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Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 
Nr.: 4406 Data emiterii: 29.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8147/118/2020; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Aniela Adriana Staicu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: Proton Ecotech SRL, cod de identificare fiscală: 30098319; Sediul social: Municipiul Constanța, str. 
Dumbrava Roșie, nr. 16, camera nr. 5, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului J13/853/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 
53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12788/23.07.2021. 
5. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 
sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Proton Ecotech SRL, 
conform Sentinței civile nr. 996/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 8147/118/2020, în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raportul întocmit în condiţiile art. 
92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Proton Ecotech SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) 
file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Proton Ecotech SRL 

Număr dosar 8147/118/2020; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Aniela Adriana Staicu 
Temei juridic: art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Proton Ecotech SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prin Sentința civilă nr. 545 din data de 22.04.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 8147/118/2020, judecătorul-sindic a dispus: „In temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenței nr. 
85/2014, dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoarea SC Proton Ecotech SRL, cu sediul 
Mun. Constanța, strada Dumbrava Roșie, nr. 16, camera 5, județul Constanța, înmatriculată în registrul comerțului sub 
nr. J13/853/2012. 
In temeiul art. 73 și art. 45 afin. 1 fit. d coroborat cu art. 57 afin. 1 din Legea nr. 85/2014 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, desemnează provizoriu, pe practicianul în insolvență C.I.I. 
Popovici F., în calitate de administrator judiciar, [...]. 
Administratorul judiciar va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, precum și orice alte atribuții 
stabilite în sarcina sa de către judecătorul sindic”. 
Prin Sentința civilă nr. 996/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 8147/118/2020, judecătorul-sindic a dispus: „În temeiul art. 57 din Legea 85/2014, dispune înlocuirea 
administratorului judiciar CII Popovici F. cu administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. [...] Dispune 
încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar CII Popovici F.. [...]”. 
Conform disp. art. 92 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) Administratorul judiciar va întocmi și va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de acesta, care nu va 
putea depăși 20 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie 
continuarea perioadei de observație din procedura generală. 
(2) Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) și, în consecință, trebuie 
supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare și 
propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare în 
faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă și debitorului, prin administratorul 
special, depunând la instanță, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare”. 
Conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 – termenul de depunere a raportului prin care să propună fie 
intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație din procedura generală, a fost la data de 
12.05.2021. 
Fostul adminsitrator judiciar C.I.I. Popovici F. nu a întocmit, respectiv nu a depus la dosarul cauzei și nu a publicat în 
BPI raportul prevăzut de disp. art. 92 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014 prin care să propună fie intrarea în 
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație din procedura generală. 
1. Date generale privind debitorul Proton Ecotech SRL 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța, obţinând informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, 
structura capitalului social, administatorii statutari şi obiectul principal de activitate. 
Astfel, societatea Proton Ecotech SRL a fost înfiinţată în anul 2012, atribuindu-se codul unic de înregistrare 30098319 
şi înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/853/2012, atribuit în data 
de 20.04.2012.  
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Sediul social al debitorului: Municipiul Constanţa, Strada Dumbrava Roşie, Nr. 16, camera 5, Judet Constanţa, conform 
dovada - contract de comodat, nr. F.N. din data 10.04.2012, cu durata nelimitată. 
Obiectul principal de activitate al societății este „Recuperarea materialelor reciclabile sortate” – cod CAEN 3832. 
Capitalul social al societății Proton Ecotech SRL este în valoare de 500 lei, împărțit în 50 părți sociale, integral vărsat 
de către asociatul unic Dumitru L. M., cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, administratorul societății debitoare 
Proton Ecotech SRL este dl. Dumitru L. M., data numirii în funcția de adminsitrator: 19.04.2012, cu puteri depline. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2890/06.08.2012 – Extras al Rezoluției nr. 
507421/19.04.2012, în baza cererii nr. 523856 din data 18.04.2012 si a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea 
societatii comerciale cu urmatoarele date:  
- denumire: Proton Ecotech - S.R.L.;  
- cod unic de inregistrare: 30098319;  
- numar de ordine in registrul comertului: J13/853/2012;  
- sediul social: loc. Constanta, municipiul Constanta, Strada Dumbrava Rosie nr. 16, camera 5, judetul Constanta;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 383 - Recuperare materialelor;  
- activitate principala: 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;  
- capital social: tip capital: privat autohton 100%, capital social total: 500 RON, integral varsat, total parti sociale: 50 a 
cate 10 RON fiecare;  
- fondator: Dumitru L. M., asociat unic, capital social total: 500 RON, integral varsat, total parti sociale: 50 a cate 10 
RON fiecare, cota de participare la beneficii: 100%, cota de participare la pierderi: 100%;  
- administrator: Dumitru L. M., data numirii: 19.04.2012, tip durata: nelimitat;  
- durata de functionare: nelimitata. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 
Menționăm faptul că, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței debitorului Proton Ecotech SRL 
a fost comunicată astfel: 
- debitorului Proton Ecotech SRL, la adresa sediului Constanța, str. Dumbrava Roșie, nr. 16, camera nr. 5, jud. 
Constanța, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR99861318715 – plic restituit; 
- adminsitratorului statutar Dumitru L. M., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR99860186398 – plic restituit cu mențiunea „avizat, reavizat, expirat termen păstrare”. 
Ulterior confirmării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, 
subscrisa a comunicat Somația nr. 4173/15.10.2021 către administratorul dl. Dumitru L. M., la adresa de domiciliu, prin 
poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865158570, prin care a solicitat: 
„Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea 
debitorului Proton Ecotech SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și 
registrele contabile obligatorii ale debitorului Proton Ecotech SRL. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Proton Ecotech SRL și 
a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Proton Ecotech 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”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul societății debitoare Proton Ecotech SRL dl. Dumitru L. M. nu 
a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a comunicat documentele financiar-contabile ale 
societății, actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 și bunurile existente în averea debitorului. 
3. Situaţia financiară a debitorului  
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
debitorul Proton Ecotech SRL dl. Dumitru L. M. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv: 
a) balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; 
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c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; 
d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; 
l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare; 
De asemenea, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la dispoziția 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor 
cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și 
averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare”. 
Conform disp. art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de 
administrare, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de 
acestea dacă nu și-a declarat intenția de reorganizare, în condițiile art. 67 alin. (1) lit. g). Ridicarea dreptului de 
administrare se dispune și în cazul în care debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în termenul prevăzut la art. 
74”. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 27.04.2018.  
Menționăm faptul că, debitorul Proton Ecotech SRL prin administratorul statutar dl. Dumitru L. M. nu a depus la 
organul fiscal situațiile financiare anuale aferente perioadei 2015-2020. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul figurează cu mențiunea - suspendare 
activitate din data 02 Mai 2018.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea Proton Ecotech SRL este inactivă începând cu 
data de 08.01.2016, conform Deciziei nr. 38764/08.10.2015. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp) 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a societății 
Proton Ecotech SRL a fost anulată în data de 01.11.2014, anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din 
oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare. (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform Adresei nr. R-T44971/14.06.2021 emisă de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, debitorul Proton 
Ecotech SRL figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri impozabile: 
- autotevehicul marca Mercedes Benz Kompressor, capacitate cilindrică 1998 cm³, serie motor 12001388, serie 
caroserie WDB2030451A006408; 
- autovehicul marca Opel Vectra, capacitate cilindrică 1796 cm³, serie motor 14152370, serie caroserie 
WOLOOOOB7M5398834. 
Conform Adresei nr. 35411/18.06.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța, debitorul Proton Ecotech SRL 
figurează cu bunul - autovehicul marca Opel Vectra, capacitate cilindrică 1796 cm³, serie motor 14152370, serie 
caroserie WOLOOOOB7M5398834, culoare alb, an fabricație 1991, cu nr. de înmatriculare CT 83 SEA, începând cu 
data de 28.12.2012. 
Menționăm faptul că, administratorul statutar Dumitru L. M. nu a prezentat bunurile existente în averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL pubicat în BPI nr. 
12788/23.07.2021, masa credală este în valoare de 2.639.903,43 lei, din care creanța creditorului Adminsitrația 
Județeană a Finanțelor Publice Constanța în valoare de 2.624.499 lei, reprezentând obligații fiscale datorate la bugetul 
general consolidat al statului. 
4. Concluzii finale 
Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014; 
- debitorul prin administratorul statutar nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale aferente perioadei 2015-
2020; 
- societatea Proton Ecotech SRL nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității 
economice, activitatea acesteia fiind suspendată din data de 02.05.2018; 
- debitorul Proton Ecotech SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului Proton Ecotech SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 
alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
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Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


