
1 
 

Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr.: 1190 Data emiterii: 22.03.2022 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în 
procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Proton Ecotech SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Proton Ecotech SRL 

Număr dosar 8147/118/2020; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Aniela Adriana Staicu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Proton Ecotech SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura 
generală de insolvență privind debitorul Proton Ecotech SRL nr. 777/22.02.2022, întocmit pentru termenul de judecată 
din data de 24.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3275/22.02.2022 (extras BPI nr. 
3275/22.02.2022 înregistrat la dosarul cauzei în data de 23.02.2022) și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-
ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-fond-24.02.2022.pdf.  
Cu privire la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 24.02.2022: „Pune în 
vedere administratorului să facă dovada publicării raportului de activitate depus la dosar în extras, în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă.”, menționăm faptul că, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei toate dovezile 
publicării rapoartelor de activitate, astfel: 
- Raportul de activitate nr. 4268/22.10.2021, întocmit pentru termenul lunar din data de 22.10.2021, a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18385/01.11.2021 (extras BPI nr. 18385/01.11.2021 înregistrat la dosarul cauzei în 
data de 02.11.2021);  
- Raportul de activitate nr. 4873/22.11.2021, întocmit pentru termenul lunar din data de 22.11.2021, a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19952/23.11.2021 (extras BPI nr. 19952/23.11.2021 înregistrat la dosarul cauzei în 
data de 24.11.2021);  
- Raportul de activitate nr. 5619/22.12.2021, întocmit pentru termenul lunar din data de 22.12.2021, a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21751/22.12.2021 (extras BPI nr. 21751/22.12.2021 înregistrat la dosarul cauzei în 
data de 23.12.2021); 
- Raportul de activitate nr. 320/21.01.2022, întocmit pentru termenul lunar din data de 22.01.2022, a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1351/25.01.2022 (extras BPI nr. 1351/25.01.2022 înregistrat la dosarul cauzei în data 
de 26.01.2022); 
- Raportul de activitate nr. 777/22.02.2022, întocmit pentru termenul de judecată din data de 24.02.2022, a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3275/22.02.2022 (extras BPI nr. 3275/22.02.2022 înregistrat la dosarul cauzei în data 
de 23.02.2022). 
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Cu privire la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 24.02.2022: „Pune în 
vedere administratorului judiciar să precizeze activităţile ce urmează a fi întreprinse în procedura falimentului, precum 
şi bunurile ce urmează a fi valorificate”, menționăm următoarele: 
• Administratorul societății debitoare Proton Ecotech SRL dl. Dumitru L. M. nu a răspuns solicitărilor administratorului 
judiciar (comunicate prin Somația nr. 4173/15.10.2021), 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. 
• Lichidatorul judiciar a identificat în evidențele autorităților relevante bunuri în patrimoniul societății Proton Ecotech 
SRL, astfel: 
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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. 
• Administratorul judiciar a comunicat Cererea nr. 5590/20.12.2021 către Inspectoratul De Poliție Al Județului 
Constanța, Serviciul De Investigații Criminale, prin care a solicitat identificarea și imobilizarea bunurilor mobile aflate 
în proprietatea Proton Ecotech SRL, respectiv comunicarea acestui fapt către administratorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, existând prezumția că acestea au fost sustrase de către administratorul Dumitru L. M. în interesul 
personal, fiind prejudiciați creditorii societății debitoare Proton Ecotech SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Inspectoratul De Poliție Al Județului Constanța, Serviciul De 
Investigații Criminale nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar. 
Având în vedere următoarele fapte săvârșite de către administratorul Dumitru L. M.: 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Dumitru L. M. a mijloacelor de transport din averea 
societății debitoare Proton Ecotech SRL, reprezentând: autototurism marca Audi A6, serie motor: 076409, serie șasiu: 
WAUZZZ4F36N178090, FF 028/27.02.2014; autoturism marca Mercedes Benz Kompressor, serie motor: 12001388, 
serie șasiu: WDB2030451A006408, CVC/21.09.2012; Autoutilitara Dacia 1304, serie motor: 0021636, serie șasiu: UU1 
D2611923006964, CVC/18.01.2013; Opel Vectra, serie motor: 14152370, serie șasiu: WOL000087M5358834 -CT 83 
SEA; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Dumitru L. M. a activelor din averea societății 
debitoare Proton Ecotech SRL, reprezentând: imobilizări corporale în valoare de 15.518 lei; stocuri în valoare de 
140.857 lei; creanțe în valoare de 617.999 lei; disponibilități bănești în valoare de 3.699 lei; 
• neținerea de către administratorul Dumitru L. M. a contabilității societății Proton Ecotech SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Dumitru L. M. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a 
debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, 
prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
• utilizarea în interesul personal al administratorului Dumitru L. M. a bunurilor din averea debitorului Proton Ecotech 
SRL reprezentând: imobilizări corporale în valoare de 15.518 lei; stocuri în valoare de 140.857 lei; creanțe în valoare de 
617.999 lei; disponibilități bănești în valoare de 3.699 lei; 
• continuarea în interesul personal al administratorului Dumitru L. M. a activității debitorului care ducea în mod vădit la 
starea de încetare de plăți;  
• nepredarea de administratorul Dumitru L. M. a actelor contabile administratorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
• manifestarea pasivității de către administratorul Dumitru L. M. în achitarea datoriilor societății Proton Ecotech SRL – 
debitorul înregistrând datorii la bugetul general consolidat al statului în valoare de 2.624.499 lei; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment, 
administratorul judiciar a formulat și a înaintat Cererea de chemare în judecată a administratorului Dumitru L. M., în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 8147/118/2020/a2 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, până în 
prezent nefiind stabilit primul termen de judecată. 
În prezent, administratorul judiciar se află în imposibilitate de a proceda la valorificarea mijloacelor de transport 
identificate scriptic în evidențele aferente societății Proton Ecotech SRL, acestea nefiind predate de către 
administratorul Dumitru L. M. în vederea inventarierii și evaluării conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014. 
3. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 31,00 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009454 22.10.2021 8.20 lei comunicare somație către fostul administrator statutar  

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009755 02.11.2021 8.20 lei 

Comunicare notificare privind propunerea de intrare in faliment 
prin procedura simplificata a insolventei către debitor 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001697 03.03.2022 14.60 lei 

Comunicare cerere de antrenare a răspunderii administratorului 
Dumitru L. M. către Tribunalul Constanța 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 

31,00 lei 
 

4. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
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Conform Încheierii 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 modificată prin Încheierea nr. 14/2022 din data de 13.01.2022 pronunțată de Tribunalul 
Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 8147/118/2020, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL constă din: un onorariu lunar de 290 lei, exclusiv TVA, şi un onorariu de succes de 1% din sumele obținute prin 
vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 23.09.2021-23.03.2022 este în valoare 
totală de 2.070,60 lei -  neachitat, calculat astfel: 290 lei (exclusiv TVA) * 6 luni. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care o va pronunța să 
dispună admiterea Cererii nr. 4515/04.11.2021 și 
- 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 pct. b) din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014, numit 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, cu onorariul constând din: un onorariu lunar de 290 lei, exclusiv TVA, şi un 
onorariu de succes de 1% din sumele obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe, exclusiv TVA. 
De asemenea, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună acordarea unui nou termen în vederea soluționării 
dosarului nr. 8147/118/2020/a2. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


