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

Nr.: 2759 Din data de 05.07.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3147/62/2021; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Silviu Oprea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov. 
3.1. Debitor: Crioleg SRL, cod de identificare fiscală: RO 18020850; Sediul social: Brașov, str. Calea București, nr. 3, 
bl. 40E, sc. E, ap. 12, jud. Brașov; Număr de ordine în registrul comerţului J08/2456/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Crioleg SRL, numit prin 
Încheierea de ședință din data de 14.03.2022 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3147/62/2021, în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Crioleg SRL, întocmit în 
temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 15 (cincispreze) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Crioleg SRL, 

întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 3147/62/2021; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Silviu Oprea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Crioleg SRL 
Preambul (legislația aplicabilă, numirea administratorului judiciar, premize avute în elaborarea raportului) 
Prezentul Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Crioleg SRL a 
fost întocmit în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență. 
Prin Încheierea civilă nr. 914 din data de 13.09.2021 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3147/62/2021, în temeiul art. 70 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Crioleg SRL, cu sediul social în Brașov, str. Calea 
București, nr. 3, bl. 40E, sc. E, ap. 12, jud. Brașov, având CUI 18020850, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2456/2005. 
Judecătorul sindic a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Restart SPRL. 
Menționăm faptul că, termenul-limită pentru depunerea Raportului întocmit conform disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 a fost în data de 23.10.2021. 
Administratorul judiciar provizoriu Restart SPRL NU a întocmit raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus 
la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform disp. art. 97 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014. 
Prin Încheierea de ședință din data de 14.03.2022 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3147/62/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Admite cererea formulată de Restart 
SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC Crioleg SRL-în insolvență și în consecință: 
Numește în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Crioleg SRL-în insolvență, pe Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, [...]”. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Crioleg SRL nr. 1581/14.04.2022 publicat 
în BPI nr. 6643/14.04.2022, masa credală a debitorului este în valoare totală de 408.159,00 lei reprezentând: 
- creanța creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov în valoare de 217.448,00 lei; 
- creanța asociatului unic Burduja O. (înscrisă la masa credală de către fostul administrator judiciar provizoriu Restart 
SPRL) în valoare de 190.711,00 lei. 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 1322/30.03.2022 către administratorul dl. Burduja O., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39857826301 - semnată, prin care a 
solicitat: „Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea 
debitorului Crioleg 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 Crioleg SRL. [...] Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului Crioleg 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. [...] 
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Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Crioleg 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) 
Având în vedere faptul că, administratorul Burduja O. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa a 
comunicat Somația nr. 1994/12.05.2022 către administratorul dl. Burduja O., la adresa de domiciliu, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR3986943612, prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Crioleg 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 
Crioleg SRL. [...] Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului 
Crioleg 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 Crioleg 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) 
Administratorul judiciar a fost contactat telefonic de către administratorul dl. Burduja O., cu solicitarea de a i se 
comunica lista documentelor financiar-contabile necesare a fi predate. 
Astfel, administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 2124/20.05.2022 prin e-mail la adresa indicată de către dl. 
Burduja O., prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Crioleg SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 
din Legea nr. 85/2014. Vă solicităm comunicați lichidatorului judiciar următoarele documente financiar-contabile ale 
debitorului Crioleg SRL: 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; 
- Extras REVISAL privind contractele individuale de muncă care nu au fost denunțate la data deschiderii procedurii 
generale de insolvență; 
- Fișa contului 4551 Acționari/asociați – conturi curente aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Fișa contului 4111 Clienți aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Fișa contului 461 Clienți aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Registrul imobilizărilor pentru perioada ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Fișele partener pentru clienții ale căror creanțe nu au fost încasate și toate documentele justificative aferente (facturi 
fiscale, contracte, etc.); 
- 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; 
- Documentele financiar-contabile întocmite pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022. 
Înscrisurile solicitate vor fi în mod obligatoriu semnate de către persoana care le-a întocmit, respectiv semnate de către 
dvs. în calitate de administrator și pot fi comunicate prin predarea directă a acestora la biroul lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș  sau scanate prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa ro. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Crioleg SRL și a 
documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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Până în prezent, administratorul Burduja O. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a predat 
documentele financiar-contabile ale debitorului și nu a prezentat bunurilor din averea debitorului în vederea 
inventarierii acestora.  
În elaborarea Raportului, Consultant Insolvenţă SPRL a examinat informațiile publicate în Monitorul Oficial al 
României partea a IV-a și înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
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 Crioleg SRL dl. Burduja O. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, în sensul că 
nu a furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
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 societatea Crioleg SRL anterior datei de 13.09.2021 – 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 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 43956/08.04.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Brașov, societatea Crioleg SRL a fost înfiinţată în anul 2005, atribuindu-se codul unic de înregistrare 
18020850 şi înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/2456/2005.  
Sediul social al debitorului: Municipiul Braşov, Calea Bucureşti, Nr. 3, Bloc 40E, Scara E, Ap. 12, Judet Braşov, 
conform dovezii contract de comodat, nr. 30 din data 11.05.2015, valabil până la data de 10.05.2025.  
I.2. Structură asociativă. Capitalul social 
Capitalul social al societății debitoare Crioleg SRL este în valoare totală de 200 lei, integral vărsat, de tip autohton. 
Structura capitalului social al Crioleg SRL este prezentată astfel: 
• Burduja O., în calitate de asociat, deținând un aport la capitalul social în cuantum de 200 lei (20 părți sociale), integral 
vărsat, respectiv cota de participare la beneficii și pierderi: 100%/100%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 43956/08.04.2022 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Brașov, administratorul societății Crioleg SRL este dl. Burduja O., data numirii în funcție: 19.09.2005, cu o 
durată a mandatului nelimitată.  
Conform Adresei nr. 124504/13.04.2022 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara prin Biroul Actualizări 
Verificări Furnizări Date, administratorul Burduja O. figurează în prezent cu domiciliul în -. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
I.3. Obiectul principal de activitate 
Obiectul principal de activitate al societăţii este „Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate”, 
cod CAEN 4778. 
I.4. Istoricul societăţii debitoare Crioleg SRL 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3483/28.X.2005 – Extras al Încheierii nr. IJ 
17273/06.10.2005, în baza cererii nr. 78796 din data de 21.09.2005 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus autorizarea și înregistrarea societății 
comerciale, cu următoarele date:  
- fondator: 1. Burduja O., asociat unic, aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % 
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în -;  
- administrator persoana fizică: 1. Burduja O., data numirii: 19.09.2005, durata mandatului este nelimitată, având puteri 
conform art. 11 din actul constitutiv;  
- denumirea: Crioleg - S.R.L.;  
- sediul social: Brașov, Bd. Muncii nr. 3, bl. 1, sc. A, ap. 32;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 - comerț cu amănuntul în magazine specializate, cu alte produse 
neclasificate în altă parte;  
- activitatea principală: cod CAEN 5248 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse neclasificate 
în altă parte;  
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 RON 
fiecare;  
- durata de funcționare: nelimitată; - cod unic de înregistrare: 18020850;  
- număr de ordine în registrul comerțului: J08/2456/6.10.2005. 
I.5. Diagnostic juridic 
I.5.1. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât 
Societatea debitoare Crioleg SRL nu are calitatea de pârâtă în litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. 
I.5.2. Analiza litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant/contestator 
Societatea debitoare Crioleg SRL a avut calitatea de reclamant în dosarul nr. 2816/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului 
Brașov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 
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Prin Sentința civilă nr. 600/2022 din data de 23.06.2022 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2816/62/2021, s-a dispus: „Respinge acţiunea formulată şi completată 
de reclamanta societatea Crioleg SRL – în insolvenţă în contradictoriu cu pârâtele Administraţia Judeţeană A Finanţelor 
Publice Braşov şi Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Braşov, ca nefondată. Cu drept de recurs în 15 zile 
de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Braşov”. 
II. Analiza situaţiei patrimoniale și a performanțelor financiare  
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza înscrisurilor 
depuse la dosarul cauzei (documentele financiar-contabile anexate de către debitor cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței: situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 
2019, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020, balanța de verificare aferentă lunii mai 2021), respectiv datele 
publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - www.mfinante.ro,  
Cu privire la obligația administratorului dl. Burduja O. de a ține contabilitatea societății debitoare Crioleg SRL 
Cu privire la obligația administratorul dl. Burduja O. de a ține contabilitatea societății debitoare Crioleg SRL, 
menționăm următoarele: 
- Art. 73 alin. (1) lit. c) și e) din Legea societăților nr. 31/1990 modificată, prevede „(1) Administratorii sunt solidar 
răspunzători față de societate pentru: […] c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; […] e) stricta 
îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”. 
- Art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, 
regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au 
obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.” 
- Art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, 
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor 
obținute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1.  
În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și 
păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea 
desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii 
financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.” 
- Art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „ (1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității 
la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, […] 
- Art. 21 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-
inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor 
elaborate de Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-
contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.” 
- Art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în 
momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 
Prin urmare, administratorul dl. Burduja O. a avut obligația de a organiza și conduce contabilitatea societății debitoare 
Crioleg SRL începând cu data numirii în funcție 19.09.2005. 
Cu privire la obligația administratorului dl. Burduja O. de a preda administratorului judiciar documentele financiar-
contabile ale societății debitoare Crioleg SRL: 
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.” 
Prin urmare, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul societății debitoare Crioleg SRL dl. 
Burduja O. are obligaţia de a preda administratorului judiciar toate documentele financiar-contabile ale debitoarei. 
Administratorul dl. Burduja O. nu a predat administratorului judiciar documentele justificative privind fiecare 
operațiune economică-financiară efectuată în perioada 2018-2021 în numele societății Crioleg SRL, contrar disp. Legii 
contabilităţii nr. 82/1991. 
Referitor la neținerea contabilității societății debitoare în conformitate cu normele legale 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 02.08.2021.  
Menționăm faptul că, debitorul Crioleg SRL prin administratorul statutar dl. Burduja O. nu a depus la organul fiscal 
situațiile financiare anuale aferente perioadei 2020-2021. 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea Crioleg SRL este inactivă începând cu data de 
12.05.2016, conform Deciziei nr. 9491/28.03.2016. (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 
Crioleg SRL a fost anulată în data de 01.08.2021, anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, 
potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
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Menționăm faptul că, conform disp. art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „(11) 
Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol: [...] 
d) dacă nu a depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are 
perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile 
care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, dar nu este în situația prevăzută la lit. a) ori b), din prima zi a lunii 
următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație și, 
respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de 
taxă în a doua situație.” 
Conform art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991: „(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea 
contabilităţiI la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului […]”. 
Referitor la neîntocmirea documentelor financiar-contabile justificative și nepredarea acestora către administratorului 
judiciar 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 43956/08.04.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Brașov, activitatea principală desfășurată de către societatea Crioleg SRL este „Comerţ cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine specializate”– cod CAEN 4778.  
Administratorul dl. Burduja O. nu a predat lichidatorului judiciar niciun document financiar-contabil justificativ cu 
privire la activitatea economică desfășurată în numele societății Crioleg SRL. 
Conform dispoziilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634 din 05.11.2015 privind documentele financiar-
contabile: 
„1. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (denumite în continuare entităţi), consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul 
efectuării lor, în documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate (în jurnale, fişe şi alte 
documente contabile, după caz). 
2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: 
- denumirea documentului; 
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte 
documentul; 
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul); 
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; 
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz; 
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare. 
3. În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia 
în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social, după caz. 
4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare. 
5. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 
10. Documentele contabile (registre, jurnale, fişe, note etc.) care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în 
contabilitate a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin 
utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la: 
- denumirea entităţii; 
- data întocmirii documentului contabil; 
- felul, numărul şi data documentului justificativ; 
- sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate; 
- conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare; 
- semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile. 
27. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu 
documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme. 
36. Entităţile au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum şi 
a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. 
Păstrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile se face, 
după caz, la sediul social sau la sediile secundare, pe hârtie sau pe suport electronic”. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, extrase din ultimele situații financiare anuale 
depuse de către administratorul Burduja O. la organul fiscal (anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenței), la 
data de 31.12.2019, debitorul Crioleg SRL înregistra următoarele active: 
- mijloace de tranport – 102.622 lei; 
- alte instalații, utilaje și mobilier – 20.058 lei; 
- creanțe – 54.074 lei; 
- disponibilități bănești – 125.711 lei.  
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Conform balanței de verificare aferentă perioadei 01.01.2020-31.12.2020 (anexată cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței formulată de debitor prin administratorul dl. Burduja O.), la data de 31.12.2020 societatea debitoare Crioleg 
SRL înregistra următoarele active: 
- mijloace de transport – 0,00 lei (în perioada 01.01.2020-31.12.2020 administratorul statutar a scos din evidență 
mijloace de transport în valoare de 102.621,78 lei); 
- mobilier, aparatură birotică – 0,00 lei (în perioada 01.01.2020-31.12.2020 administratorul statutar a scos din evidență 
mobilier și alte echipamente în valoare de 20.058,41 lei). 
Urmare scoaterii bunurilor mobile din evidențele contabile ale debitorului, au fost înregistrate venituri din vânzarea 
activelor de 19.200,00 lei și cheltuieli privind activele cedate de 17.103,35 lei. 
- avansuri către furnizori-debitori pentru prestări servicii – 37.083,33 lei; 
- creanțe-clienți – 10.336,40 lei; 
- creanțe la debitori-diverși – 22.848,00 lei. 
Astfel, având în vedere nepredarea documentelor financiar-contabile, există prezumția că activele existente în averea 
debitorului la data de 31.12.2019: mijloace de tranport – 102.622 lei; alte instalații, utilaje și mobilier – 20.058 lei; 
creanțe – 54.074 lei; disponibilități bănești – 125.711 lei, au fost utilizate în interesul personal al administratorului dl. 
Burduja O.. 
Referitor la neîntocmirea registrelor contabile obligatorii și nepredarea acestora către lichidatorul judiciar 
Administratorul dl. Burduja O. nu a predat lichidatorului judiciar Registrele contabile obligatorii ale societății debitoare 
Crioleg SRL. 
Conform disp. art. 21 din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, 
Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform 
normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele 
financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015.” 
Astfel, prin neținerea contabilității în conformitate cu normele legale și prin nepredarea documentelor financiar-
contabile ale debitorului Crioleg SRL, administratorul Burduja O. a cauzat apariția stării de insolvență a debitorului. 
Prejudiciul cauzat de către administratorul dl. Burduja O. constă în pasivul înscris în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Crioleg SRL nr. 1581/14.04.2022 publicat în BPI nr. 6643/14.04.2022, debitorul 
înregistrând datorii la creditori în valoare totală de 408.159,00 lei. 
Legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs în cauză este vădită, având în vedere că ținerea unei 
contabilități fictive, nepredarea documente contabile administratorului judiciar, respectiv neţinerea contabilităţii 
conform normelor legale în vigoare de către administratorul dl. Burduja O. este factorul care a provocat nu doar apariţia 
stării de insolvenţă a debitorului Crioleg SRL, ci şi prejudicierea creditorilor de la urmărirea încasării creanţelor. 
Referitor la apariția stării de insolvență a societății debitoare: 
În perioada 2016-2019 debitorul Crioleg SRL înregistrează următoarea situație financiară (conform ultimelor situații 
financiare anuale depuse la organul fiscal): 

Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Total active imobilizate 111,613 lei 87,656 lei 59,772 lei 31,888 lei 
Total active circulante, din care: 45,834 lei 238,759 lei 199,198 lei 179,785 lei 
- stocuri 0 lei 74,616 lei 25,164 lei 0 lei 
- creanţe 45,161 lei 142,189 lei 46,448 lei 54,074 lei 
- casa şi conturi la bănci 673 lei 21,954 lei 127,586 lei 125,711 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Activ 157,447 lei 326,415 lei 258,970 lei 211,673 lei 
Total capitaluri proprii -376,417 lei -342,102 lei -293,659 lei -340,902 lei 
Total datorii 533,864 lei 668,517 lei 552,629 lei 552,575 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Pasiv 157,447 lei 326,415 lei 258,970 lei 211,673 lei 

 
Denumire indicatori 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Cifra de afaceri netă 30,000 lei 104,224 lei 160,390 lei 101,340 lei 
Venituri totale 31,250 lei 105,724 lei 160,390 lei 101,340 lei 
Cheltuieli totale 139,214 lei 90,747 lei 105,785 lei 145,543 lei 
Rezultatul brut al exerciţiului -107,964 lei 14,977 lei 54,605 lei -44,203 lei 
Rezultatul net al exerciţiului -108,864 lei 11,805 lei 48,443 lei -47,243 lei 

Conform indicatorilor financiari publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, societatea Crioleg SRL 
administrată de către dl. Burduja O. se afla deja la data de 31.12.2016 în stare de insolvență iminentă, înregistrând 
disponibilități bănești în valoare de 673 lei, în condițiile în care datoriile societății erau în valoare de 533,864 lei, 
respectiv pierderea financiară de -107,964 lei.  
Conform disp. art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014: „insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel: 
a) insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de 
creditor; prezumția este relativă; 
b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile 
angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței;” 
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Menționăm faptul că, administratorul dl. Burduja O. a depus cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței 
debitorului Crioleg SRL la data de 29.07.2021. 
Conform art. 240 din Cod Penal: „(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de 
reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care 
depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență, se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la un an sau cu amendă”. 
Prin continuarea activităţii economice, folosind resursele materiale şi financiare ale debitoarei, în interesul personal, 
administratorul dl. Burduja O. a determinat nu doar incapacitatea de plată a obligațiilor fiscale ale debitorului Crioleg 
SRL, ci şi apariţia unor datorii suplimentare sub formă de majorări în valoare de 40.670 lei şi penalităţi de întârziere și 
de nedeclarare de 77.082 lei. (conform Cererii de admitere a creanței formulată de către Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Brașov) 
De asemenea, continuarea desfăşurării activităţii economice de către administratorul social dl. Burduja O. în condiţiile 
neţinerii contabilităţii debitoarei în conformitate cu legea, a cauzat pierderea informaţiilor despre sursele de finanţare 
ale acesteia, respectiv disponibilităţile băneşti, bunurile şi creanţele debitoarei, care ar fi putut fi folosite pentru 
achitarea obligaţiilor la termen, respectiv evitarea stării de insolvenţă şi prejudicierea creditorilor. 
Conform balanței de verificare aferentă perioadei 01.01.2020-31.12.2020, în perioada 01.01.2020-31.12.2020 
administratorul dl. Burduja O. a retras disponibilități bănești din averea debitorului sub formă de restituiri de creditări în 
valoare de 121.500,00 lei. Astfel, la data de 31.12.2020, societatea Crioleg SRL înregistrează sume datorate asociatului 
unic în valoare de 214.097,19 lei. 
Conform balanței de verificare aferentă perioadei 01.01.2021-30.05.2021, administratorul dl. Burduja O. a retras 
disponibilități bănești din averea debitorului sub formă de restituiri de creditări în valoare de 25.778,00 lei. 
Administratorul judiciar a efectuat următoarele demersuri în vederea identificării bunurilor din averea debitorului: 
- a comunicat adresa nr. 1430/05.04.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Brașov, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Crioleg SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
Conform Adresei nr. 81534/05.04.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Brașov, debitorul Crioleg SRL figurează în 
prezent cu mijlocul de transport înmatriculat: autovehicul marca Toyota J12/KDJ120(K)/Land Cruiser, serie șasiu 
JTEBZ29JX00105405, serie motor 1436509, nr. de înmatriculare BV28BOC, an fabricație 2006, certificat nr. 
B00347690V, CIV E969309. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 81534/05.04.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Brașov, administratorul Burduja O. a procedat la 
efectuarea demersurilor în vederea radierii în data de 17.03.2022 din Registrul național de evidență a permiselor de 
conducere și a vehiculelor înmatriculate, a mijlocului de transport autovehicul marca Mercedes-Benz R 350 CDI 
4MATIC 251 NZABA720O72EM1, serie șasiu WDC2511231A14504, serie motor 41233402, număr de înmatriculare 
BV40LEG, an fabricație 2012, culoare gri, certificat nr. B00503242V, CIV K921640, data înmatriculării 08.12.2015, 
data radierii 17.03.2022. 
- a comunicat adresa nr. 1429/05.04.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Crioleg SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele O.C.P.I. 
Brașov cu bunuri imobile. 
Conform Adresei nr. 61924/20.04.2022 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, urmare 
verificărilor efectuate în arhiva electronică a Registrului General de Intrare al Biroului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Brașov, Rupea, Zărnești, Făgăraș, debitorul Crioleg SRL nu figurează /nu a figurat cu bunuri imobile. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În urma celor precizate anterior, concluzionăm faptul că administratorul dl. Burduja O. a utilizat bunurile debitorului 
Crioleg SRL în folosul propriu și nu în folosul societății. Aceste bunuri puteau fi utilizate cu scopul de a achita în 
totalitate obligațiile fiscale și evitarea deschiderii procedurii simplificate de insolvență.  
Având în vedere că aceste bunuri nu au fost utilizate în acest scop, indică faptul că au fost folosite de către 
administratorul social în îndeplinirea scopurilor sale personale și nu în bunul mers al activității societății Crioleg SRL.  
Faptele de neținere a contabilității societății debitoare Crioleg SRL în conformitate cu normele legale, respectiv 
utilizarea bunurilor societății în interesul personal de către administratorul dl. Burduja O., au fost prezentate și în cadrul 
Raportului de inspecție fiscală nr. F-BV_397/24.11.2020 emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov 
prin Activitatea de inspecție fiscală, astfel: „Perioada verificata 01/07/2015-31/12/2015 
Din documentele prezentate rezulta ca societatea a înregistrat in evidenta financiar-contabila si fiscala aferente anului 
2015 cheltuieli cu achiziții de bunuri si servicii in baza unor facturi in care sunt inscrisi la rubrica furnizori societăți care 
sunt declarate inactive. 
In evidenta financiar contabila si fiscala aferente anului 2015 au fost înregistrate următoarele facturi, după cum 
urmeaza: 
1. In relația cu Nordinia Damat SRLCU1 27068857 din București au fost înregistrate facturi in valoare totala de 9.919 
lei: baza impozabila 7.999 Iei cu TVA de 1.920 lei, astfel: 
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[...] Menționam ca in facturile seria NRDD nr. 0018198/03.09.2015 si nr .0018199/05.09.2015 sunt înscrise la rubrica 
sediul furnizorului str. Aleea Postăvarului nr. 28. sector 1 București, acest sediu fiind diferit de sediul înscris in baza de 
date gestionata de ANAF respectiv Sector 3, Sos. Mihai Bravu nr.327, bl.54, sc 2, et. 8, ap.54. 
Conform inventarului întocmit la 31.12.2015 si a evidentei contabile au fost înregistrate in costul mărfurilor suma totala 
de 1.514 tei din total de 7.999 lei. 
2. In relația cu SC Bipan Activ SRL CUI 29511704 din București au fost înregistrate facturi in valoare totala de 
14.597.26 lei: baza impozabila 11.772 lei cu TVA de 2.825,26 lei, astfel: 
[...] Conform inventarului întocmit la 31.12.2015 si a evidentei contabile au fost înregistrate in costul mărfurilor suma 
totala de 11.772 Iei. 
3. In luna octombrie 2015 a fost înregistrata factura nr. 3798676/20.10.2015 în valoare totala 31.260,40 lei cu baza 
impozabila de 25.210 lei si cu TVA de 6.050,40 lei avand înscrisa la furnizor SC Sakura Sar & Co SRL CUI 26420962 
din București, la denumire servicii 
« servicii deplasare 2 buc cu preț unitar de 6.800 lei cu valoare de 13.600 lei 
« cazare 2 buc cu preț unitar de 1.890 lei cu valoare de 3-780 lei 
« servicii întocmire acte 2 buc cu preț unitar de 985 lei cu valoare de 1.970 Iei 
« servicii însoțitor 2 buc cu preț unitar de 1.250 lei cu valoare de 2.500 lei 
« alte servicii 2 buc cu pret unitar de 1.680 lei cu valoare de 3.360 lei; 
cont 628. [...] 
4. In luna noiembrie 2015 a fost înregistrata factura seria UKR nr.24499/24.11.2015 in valoare totala de 22.121,60 lei 
cu baza impozabila de 17.840 lei si cu TVA de 4.281,6 lei avand înscrisa la furnizor SC Ukra Romoil 2013 SRL CUI 
31938341 din București, avand explicația «servicii de transport, cheltuieli km si închiriat platforma - cont 624. [...] 
5.In luna decembrie 2015 a fost Înregistrata factura seria UECf nr. 4143374/23.12.2015 in valoare totala de 4.622,72 lei 
cu baza impozabila de 3.728 lei si cu TVA de 894,72 lei avand înscrisa la furnizor SC United Ec Trading SRL CUI 
18302451 din București, avand explicația «expresor sc DIV45 1 buc in valoare de 2.880 lei, filtru D18 1 buc in valoare 
de 730 lei si o buc perie 18 mm cu preț unitar de 118 lei fiind înregistrate in contul obiectelor de inventar si concomient 
in contul de cheltuieli privind obiectele de inventar. [...] 
Avand in vedere faptul ca potrivit vectorului fiscal, in perioada septembrie 2015-decembrie 2015 societatea era 
înregistrata ca plătitor de impozit pe profit, valoarea totala de 60.064 lei reprezentând baza impozabila pentru achizițiile 
de bunuri si servicii (înregistrate in contul de cheltuieli) raportate de SC Crioleg SRL in aceasta perioada menționate 
mai sus in relația cu SC Nordinia Damat SRL CUI 27068857, SC Bipan Activ SRL CUI 39511704, SCSakura Sar SRL 
CUI 264201962, SC Ukra Romoil SRL CUI 31938341, SC United EC Trading SRL CUI 18302451, potrivit 
prevederilor art. 11 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare este 
nedeductibila fiscal la calculul impozitului pe profit datorat de SC Crioleg SRL. 
Facturile de achiziții avand înscrise acești furnizori înregistrate in evidenta financiar-contabila si fiscala a Crioleg SRL 
nu pot fi considerate documente justificative in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991. 
[...] 
Prin urmare cheltuielile in suma de 60.064 lei înregistrate de SC Crioleg SRL pentru bunurile si serviciile facturate de 
furnizorii din București nu sunt deductibile fiscal la calculul profitului impozabil conform prevederilor ari. 19 alin (1) si 
art. 21 alin (4) lit.f), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare. 
B. Conform evidentei financiar-contabile si fiscale intocmite de SC Crioleg SRL rezulta ca în perioada supusa 
verificării societatea a înregistrat in conturile de cheltuieli influențând profitul impozabil cu suma totala de 18.817 lei 
acestea nefiind aferente veniturilor inregistrate respectiv activitatii desfășurate, dupa cum urmeaza: 
* suma de 228 lei aferenta facturii nr. 90612/27.07.2015 in valoare totala de 282,73 lei emisa de MD Retail Brasov SRL 
constând in mobilier fiind înregistrat in contul obiectelor de inventar si concomient in contul de cheltuieli privind 
obiectele de inventar; 
* suma de 1.693,47 lei aferenta facturii seria MG nr. 3350111254/22.092015 in valoare totala de 2.099,90 lei emisa de 
SC Altex Romania SRL constând in congelator fiind înregistrat in contul obiectelor de inventar si concomient in contul 
de cheltuieli privind obiectele de inventar; 
* suma de 12.310 lei aferenta facturii seria NEO nr.l227545/14.11.2015 in valoare totala de 15.264,4 lei avand înscrisa 
la furnizor SC Neo Diva SRL CUI 32016226 din București iar la explicația «mobilier sufragerie 2 buc cu preț unitar de 
3.840 lei, birou 1 buc cu preț unitar de 1.800 leî, dulap geam 1 buc cu priit unitar de 340 lei, scaun piele 2 buc cu preț 
unitar de 520 lei, dulap sold 1 buc cu preț unitar de 1.450 lei» fiind înregistrate in contul obiectelor de inventar si 
concomient in contul de cheltuieli privind obiectele de inventar. 
* suma de 233 lei aferenta facturii nr. l0596722/14.11.2015 in valoare totala de 289,48 lei emisa de Dante International 
SRL constând in placa întins parul, periuța de dinți electrica fiind înregistrat in contul 3028 « Alte materiale 
consumabile » si concomient in contul de cheltuieli; 
* suma de 322,57 lei aferenta facturii nr. 10596868/21.11.2015 in valoare totala de 399,99 iei emisa de Dante 
International SRL constând in mixer vertical fiind înregistrat in contul 3028 «Alte materiale consumabile » si 
concomient in contul de cheltuieli; 
* suma de 4.030 lei aferenta facturii seria MAD nr.14454/28.11.2015 in valoare totala de 4.997,20 Iei emisa de SC 
Marimar Activ Divers 2014 SRL CUI 33020225 din București, avand explicația « canapea piele» fiind înregistrate in 
contul obiectelor de inventar si concomient in contul de cheltuieli privind obiectele de inventar. 
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In timpul inspecției fiscale echipa de inspecție fiscala a solicitat in conformitate cu dispozițiile legale reglementate de 
prevederile art 55 alin (2) lit a) si art. 113 alin (2) lit g) din Codul de procedura fiscala aprobat prin Legea nr 207/2015 
cu modificările si completările ulterioare, reprezentantului legal al societății, prin notificarea întocmită in data de 
19.10.2020 « Cum justificați ca aceste achiziții de bunuri sunt destinate in scopul desfășurării activitatii, respectiv ca 
sunt aferente veniturilor Înregistrate 
Prin răspunsul formulat in data de 20.10.2020 reprezentantul societății a menționat următoarele: «La redeschiderea 
activitatii societății in 2015, spațiul destinat sediului social nu era corespunzător, de aceea am cumpărat un bibliraft in 
iulie 2015, apoi in noiembrie o biblioteca mica, un birou, un scaun pentru birou si o canapea, toate acestea fiind 
necesare funcționarii optime a camerei destinate sediului social. Expresorul l-am considerat un bun necesar dotării unui 
sediu. Deoarece pe parcursul întregului an 2015 nu s-a finalizat lucrările de amenajare interioare, in anul 2017 am 
schimbat centrala termica, pe care am cumparat-o la mana doua, drept pentru care nu aveam factura de achiziție. Acest 
lucru a condus la necesitatea înlocuirii tuturor țevilor pentru calorifere, cat si a racordurilor acestora. Lucrarea nu putea 
fi efectuata separat doar pentru caloriferul din camera destinata socieatii, caloriferul din balcon si caloriferul din baie. 
Treptat, in anii următori, am înlocuit doar 2 metri de parchet deteriorat din camera in care se afla sediul social si am 
zugrăvit aceasta încăpere. Pentru celelalte lucrări minore de reparație au fost necesare un pistol de silicon, un mixer 
pentru amestecat vopseaua, cat si 2 discuri. De asemenea am montat la geam galerii si perdele noi. Aspiratorul l-am 
considerat un obiect de curățenie necesar si pentru sediul social. In baia de serviciu, am schimbat vasul de WC, chiuveta 
si robinetul, care erau vechi si uzate. 
Cărămidă am folosit-o la refacerea zidului dintre apartament si anexa, zid care a fost afectat de scurgerea de apa din anii 
anteriori si care mereu prindea mucegai. De altfel, acel zid a fost ridicat in asa fel incat anexa sa aiba intrarea direct din 
apartament. » 
Deși, prin răspunsul formulat de reprezentantul legal al societății a menționat ca aceste achiziții de bunuri sunt efectuate 
pentru dotarea sediului social al societății afirmând ca sunt «necesare funcționarii optime a camerei destinate sediului 
social», precizam ca nu se justifica necesitatea achiziționării acestor bunuri pentru dotarea sediului social intrucat la 
data achiziționării lor societatea deține in patrimoniul societății mijloace fixe de natura mobilier birou fiind înregistrate 
in contul 214 « Mobilier, aparatura birotica » in valoare de 20.058 lei. 
Menționam ca sediul social declarat al SC Crioleg SRL situat in - este si domiciliul de locuința ai persoanelor fizice dl 
Burduja O. (administrator al SC Crioleg SRL) si d-nei Burduja C.. 
Deși la pct. II din contractul de comodat nr. 30/11.05.2015, proprietarii persoane fizice dl Burduja O. si d-na Burduja 
C., predau cu titlu de comodat către SC Crioleg SRL camera 1 din imobilul situat in loc. Brasov, Calea București nr.3, 
bl.40, sc. E, ap. 12, jud. Brasov, nu exista documente din care sa rezulte o departajare in ceea ce privește suprafața 
destinata spațiului locuibil si spațiului destinat sediului social. 
Mai mult facem precizam ca ponderea mobilierului achiziționat are la baza factura seria NEO nr. 1227545/14.11.2015 
in valoare totala de 15.264,4 lei cu baza impozabila de 12.310 lei si cu TVA de 2.954,4 lei avand înscrisa la furnizor SC 
Neo Diva SRL CUI 32016226 din București, societatea care nu a fost niciodată plătitoare de TVA. 
De altfel, unele bunuri achiziționate, cum ar fi «espresor Delonghi» cuprinsa in factura seria AMC nr. 
2845154/05.01.2016 in valoare totala de 4.896 tei cu baza impozabila de 4.080 lei si TVA in suma de 816 lei emisa de 
SC AMC Trading Total SRL CUI 16940542 din București, si «canapea piele» cuprinsa in factura seria MAD nr. 
14454/28.11.2015 in valoare totala de 4.997.20 lei cu baza impozabila de 4.030,20 lei si TVA in suma de 967 lei emisa 
de SC Marimar Activ Divers 2014 SRL CUI 33020225 din București, au fost reflectate in evidenta contabila prin contul 
obiectelor de inventar si concomitent in contul de cheltuieli privind obiectele de inventar in condițiile in care aceste 
bunuri au valoare de mijloace fixe. 
Pentru materialele de construcții achiziționate societatea nu a prezentat documente, respectiv situații de lucrări din care 
sa rezulte modul in care acestea au fost utilizate. 
Avand in vedere cele menționate mai sus rezulta ca societatea nu a prezentat documente din care sa rezulte ca aceste 
bunuri achiziționate au fost utilizate in scopul desfășurării activitatii si ca sunt aferente veniturilor înregistrate. 
Avand in vedere faptul ca aceste achiziții de bunuri înregistrate in conturi de cheltuieli in suma de 18.817 lei nu sunt 
aferente veniturilor înregistrate, potrivit prevederilor art.21 alin (1) din Legea nr.571/2003 cu modificările si 
completările ulterioare sunt cheltuieli nedeductibile fiscal. 
Avand in vedere cele constatate mai sus echipa de inspecție fiscala a recalculat conform prevederilor art.21 alin (1) si 
art. 19 alin (1) din Legea nr. 571/2003 cu modificările si completările ulterioare profitul impozabil evidential cu suma 
totala de 78.881 lei reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal. 
Rezulta: 
- total venituri înregistrate : 158.374 lei 
- total cheltuieli înregistrate: 163.433 lei 
- pierdere neta înregistrata: 5.059 lei 
-cheltuieli cu impozit pe profit înregistrat: 4.751 lei 
-cheltuieli nedeductibilc fiscal stabilite suplimentar de organ decontrol: 78.881 lei 
-total cheltuieli nededuclibile fiscal: 83.632 lei (4.751 lei +78.881 lei) 
- profit impozabil recalculat: 78.573 lei (83.632 lei -5.059 tei) 
- impozit pe profit calculat: 12.572 lei (78.573 Ici *16%) 
-impozit pe profit declarat de socictate:8.469 lei 
- diferența de impozit pe profit stabilit suplimentar: 4.103 lei (12.572 lei -8.469 lei). 
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Astfel conform situației anexe nr. 5 profitul impozabil recalculat aferent anului 2015 este in suma de 78.573 lei la care 
societatea datoreaza conform art. 17 un impozit pe profit in cota de 16% in suma de 12.572 lei. Impozitul pe profit 
declarat de societate este in suma de 8.469 lei rezultând o diferența de impozit pe profit stabilita suplimentar in suma de 
4.103 lei. 
Perioada verificata 27/05/2015-30/06/2020 
A. In perioada trimestrul al III-lea 2015-ianuarie 2016 SC Crioleg SRL a declarat prin declarațiile cod 394 cu titlu de 
achiziții in valoare totala de 163.110 lei din care baza impozabila este de 131.938 lei iar TVA este de 31.172 lei de la 
societățile declarate neplatitoare de TVA si inactive, acestea nedeclarând livrări. 
Din documentele prezentate rezulta ca societatea a înregistrat in evidenta financiar-contabila si fiscala aferente anului 
2015 si in luna ianuarie 2016 cu titlu de achiziții de bunuri si servicii in baza unor facturi in care sunt inscrisi la rubrica 
furnizori societăți menționate mai sus neplalitoare de TVA ca urmare a faptului ca sunt declarate inactive sau care nu au 
fost plătitoare de TVA. [...] 
Astfel, pentru TVA in suma totala de 31.172 lei inregistrata in evidenta contabila aferenta achizițiilor de bunuri si 
servicii in suma totala de 131.938 lei raportate de SC Crioleg SRL in perioada septembrie 2015- ianuarie 2016 prin 
declarațiile cod 394 si prin deconturile de TVA depuse la organul fiscal teritorial in relația cu furnizorii inscrisi in 
facturi [...] nu beneficiază de dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 11 alin (I) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare respectiv a prevederilor art. 11 alin (I) si alin (9) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare. 
Avand in vedere cele menționate mai sus rezulta ca TVA aferenta facturilor de achiziție avand inscrisi furnizorii de mai 
sus înregistrate in evidenta financiar-contabila si fiscala a SC Crioleg SRL nu pot fi considerate documente justificative 
in conformitate cu prevederile art.6 din Legea contabilității nr.82/1991, [...], pentru a beneficia de dreptul de deducere a 
TVA. [...] 
Potrivit bazei de date gestionate de ANAF referitoare la declarațiile cod ,304 si prin decontul de TVA cod 300 depus la 
organul fiscal teritorial a rezultat ca SC Crioleg SRL a declarat in luna iunie 2015 cu titlu de achiziții de la SC Intod 
Euro Invest SRL CUI 26200681 in valoare totala de 86.800 lei din care baza impozabila este de 70.000 lei iar TVA este 
de 16.800 lei in condițiile in care SC Imod Euro Invest SRL nu a declarat livrări către SC Crioleg SRL si nici prin 
deconturile de TVA depuse pentru lunile aprilie 2015. mai 2015 si iunie 2015. 
Echipa de inspecție fiscala a analizat in baza de date gestionata de ANAF valorile declarate prin deconturile de TVA 
cod 300 de SC Imod Euro Invest SRL CUI 26200681 cu titlu de livrări rezultând armatoarele ; 
- prin decontul de TVA nr. INTERNT 71706730-2015/20.05.2015 aferent lunii aprilie 2015 au fost declarate livrări in 
valoare de 18.131 lei cu TVA aferenta de 4.352 lei; 
- prin decontul de TVA nr. INTERNT 73410929-2015/23.06.2015 aferent lunii mai 2015 nu a declarat livrări ; 
- prin decontul de TVA nr. INTERNT 74864223- 2015/22.07.2015 aferent lunii iunie 2015 nu a declarat livrări; 
In jurnalul de cumpărări intocmit de SC Crioleg SRL pentru trimestrul II 2015, la poziția 43 in data de 30.06.2015 este 
înregistrata baza impozabila in valoare de 70.000 lei cu TVA aferenta de 16.800 lei de la SC Imod Euro invest SRL, 
(fiind preluat si in decontul de TVA aferent trimestrului II 2015). 
Potrivit evidentei contabile întocmite de SC Crioleg SRL rezulta ca valoarea de 70.000 lei a fost inregistrata in contul 
628 « Cheltuieli cu serviciile prestate de terti » fara sa existe la baza factura fiscala. 
In timpul controlului organul de control a solicitat prezentarea facturii de achiziție, precum si explicații referitoare la 
destinația acestor achiziții. 
Prin răspunsul formulat de către reprezentantul societății Crioleg SRL s-a menționat: 
« La redeschiderea activitatii societății in 2015, am hotarat sa amenajez corespunzător sediul social, urmând sa fac mai 
multe renovări. Ca urmare, am încheiat un contract cu o societate de amenajari interioare, care urma sa demareze 
lucrările. S-a emis o factura si un deviz, iar plata urma sa se faca in cateva transe. In momentul începerii lucrărilor eram 
plecat, iar la întoarcere, ataunci când trebuia sa achit prima transa, am constatat ca lucrarea nu corespunde cu ce am 
discutat initial, drept pentru care am luat factura de la dosar pentru a putea justifica preturile inițiale si tot ce am stabilit 
de la început. Discuțiile au durat cateva zile, iar in final lucrurile au luat o întorsătură urata. Echipa a plecat, iar factura 
nu am mai gasit-o. Menționez ca furnizorul era Euro Invest si nu Imod Euro Invest, asa cum a fost înregistrat in 
contabilitate. » 
In urma acestei solicitări societatea nu a prezentat factura fiscala emisa de SC Imod Euro Invest SRL si niciun alt 
document (contract, deviz de lucrări) care sa justifice TVA dedusa în suma de 16.800 lei si cheltuielile înregistrate. 
In evidenta contabila nu s-a identificat inregistrata nicio plata către Euro Invest. 
Deși SC Crioleg SRL susține ca denumirea societăți este Euro Invest si nu Imod Euro Invest, acesta nu este susținuta cu 
documente justificative. 
Conform evidentei contabile întocmite aceste valori sunt înregistrate in raport cu SC Imod Euro Invest SRL. 
Conform bazei de date gestionate de ANAF-Date despre contribuabili rezulta ca SC Imod Euro Invest SRL CUI 
26200681 are domiciliul fiscal in Sector 4 din București, Sos. Olteniței nr.105. cam 903, Pavilionul Administrației, Et. 
9, fiind plătitor de TVA in perioada 01.04.2014-31.12.2015 si in perioada 01.01.2016-01.10.2019; începând cu data de 
01.10.2019 societatea se afla in stare de dizolvare cu lichidare (radiere). 
Având in vedere prevederile art 145 alin (I), alin (2) lit.a), art. 146 alin (I) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările si completările ulterioare coroborate cu pct.46 alin (I) din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare SC Crioleg SRL nu are 
drept de deducere pentru TVA in suma de 16.800 lei, aferent sumei de 70.000 lei inregistrata in luna iunie 2015. 
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In luna aprilie 2015 SC Crioleg SRL a înregistrat factura nr. 875/29.04.2015 in valoare totala de 275.000 lei din care 
baza impozabila este de 221.774 lei iar TVA este de 53.226 lei reprezentând mărfuri facturate de SC Terra Management 
& Development Group SRLsi factura nr.876/29.04.20I5 cu care se stomeaza valoarea totala in suma de 48.000 lei 
reprezentând avansurile facturate de SC Terra Management & Development Group SRL si achitate in numerar de SC 
Crioleg SRL in luna aprilie 2015 (factura nr.855/06.04.2015, factura nr. 856/07.04.2015, factura nr.857/08.04.2015, 
factura nr.858/09.04.2015, factura nr. 859/10.04.2015, factra nr. 860/14.04.2015, factura nr. 861/16.04.2015, factura nr. 
862/17.04.2015, factura nr. 863/20.04.2015 si factura nr.864/23.04.2015). Diferența de 227.000 lei (275.000 lei- 48.000 
lei) a fost achitata prin virament bancar in perioada mai 2015- noiembrie 2015 astfel: [...] 
Conform bazei de date gestionate de ANAF si a mențiunilor înscrise in factura rezulta faptul ca SC Terra Management 
& Development Group SRL se afla înregistrata in sistem TVA la incasare. 
Neconcordanta rezultata din declarațiile cod 394 se datoreaza faptului ca in luna aprilie 2015. când SC Terra 
Management & Development Group SRL a emis factura nr. 875/29.04.2015, SC Crioleg SRL nu era plătitoare de TVA, 
motiv pentru care SC Terra Management & Development Group SRL nu a declarat contravaloarea acestei facturi. [...] 
Astfel, societatea nu a respectat prevederile art. 145 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările 
si completările ulterioare; [...] 
Conform batantei contabile si a bilanțului contabil întocmite pentru anul 2015 rezulta un stoc de marfa înregistrata la 
data de 31.12.2015 in contul 371 “Mărfuri” in suma totala de 352.671,38 lei care se compune din TVA neexigibil 
evidential in creditul cont 4428 in suma de 68.276,32 lei, adaosul comercial evidențiat in creditul cont 378 in suma de 
166.021,84 lei si cost de marfa in suma de 118.373,22 lei. 
Prin urmare rezulta faptul ca in anul 2015 societatea înregistra in gestiune mărfurile la preț de vânzare. 
In luna ianuarie 2016 societatea a lichidat stocul de marfa înregistrat la 31.12.2015 in suma de 352.671 lei, [....] 
Cu ocazia controlui inopinat efectuat ia societate, in urma caruia a fost intocmit procesul verbal nr.314/14.10.2020 prin 
notificarea întocmită în data de 06.10.2020 echipa de control a solicitat justificarea reducerii înregistrate in evidenta 
contabila pentru mărfurile aflate in stoc la 31.12.2015 de la 293.892,83 lei la 30.000 lei. 
Totodată s-au solicitat explicații referitoare la faptul ca facturile emise către SC Icodar Rus SRL (cele menționate mai 
sus) sunt întocmite de SC Crioleg SRL in luna ianuraie 2016 in condițiile in care, potrivit informațiilor furnizate de baza 
de date gestionate de ANAF referitoare la cumpărătorul înscris in aceste facturi SC Icodar Rus SRL avand CUI 
35583187, este infiintat in data de 03.02.2016. 
Prin răspunsul formulat in data de 06.10.2020 reprezentantul SC Crioleg SRL a menționat următoarele: "In anul ce a 
urmat redeschiderii societății, depozitul de marfa se afla in anexa care aparține apartamentului in care figurează sediul 
social. O perioada scurta de timp de la finalul anului nu am avut treaba in el, iar in preajma sărbătorilor am descoperit 
ca, de ceva timp, de la etajul superior picura apa pe unul dintre pereții acestuia. Umezeala a deteriorat o buna parte din 
icoanele care erau depozitate deasupra si langa acel perete. La multe dintre ele litografia era dezlipita, ramele din lemn 
strâmbe, iar urnele obiective din metal s-au oxidat. 
Acest motiv, cat si unul familiar, a dus la decizia mea de a suspenda activitatea societății, fiind nevoit sa vând produsele 
cu un pret foarte mic decât sa raman cu ele in stoc. Am discutat si negociat cu administratorul firmei Icodar Rus 
(menționez ca nu cunosc o alta societate cu acest domeniu de activitate) care s-a angajat sa faca ordine si sa repare tot 
ce era deteriorat. 
A fost menționat faptul ca Burduja O. nu a verificat înființarea firmei Icodar Rus. 
Societatea a atașat la răspunsul formulat următoarele documente: 
- un înscris prin care dl Burduja O., in calitate de administrator si asociat unic al SC Crioleg SRL declara ca in scopul 
suspendării activitatii preda toata marfa aflata in stoc la 31.12.2015 cu o reducere substanțiala datorata scurgerilor de 
apa la depozitul unde se afla către SC Icodar SRL; 
- un înscris denumit Proces verbal de inundații întocmit in data de 22.12.2015 prin care dl Burduja O., in calitate de 
administrator si asociat unic al SC Crioleg SRL declara ca in data de 22.12.2015 a descoperit infiltrații de apa in 
depozitul anexa, care aparține apartamentului in care se afla sediul societății. Acesta a menționat ca apa picura de la un 
etaj superior si ca multe obiecte cat si litografia lor au fost deteriorate; acest înscris poarta semnătură d-lui Burduja O. 
(administrator) si a 2 martori persoane fizice; 
- Contract de colaborare incheiat in data de 20.01.2016 intre SC Crioleg SRL, reprezentata prin dl Burduja O. si SC 
Icodar Rus SRL, reprezentata prin Burduja C.. 
Conform acestui contract SC Crioleg SRL vinde “toata marfa buna si deteriorata către SC Icodar Rus SRL cu o 
reducere substanțiala” valoarea contractului fiind stabilita la suma totala de 36.000 lei. 
La acest contract a fost atașata anexa întocmită in data de 18.01.2016 in care sunt înscrise mărfurile detaliate pe 
denumire, cantitate, preț unitar de vanzare si total valoare. 
Menționam ca facturile emise de SC Crioleg SRL către SC IcodarRus SRL sunt datate cu data de 05.01.2016, 
08.01.2016, 09.01.2016, 11.01.2016, 15.01.2016, 16.01.2016 si 17.01.2016, în conditiile în care contractul de 
colaborare intre părți a fost întocmit in data de 20.01.2016 iar anexa la contract este datata cu 18.01.2016. 
Astfel, se constata faptul ca facturile sunt emise anterior datei contractului de colaborare. 
[...] Mai mult se pune problema dacă mărfurile au avut un stadiu de deteriorare a a cum a fost explicat, în ce măsura sau 
cum se poate justifica vanzarea acestor produse către o alta societate care nu mai avea perspectiva valorificării sau 
utilizarea acestor mărfuri. 
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Precizam ca, în procesul verbal de inventariere întocmit la 31.12.2015 nu se prezintă constatari referitor la mărfurile 
deteriorate; la pct. 7 din procesul verbal la rubrica „Deficiente constatate, cauzele care le-au generat” este menționat ca 
atât soldul scriptic de marfa cât și soldul faptic de marfa este în suma de 352.671,38 lei, nefiind făcute alte referentieri. 
Deși in timpul inspecției fiscale societatea a prezentat în data de 15.10.2020 un alt înscris prin care o persoana fizica, in 
calitate de locatara a apartamentului situat în imobilul în care se afla sediul SC Crioleg SRL, declara ca a inundat spațiul 
de ța etajul inferior, baia și unul din pereți, acest înscris nu justifica ca mărfurile au fost deteriorate. 
[...] S-a constatat ca ponderea acestor stocuri de bunuri are ca si proveniența factura nr. 875'29.04.2015 emisa de SC 
Terra Management & Development Group SRL CUI 21879990. acestea totalizând suma de 264.610 lei (preț de vanzare 
faraTVA) iar cu pondere mai mica in suma de 29.283 lei (preț de vanzare fara TVA) au proveniența de la alti furnizori 
înscriși in facturi de achiziții înregistrate de SC Crioleg SRL (SC Toris SRL, SC Nordinia Damat SRL, SC Imod Euro 
Invest SRL, SC Tigi Style Corn SRL si SC Payroll Expert SRL). Menționam ca întregul stoc de marfa cuprins in lista 
de inventariere la sfârșitul anului 2015 a fost lichidat in luna ianuarie 2016 efectuând descărcarea de gestiune prin 
înregistrarea in contul cheltuielilor cu mărfuri a sumei de 118.373 lei si in contul adaosului comercial a sumei 
166.021,84 lei fata de un venit înregistrat de 30.000 lei. 
In timpul controlului echipa de inspecție fiscala împreuna cu reprezentantul legal al societății a recalculat costul de 
achiziție a bunurilor aflate in stoc ia 31.12.2015 avand in vedere denumirea furnizorului indicat in situa ia intitulata 
‘Registru inventar” la data de 31.12.2015, rezultând faptul ca valoarea totala a costului de achiziție a bunurilor aflate in 
stoc in listele de inventar este in suma totala de 186.733 lei (conform situației anexe nr.3.) iar valoarea adaosului aferent 
stocului este in suma totala de 107.160 lei ( 293.892,83 lei - 186.733 lei). 
Raportat la valoarea costul mărfurilor inregistrate in contabilitate in suma de 118.373 lei rezulta o diferența de cost de 
marfa in suma de 68.360 lei (186.733 lei -l 18.373 lei) neinregistrat in evidenta contabila. 
Raportat la valoarea adaosului comercial înregistrat in contabilitate in suma de lei 166.021.84 lei rezulta o diferență de 
adaos in suma de 58.862 Ici (107.160 iei -166.022 lei) înregistrat mai mult in evidenta contabila. 
Din total cost de marfa in suma de 186.733 lei. suma de 169.014 lei este aferenta facturii de achiziție emisa de SC Terra 
Management & Development Group SRL iar suma totala de 17.719 lei este aferenta facturilor de achiziții inregistrate 
de SC Crioleg SRL in care sunt înscriși Ia rubrica de furnizor SC Toris SRL (3.790 lei). SC Nordinia Damat SRL 
(6.485 lei), SC Imod Euro Invest SRL (3.123 Iei), SC Tigi Style Corn SRL (451 lei) si SC Payroll Expert SRL (3.870 
lei). 
Avand in vedere faptul ca societatea a lichidat stocul de marfa înregistrat la 31.12.2015 facturând in luna ianuarie 2016 
către SC Icodar Rus SRL la o valoare mult inferioara decât costul de achiziție respectiv a facturat 30.000 lei fata de 
186.733 lei, se pune problema stabilirii corespunzătoare a situației stării de fapt fiscale si a abordării unui tratament 
fiscal corespunzător in ceea ce privește TVA aferent costului de achiziție pentru mărfurile aflate in stoc potrivit 
inventarului înregistrat la 31.12.2015. 
Echipa de inspecție fiscala a recalculat costul mărfurilor pentru care societatea nu a putut justifica deteriorarea lor, 
aceasta neavand drept de deducere la TVA aferent acestor mărfuri. [...] 
}ntrucât societatea nu a justificat reducerea semnificativa aplicata la prețul de vanzare pentru bunurile facturate către SC 
Icodar Rus SRL nefiind recuperat nici prețul de achiziție al acestora echipa de inspecție fiscala a recalculat TVA dedusa 
initial in suma de 35.150 lei [...]. 
Precizam ca se poate vorbi de relații de afiliere, împuternicirea pe care o are d-na Burduja C. pentru SC Crioleg SRL si 
poziția acesteia in SC Icodar Rus SRL (administrator) arata clar controlul acesteia asupra celor doua societăți, in 
conformitate cu prevederile art.7, pct.26 lit.b) si c) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si 
completările ulterioare. 
E. Conform evidentei financiar-contabile si fiscale întocmite de SC Crioleg SRL rezulta ca in perioada supusa 
verificării societatea a dedus TVA in suma de 6.613 lei aferente diverselor achiziții de bunuri de natura obiectelor de 
inventar, materiale de construcții etc care nu sunt destinate desfășurării activitatii: [...] congelator [...] mobilier [...] placa 
întins parul, periuța de dinți electrica [...] mixer vertical [...] canapea piele [...] expresor [...] grund [...] țeava cupru [...]  
mufa dubla, garnituri, capac țeava, tub [...] piese si repartii auto pentru un mijloc auto care nu este in patrimoniul 
societății [...] cărămidă refractara [...] obiecte sanitare, lambriu PVC, husa pat, topper pat, set dulap lavoar, robinet apa, 
aspirator, polizor unghiular, galerii lemn, capsator pneumatic[...] obiecte sanitare, parchet, materiale de vopsit, ghiveci 
pamant etc [...]  
In luna aprilie 2017 societatea a emis către persoana fizica Burduja O. (administrator al SC Crioleg SRL) factura 
nr.1/05.04.2017 in valoare totala de 1.785 lei din care baza impozabila este de 1.500 lei iar TVA colectata este de 285 
lei constând in vanzarea a unei autoutilitare Mercedes Benz Sprinter cu nr. Sașiu WDB9O26721R1187. Aceasta 
autoutilitara a fost achizitionata dc SC Crioleg SRL in baza facturii nr. 8/22.10.2015 de la SC Sofrino SRL din 
București TVA in valoare de 11.613 lei cu TVA aferenta de 2.787 lei. Valoarea ramasa neamortizata a acestui 
autovehicol reflectata in contul 6583 “Alte cheltuieli de exploatare”este de 11.129 lei iar valoarea amortizata reflectata 
in contul 2813 “Amortizarea mijloacelor fixe” este in suma de 484 lei. 
Explicațiile date de către reprezentantul societății nu este susținuta de documente din care sa rezulta stadiul de 
deteriorare a acestui autovehicol marca Mecedes Benz Sprinter achiztionat in luna octombrie 2015 si vândut către sine 
in luna aprilie 2017, [...] 
Avand in vedere ca aceasta tranzacție cuprinsa in factura nr. 1/05.04.2017 emisa de SC Crioleg SRL către persoana 
fizica Burduja O., potrivit prevederilor art.7, pct.26 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si 
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completările ulterioare este operațiune care are loc intre persoanele afiliate, in sensul ca dl Burduja O. este si 
administratorul SC Crioleg SRL [...].” 
Prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în 
cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-BV_511/24.11.2020 emis de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Brașov prin Activitatea de inspecție fiscală, au fost stabilite următoarele obligații fiscale: 
- impozitul pe profit de 4.103 lei; 
- TVA de 92.046 lei.  
III. Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
• sustragerea de către administratorul dl. Burduja O. a mijloacelor de transport din averea debitorului Crioleg SRL: 
Mercedes-Benz R 350 CDI 4MATIC 251 NZABA720O72EM1, serie șasiuWDC2511231A14504, serie motor 
41233402, număr de înmatriculare BV40LEG, an fabricație 2012, culoare gri, certificat nr. B00503242V, CIV K921640 
și autovehicul marca Toyota J12/KDJ120(K)/Land Cruiser, serie șasiu JTEBZ29JX00105405, serie motor 1436509, nr. 
de înmatriculare BV28BOC, an fabricație 2006, certificat nr. B00347690V, CIV E969309; 
• retragerea de către administratorul dl. Burduja O. a disponibilităților bănești din averea debitorului Crioleg SRL în 
valoare totală de 147.278,00 lei sub formă de restituiri de creditări; 
• utilizarea în interesul personal al administratorului dl. Burduja O. a activelor din averea debitorului Crioleg SRL: 
mijloace de tranport – 102.622 lei; alte instalații, utilaje și mobilier – 20.058 lei; creanțe – 54.074 lei; disponibilități 
bănești – 125.711 lei; 
• continuarea activității economice a debitorului Crioleg SRL care ducea în mod vădit la starea de încetare de plăți, de 
către administratorul dl. Burduja O.;  
• nepredarea de către administratorul dl. Burduja O. a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea Crioleg SRL; 
• neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul dl. Burduja O. 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 creditorul bugetar, prin diminuarea 
patrimoniului debitoarei; 
• introducerea tardivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către administratorul dl. Burduja O., 
prejuduciind societatea debitoare și creditorul bugetar de la recuperarea creanțelor. 
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, administratorul 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 aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dl. Burduja O. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 85/2014. 
-  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 
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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, urmare analizei documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția administratorului judiciar. 
- 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 aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar dl. Burduja O. 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”. 
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. 
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Burduja O. 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 
mijloace fixe din ultimii ani, motivele diferențelor dintre tabelul de creanțe și evidența contabilă a 
creditorilor/furnizorilor.  
Având în vedere aspecte identificate, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Burduja O. 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, din analiza documentelor 
financiar-contabile puse la dispoziția administratorului judiciar. 
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- 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.  
Nu s-au identificat operațiuni în care acest articol să fie incident din analiza documentelor financiar-contabile puse la 
dispoziția administratorului judiciar. 
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. 
VI.  Posibilitatea reală de reorganizare a debitorului Crioleg SRL 
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 2020; 
- societatea Crioleg SRL nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
- debitorul Crioleg 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 Crioleg SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) 
lit. D din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


