la data de 30.06.2020). 
Astfel, este mai mult decât evident faptul că, administratorul Martina L. a sustras de la urmărirea creditorilor stocurile 
de marfă în valoare totală de 884.092,00 lei. 
Conform indicatorilor financiari publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în perioada 2017-2019 debitorul 
M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL înregistrează următoarea situație financiară: 

Denumire indicator 2017 2018 2019 
Cifra de afaceri 188.834 lei 133.973 lei 0 lei 

Venituri totale 202.937 lei 146.531 lei 6.542 lei 
Cheltuieli totale 262.486 lei 188.636 lei 44.739 lei 
Profitul/pierderea brută - 59.549 lei - 42.105 lei - 38.197 lei 
Profitul/pierderea netă - 61.470 lei - 43.449 lei - 38.197 lei 
Datorii 2.199.038 lei 2.256.355 lei 2.294.800 lei 
Capitaluri proprii -458.156 lei -501.605 lei -539.802 lei 

Astfel, la data de 31.12.2017 debitorul M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL se afla deja în stare de insolvență 
iminentă, având în vedere următoarele: 
-  Capitaluri proprii negative în valoare de -458.156 lei; 
- Pierderea netă curentă de - 61.470 lei; 
- Datorii totale în valoare de 2.199.038 lei; 
- Disponibilități bănești în valoare de 4.707 lei. 
Deși înregistra pierdere financiară continuă și majorarea datoriilor societății, administratorul Martina L. a dispus în 
interesul personal continuarea activității economice a debitorului, care ducea în mod vădit la starea de încetare de plăți. 
Menționăm faptul că, dl. Martina L. are calitatea de administrator în mai multe societăți având ca obiecte pricipale de 
activitate - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; Repararea articolelor fabricate din metal, 
repararea masinilor si echipamentelor: Martina Rezidenziale SRL, CUI  42257310 (Martina L. are calitate de 
administrator din data de 13.02.2020) și IMA Service Assembly SRL, CUI 41937467 (Martina L. are calitate de 
administrator din data de 13.02.2020). 
Conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2020, în cursul lunii iunie 2020 administratorul Martina L. a restituit 
creditarea în valoarea de 6.000,00 lei, prin retragere numerar din casieria societății M.R.V. Tutto Per Arredo Import-
Export SRL (conform rulaj debitor cont 4551.01 Asociați conturi curente lei și rulaj creditor cont 5311 Casa în lei.  
Menționăm faptul că, procedura generale de insolvență a debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL a 
fost deschisă la cererea debitorului prin administratorul Martina L., înregistrată la Tribunalul Timiș în data de 
10.08.2020. 
Apreciem faptul că, în cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, în luna iunie 2020 – luna 
precedentă încetării plăților, dl. Martina L. a retras din casieria societății suma de 6.000,00 lei sub formă de restituire 
creditare. 
Conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe nr. 161/23.12.2020 întocmit împotriva averii debitorului M.R.V. Tutto 
Per Arredo Import-Export SRL publicat în BPI nr. 21881/23.12.2020, masa credală a debitorului este în valoare totală 
de 488.177,83 lei, din care creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș în valoare de 370.301,00 lei. 
Conform Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite 
în cadrul inspecției fiscale nr. F-TM_495/28.10.2020, organele de inspecție fiscale au stabilit taxa pe valoare adăugată 
de plată suplimentar în valoare de 98.010 lei, având în vedere următoarele: 
- La data de 31.12.2016 societatea a înregistrat în contabilitate un minus de inventar a stocului de marfă în valoare de 
13.954,83 lei, pentru care nu a ajustat TVA în sumă de 1.256 lei. 
- Societatea nu a prezentat documentele de achiziție în baza cărora a fost declarată TVA deductibilă pentru lunile 
octombrie și decembrie 2015, respectiv ianuarie și februarie 2016 în sumă totală de 4.271 lei. 
- Societatea înregistrează în gestiunea magazinului cu amănuntul din Timișoara un stoc scriptic de marfă în valoare de 
74.768 lei, care conform notei explicative formulate de Martina L. „marfa a fost vândută și casată și nu s-a procedat la 
actualizarea înregistrărilor în contabilitate”, pentru care societatea avea obligația ajustării TVA în valoare de 13.432 lei 
- Cu ocazia inventarierii patrimoniului societății efectuată de către administratorul judiciar (C.I.I. Bufanu I.), s-a 
constatat un minus de gestiune în valoare de 288.862 lei, pentru care societatea avea obligația ajustării TVA în sumă de 
69.327 lei. 
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- Societatea înregistrează la data anulării codului de TVA (16.01.2018) în creditul contului 4428.TVA neexigibilă 
clienți care aplică TVA la încasare în sumă de 3.028 lei, sumă pe care societatea avea obligația să o transfere în creditul 
contului 4427 TVA colectată și să o declara în Decontul de TVA aferentă lunii ianuarie 2018; 
- Societatea a declarat în deconturile de TVA mai puțin cu suma de 6.696 lei decât sumele stabilite în baza jurnalelor de 
TVA. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 43593 din 
30.10.2020, debitorul M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL înregistrează dobânzi și penalități de nedeclarare 
aferente TVA în valoare totală de 84.245 lei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele  au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
- sustragerea de către administratorul Martina L. din averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL de 
la urmărirea creditorilor a stocurilor de marfă în valoare totală de 884.092,00 lei; 
- utilizarea în interesul personal al administratorului Martina L. a creanțelor în valoare de 15.646,79 lei și a numerarului 
din casieria societății debitoare în valoare de 108,41 lei; 
- utilizarea în interesul personal al administratorului Martina L. a sumelor în valoare de 874.948,03 lei (înregistrate în 
evidențele contabile ca și sume în curs de clarificare, pentru care administratorul Martina L. nu a prezentat niciun 
document justificativ privind destinația finală/modul de utilizare a acestor sume); 
- continuarea activității economice a debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL care ducea în mod vădit 
la starea de încetare de plăți, de către administratorul Martina L.c, într-un scop contrar interesului social al persoanei 
juridice M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, respectiv în interesul personal al pârâtului și a altor societăţi în 
care acesta are interese;  
- retragerea numerarului din casieria societății sub formă de resituiri de creditări în valoare de 6.000,00 lei în luna 
precedentă încetății plăților; 
- nepredarea de către administratorul Martina L. a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL; 
- neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul Martina L. 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; 
- manifestrarea pasivității în achitarea datoriilor societății debitoare M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL; 
- 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 M.R.V. Tutto Per Arredo 
Import-Export SRL prejudiciați prin faptele săvârșite de către administratorul Martina L.. 
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. 
IV. 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. 
V. Răspunderea organelor de conducere ale debitorului 
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 aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului Martina L. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
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-  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.  
Administratorul 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.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului Martina L. 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.  
Art. 73 din Legea nr. 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”. 
Precizăm că, în accepţiunea Legii nr.  31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 219 din Legea Contabilităţii 
nr. 82/1991, care prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: registrul jurnal; registrul 
inventar; registrul cartea mare. 
Conform art. 11 alin. 1 din Legea 82/1991 privind organizarea contabilităţii „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. 
Faţă de cele expuse mai sus se poate concluziona faptul că răspunderea, pentru ţinerea corectă a evidenţei contabile a 
societății M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, revine administratorului Martina L..  
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. 
Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării administratorului judiciar şi nu au depus în condiţiile 
prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au 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. 
Astfel, însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, conform art. 82 din lege, 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, această prezumţie fiind statuată şi de art. 169 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului Martina L. 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 
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mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului Martina L. 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.  
Administratorul judiciar nu a identificat aspecte de natură a atrage incidenţa acestui articol, având în vedere că nu 
dispune de documentele contabile. 
- 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.  
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului Martina L. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. 
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, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


