
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1424 Din data de 05.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 206/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Ciprian Tița. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: Eurovia Logistic AG SRL-D, cod de identificare fiscală: 36429241; Sediul social: Municipiul Pitești, str. 
B-dul Libertății, nr. 1, bl. P3bis, sc. D, ap. 12, județul Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/1419/2016. 
3.2. Administrator special: Eftime O. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Eurovia Logistic AG 
SRL-D nr. 978/08.03.2022 publicat în BPI nr. 4239/09.03.2022. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, 
numit prin Sentința civilă nr. 126/2022 din data de 16.03.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul 
nr. 206/1259/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 

procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D 

Număr dosar 206/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș 
Judecător-sindic: Ciprian Tița 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Eurovia Logistic AG SRL-D 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 970/08.03.2022, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 16.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
4245/09.03.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Raport-de-activitate-termen-fond-16.03.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. c teza I și lit. B din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 126/2022 din data de 16.03.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
206/1259/2021, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c teza I și lit. B din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în 
procedura generală de faliment a societății debitoare Eurovia Logistic AG SRL-D, cu sediul social în Municipiul Pitești, 
str. B-dul Libertății, nr. 1, bl. P3bis, sc. D, ap. 12, județul Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Argeș sub numărul J03/1419/2016, având CUI 36429241. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 126/2022 din data de 16.03.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
206/1259/2021, au fost stabilite următoarele termene: 
• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este la data de 02.05.2022. 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
02.06.2022. 
• Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
• Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 04.07.2022. 
• Termenul administrativ pentru continuarea procedurii este la data de 20.09.2022. 
În temeiul art. 47, art. 48 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar convoacă Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D care va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 07.04.2022, ora 09:00, având ca ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 126/2022 din data de 16.03.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
206/1259/2021. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 250 lei, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 07.04.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D va fi reconvocată în data de 14.04.2022, la 
ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
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3. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D la sediul social valabil din Municipiul Pitești, str. B-dul 
Libertății, nr. 1, bl. P3bis, sc. D, ap. 12, județul Argeș, notificarea privind intrarea în faliment nr. 1220/23.03.2022, prin 
poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39858320620;  
- a comunicat administratorului special dna Eftime O., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în faliment a 
debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 1221/23.03.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39858320630.  
Prin notificările nr. 1220/23.03.2022 și nr. 1221/23.03.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: „Menționăm faptul că 
inventarierea bunurilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se 
va efectua în data de 04.04.2022, la ora 13:00. Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea Eurovia Logistic 
AG SRL-D prin administrator Eftime O. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și 
listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este de 5 zile de la 
primirea prezentei notificări. [...] 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. [...] De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate 
de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă 
de drept. [...].”.   
De asemenea, lichidatorul judiciar a încercat contactarea telefonică a administratorului special dna Eftime O., însă 
aceasta nu a înțeles să răspundă. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 1337/31.03.2022 către administratorul special Eftime O. la adresa de e-
mail heraline@yahoo.com (indicată de către aceasta în cuprinsul înscrisurilor depuse la dosarul cauzei), prin care a 
solicitat: „[...] având în vedere faptul că, prin Sentința civilă nr. 126/2022 din data de 16.03.2022 pronunțată de 
Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 206/1259/2021, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c teza I și lit. B din 
Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura generală de faliment a societății debitoare Eurovia Logistic AG 
SRL-D, respectiv în temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare 
al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, respectiv dizolvarea debitorului, vă solicităm următoarele: 
1. Prezentarea la sediul social al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D din Municipiul Pitești, B-dul Libertății, nr. 1, 
bl. P3BIS, sc. D, ap. 12, județul Argeș, în data de 04.04.2022, la ora 13:00 în vederea efectuării inventarieriii bunurilor 
din averea debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
2. Prezentarea în vederea efectuării inventarierii de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai 
scurt timp posibil, a tuturor bunurilor și disponibilităților bănești existente în averea debitorului Eurovia Logistic AG 
SRL-D. 
Conform Adresei nr. F/17730/06.01.2022 emisă de Primăria Municipiului Pitești, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-
D figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu următoarele bunuri mobile impozabil: 
- Renault Master, serie motor C049475, serie sasiu VF1VB000158865759; 
- Audi Q5, serie motor 274273, serie sasiu WA488Z8RXDR083938. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2021, la data de 30.06.2021 debitorul înregistrează următoarele 
active: 
• mijloace de transport – 222.203,21 lei; 
• mobilier – 3.030,76 lei; 
• creanțe-clienți – 660.609,26 lei; 
• sume în curs de clarificare – 6.576,30 lei; 
• numerar în casierie – 309,33 lei. 
3. Predarea către lichidatorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile aferente creanțelor de recuperat în 
sumă DE 660.609,26 lei (conform sold debitor cont 411 Clienți din balanța de verificare aferentă lunii iunie 2021), 
respectiv: facturi fiscale, avize de însoțire a mărfurilor, fișe de cont, etc. 
4. Lista angajaților a căror contracte de muncă sunt active, respectiv contractele de muncă aferente, utilizator / 
username, parola și baza de date revisal. 
5. Lista tuturor operațiunilor de încasări și plăți efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență și documentele 
justificative aferente. 
De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele 
contabile obligatorii ale debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Eurovia Logistic AG 
SRL-D și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și 
penale. [...] 
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. 
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• 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. [...] 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D 
fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept.  
Până în prezent, administratorul special nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a prezentat 
bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii acestora și nu a predat documentele financiar-contabile ale 
debitorului. 
Având în vedere faptul că, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D prin administratorul special dna Eftime O.  nu a depus 
la dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D prin prin e-mail către 
următorii creditori: 

Nr. 
crt. Creditor Adresa 

Notificare nr.  

1 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș AJFP.Arges@anaf.ro 1330/31.03.2022 

2 Municipiul Pitești primaria@primariapitesti.ro 1331/31.03.2022 

3 Amat SA office@amat.ro 1332/31.03.2022 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 1217/23.03.2022 a fost publicată 
în BPI nr. 5762/31.03.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
in-07.04.2022-si-14.04.2022-ora-09.00.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 01.04.2022, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Argeș notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Eurovia 
Logistic AG SRL-D nr. 1219/23.03.2022 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special Eftime O. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 04.04.2022, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
Reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat în 04.04.2022 la sediul social valabil al societății debitoare din 
Municipiul Pitești, str. B-dul Libertății, nr. 1, bl. P3bis, sc. D, ap. 12, județul Argeș. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1401/04.04.2022, debitoarea prin administratorul special Eftime O. nu a 
înțeles să predea lichidatorului judiciar activele societății și evidența contabilă, existând prezumția că aceasta le 
folosește în interes personal, ascunzând bunurile de la urmărirea creditorilor. 

Denumire mijloc de transport Existență 
faptică 

Observații 

Autoutilitară N1, marca Renault Master, model VM ATM56U, serie motor C049475, serie sasiu 
VF1VB000158865759, nr. de omologare BURE19E611P18E6, nr. înmatriculare B-989-DTD, an fabricație 
2018, cilindree 2299 cmc, putere 130 Kw, culoare alb gri, număr de locuri 3, motorină, seria CI M373274,  

lipsă 
 

Nu a fost predat 
lichidatorului 

judiciar. 
Autoturism marca AUDI Q5 8R QD7B5035R8R727MGEM1GXCGLCQ1, categorie M1G, serie motor 
274273, serie sasiu WA488Z8RXDR083938, nr. înmatriculare AG-15-DAN, an fabricație 2019, culoare gri, 
serie CIV M110086, serie certificat A0054754G, nr. național de registru ACAU1L3Z12C23E5 

lipsă 
 

Nu a fost predat 
lichidatorului 

judiciar. 

Conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2021, la data de 30.06.2021 debitorul înregistrează următoarele 
active: 

Denumire active Existență 
faptică 

Observații 

Mijloace de transport în valoare de 222.203,21 lei lipsă 
 

Bunurile nu au fost predate lichidatorului judiciar. 
Bunuri ascunse de la urmărirea creditorilor. 

Mobilier în valoare de 3.030,76 lei 
 

lipsă 
 

Bunurile nu au fost predate lichidatorului judiciar. 
Bunuri ascunse de la urmărirea creditorilor. 

Creanțe-clienți în valoare de 660.609,26 lei - Nu au fost prezentate documente în vederea 
recuperării creanțelor. 

Sume în curs de clarificare de 6.576,30 lei - Nu au fost prezentate documente cu privire la 
aceste sume. 

Numerar în casierie în sumă de 309,33 lei lipsă 
 

Nu a fost predat lichidatorului judiciar în vederea 
depunerii în contul unic de insolvență 

Conform Adresei nr. F/17730/06.01.2022 emisă de Primăria Municipiului Pitești, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-
D figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu următoarele bunuri mobile impozabil: 
- Renault Master, serie motor C049475, serie sasiu VF1VB000158865759; 
- Audi Q5, serie motor 274273, serie sasiu WA488Z8RXDR083938. 
Conform Adresei nr. F/17730/06.01.2022 emisă de Primăria Municipiului Pitești, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-
D prin administratorul statutar Eftime O. nu a achitat obligațiile fiscale datotate la bugetul local în valoare de 3.067,36 
lei, reprezentând impozite pe mijloacele de transport. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Referitor la preluarea actelor de procedură de la fostul administrator judiciar 
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Administratorul judiciar a solicitat prin Adresa nr. 5080/29.11.2021 (transmisă prin e-mail, cât și prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860165814) către fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi 
S. comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul Eurovia  – în insolvență: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Dovezile privind comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență conform art. 99 și art. 
100 din Legea nr. 85/2014; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• 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 plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Eurovia Logistic AG SRL-
D, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
În data de 14.02.2022, fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi S. a comunicat subscrisei prin e-mail 
următoarele: „In urma prezentarii  a reprezentantului societatii anterior mentionata in vederea ridicarii documentelor 
contabile si transmiterii acestora catre dumneavoastra, din data de 14.02.2022 si  ca urmare a solutiei date de Curtea de 
Apel Pitesti in dosarul nr.206/1259/2021/a2 prin care a fost respins apelul formulat de catre subsemnatul , va informez 
ca in cel mai scurt timp(pana in data de (18.02.2022) am sa va transmit toate documentele pe adresa societatii 
dumneavoastra din Timisoara, prin posta.” (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, fostul administrator judiciar provizoriu nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, 
subscrisa a comunicat Adresa nr. 1335/31.03.2022 (transmisă prin e-mail) către fostul administrator judiciar provizoriu 
C.I.I. Gorgoi S., prin care a solicitat: „comunicarea cât de curând posibil, prin poștă cu confirmare de primire la adresa 
subscrisei din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, sau în format electronic, prin e-mail la adresa 
office@consultant-insolventa.ro, toate documentele privind debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Eurovia Logistic AG SRL-
D, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Procesul-verbal privind desemnarea administratorului special al societății debitoare; 
• Dovezile privind comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență conform art. 99 și art. 
100 din Legea nr. 85/2014; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii generale a 
insolvenței (din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar); 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Lista plăților efectuate de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D, avizate de către dvs în calitate de administrator 
judiciar; 
• Listele întocmite 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; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
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• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului”.  
În data de 31.03.2022, fostul administrator judiciar provizoriu a comunicat subscrisei prin e-mail următoarele: „Dl 
Popescu va pot comunica urmatoarele 
-toate documentele financiar-contabile privind SC Eurovia Logistic AG SRL-D se gasesc la debitor 
-nu s-au efectuate incasari si plati 
-la dosarul cauzei gasiti raspuns la toate solicitarile dvs.”  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi S. nu a 
predat gestiunea debitorului administratorului judiciar confirmat, respectiv nu a comunicat actele de procedură 
solicitate. 
6. Referitor la dosarul nr. 11369/280/2021 
Debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D prin administrator Eftime O. a formulat contestație la executare silită împotriva 
publicației de vânzare a bunurilor mobile din data de 08.07.2021 – autoturismul marca AUDI Q5, având seria de șasiu 
WAUZZZSRXDA083938 și autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 308CDL, având seria de șasiu 
WDB9036631RT45437 și a tutoror actelor de executare 36429241/PIT și executării silite înseși. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 11369/280/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Pitești, având următorul termen de 
judecată stabilit în data de 07.02.2022. 
La termenul de judecată din data de 07.02.2022 s-a amânat pronunțarea soluției pentru termenul din 08.02.2022. 
La termenul de judecată din data de 08.02.2022, s-a dispus: Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a prezentei 
cauze având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatoarea Eurovia Logistic AG SRL-D. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 15.04.2022. 
7. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D 
în data de 12.04.2022, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 529/04.02.2022, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Aprobarea concluziilor Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 529/04.02.2022, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D dna Eftime O. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din 
Legea nr. 85/2014. 
(4). Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dnei Eftime O. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 242 
alin. (1), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, respectiv pentru 
infracţiunea prev. şi ped. de 261 din Codul Penal – sustragere de sub sechestru.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 12.04.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 19.04.2022, la ora 10:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D din data de 12.04.2022, ora 
10:00 a fost trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1413/05.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-in-data-de-12.04.2022-si-19.04.2022-ora-10.00.pdf. 
8. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 357.55 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 

C. N. Poșta Română S.A. 

DIV00010615 02.12.2021 167.20 lei 

Comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței și înlocuirea administratorului 

judiciar către creditori (care nu au fost notificați cf. art. 99 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014 

2 
C. N. Poșta Română S.A. 

DIV00010609 02.12.2021 8.80 lei 
Comunicare notificare către administratorul statutar 

Eftime O. 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010796 07.12.2021 8.80 lei 

Comunicare adresă către fostul administrator judiciar 
provizoriu 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0367979 30.11.2021 20,00 lei Furnizare informații debitor 

5 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC22/D0018099 18.01.2022 20,00 lei Furnizare informații debitor 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000418 18.01.2022 8.80 lei 

Comunicare somație către administratorul statutar Eftime 
O. 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00000668 27.01.2022 52.80 lei Comunicare somații către clienți 
8 Olimpiq Media SRL PBL 30902 01.04.2022 53.55 lei Publicare notificare privind intrarea în faliment în ziarul 



6 
 

Național 

9 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002337 24.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D 

10 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002336 24.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
administratorul special Eftime O. 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
357.55 lei 

 
9. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 18/13.10.2021 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Conform Deciziei nr. 
226598/02.11.2021 de desemnare administrator judiciar al SC Eurovia Logistic SRL, publicată în BPI nr. 
18609/03.11.2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 
250 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 16.11.2021-16.03.2022 este în valoare totală de 1.190,00 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 250 lei (exclusiv TVA) * 4 luni. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. 
art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


