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Textul de lege impune îndeplinirea a două condiții: existența interesului personal al organului de conducere și caracterul 
evident al iminentei insolvabilități a societăţii. Astfel, nu este suficient ca administratorul societății debitoare să fi 
dispus continuarea activității societății, ci trebuia probată si împrejurarea că pârâtul a dispus în interes personal 
continuarea activității societății debitoare. În cauză nu s-a probat faptul că pârâtul a dispus în interes personal 
continuarea activității societății debitoare, starea de pasivitate a administratorului cu privire la recuperarea integrală a 
creanțelor nefiind prin ea însăși o fapta prin care să se poată aprecia incidenta dispozițiilor art. 169 lit. c din legea 
insolventei. Situațiile de fapt reglementate de dispozițiile art.169 lit. c) nu au fost probate în condițiile art.249 Cod 
prciv, deși sarcina probei incumba celui care face o afirmație în fața judecăţii. Legiuitorul nu a înțeles să instituie o 
prezumție legală de vinovăție și de răspundere în sarcina conducătorilor societății, numai pentru ca ar fi dispus 
continuarea activității societății care a ducea în mod vădit persoana juridică la încetare de plăţi. Referitor la fapta 
prevăzuta de art.169 lit. c din Legea nr.85/2014, judecătorul sindic retine că derularea unei activitatea economice este 
un aspect normal din timpul funcţionarii unei societatea comerciale, în cadrul căreia diversele raporturi contractuale 
sunt reglementate de contracte comerciale. Imposibilitatea de a face faţă plăţilor nu este, prin ea însăşi, un act imputabil 
administratorului, atâta timp cât acestea se pot datora si unor cauze obiective, independente de voinţa administratorului. 
Pentru nerespectarea obligației debitorului aflat în încetare de plăţi de a se adresa tribunalului cu o cerere de deschidere 
a procedurii de reorganizare judiciara și faliment în maxim 30 de zile de la apariția stării de insolvență nu este instituită 
o sancțiune care să conducă la aplicarea dispozițiilor art. 169 lit. c din legea 85/2014. Aceasta din urma prevedere legală 
incriminează o faptă distinctă de obligația stabilită prin art. 67 din lege, impunând condiția continuării activității de 
către membrii organelor de conducere în interes propriu. 
Se mai susţine de către reclamant că fapta ilicită a administratorului societăţii constă în exercitarea unui management 
defectuos, în sensul că a dispus continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit societatea în stare de insolvenţă, iar 
dovada acesteia rezultă implicit din simpla ajungere a debitorului în incapacitate de plată. 
Instanţa apreciază că nu orice deficienţă de natura managerială este de natură a conduce la stabilirea răspunderii 
organelor de conducere, textul de lege sanctionand practic acele fapte care implică o deturnare a activitatiisocietatii de 
la scopul comercial în vederea căruia a fost înfiintată si o utilizare a societatii în vederea satisfacerii intereselor 
membrilor organelor de conducere sau ale unor terti. Răspunderea reglementata de art.169 din legea 85/2014 are o 
natură juridică delictuală, cu un caracter special. Si aceasta formă a răspunderii trebuie să cuprindă elementele 
prevăzute de art.1357-1371 Cod civil, respectiv fapta ilicita, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre acestea si 
vinovăția, numai ca sunt circumscrise situației speciale avute în vedere de legea 85/2014. Fără a se face dovada 
săvârșirii acestor fapte si a întrunirii celorlalte elemente prevăzute de lege pentru aceasta răspundere, în speţă a legăturii 
de cauzalitate nu se poate atrage răspunderea membrilor organelor de conducere doar pentru simplul fapt ca nu au putut 
fi acoperite toate creanţele în urma lichidării. Faptul că Administratia Finantelor Publice Sector 2 în calitate de creditor, 
este în situatiaimposibilitatiirecuperarii sumei cu care a fost înscrisă la masa credală nu constituie o premisă suficientă 
pentru a determina instanta sa oblige pârătul la plata pasivului. In speţă, creditorul a făcut doar afirmaţii generice pe 
cererea de atragerea răspunderii, astfel încât din probele administrate în cauză, raportat la considerentele expuse, nu se 
poate retine săvârșirea faptelor prevăzute de art.169 lit c din lege în sarcina pârâtului .Răspunderea reglementată de 
art.169 din Legea nr.85/2014 nu este o extindere a procedurii falimentului asupra membrilor organelor de conducere, ci 
una personală, care intervine numai atunci când, prin săvârşirea vreunei fapte din cele enumerate de textul de lege, 
aceştia au contribuit la ajungerea societarii debitoare în stare de insolvenţă. Reţinând că angajarea răspunderii 
membrilor organelor de conducere este o măsura lăsată la aprecierea judecătorului sindic, în cazul de faţă se constată că 
nu se impune această măsură, cât timp nu există indiciile săvârșirii unei fapte din categoria celor enumerate în art.169 
lit. c din lege, astfel că instanța va respinge cererea formulata de reclamant, ca neîntemeiată. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: 
 Respinge cerereaformulată de reclamant Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Bucuresti In Reprezentarea 
Administratiei Sector 2 A Finantelor Publice cu sediul în str. Speranţei nr. 40, sector 2, Bucureşti în contradictoriu cu 
pârâtul Popa Alexandru Razvan - sector 3, Bucureşti, str. Teodor Stefanescu nr. 6, ca neîntemeiată. Cu apel în 7 de zile 
de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată în şedinţă publică azi 
20.03.2019. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Dimulescu Gabriela                    Morariu Adina 
 
2. Societatea ESTIKA TREND SRL, cod unic de înregistrare: 34213216 
Tribunalul Bucureşti 
Dosarul: 11040/3/2019 
Debitoare: Estika Trend SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite  
Către creditori 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate 
de faliment a societatii Estika Trend SRL („Debitoarea”) 

Nr. 462/24.04.2019 
1. Dosar nr. 11040/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, sectia a VII a Civila; 
2. Arhiva instantei: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6; 
3. Debitor: ESTIKA TREND SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bucureşti, Str.Liviu 
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Rebreanu, nr.20, Bl.A6, Sc,6, Ap.63, sector 3, J40/2890/2015, CUI 34213216;  
4. Lichidator judiciar: Ciurea Insolv Expert IPURL, prin asociat coordonator Ciurea Liliana - Andreea, CIF: 29458503, 
inregistrata în tabloul UNPIR sub nr. RFO II 0575, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr.33-35, Parter, Camera 3, 
sector 5; 
Subscrisa, Ciurea Insolv Expert IPURL prin reprezentant legal Dna. Ciurea Liliana Andreea, în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Estika Trend SRL, desemnata prin incheierea din 22.04.2019, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, 
în dosarul nr. 11040/3/2019, în temeiul art. 147 alin. 1 din Legea nr. 85/2014; notifica: 
Intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului Estika Trend SRL, ridicarea dreptului de administrare şi 
dizolvarea societatii. Creditorii debitoarei Estika Trend SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, pot sa procedeze la 
inscrierea la masa credala a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare:  
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la 
notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de 
depunere a acestora;  
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 06.06.2019;  
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe –14.06.2019; 
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 09.07.2019;  
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19.06.2019. 
Primul termen de continuare a procedurii este 23.09.2019.  
Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Dr.Staicovici, nr.33-35, camera 
3, sect.5, Bucureşti, iar ordinea de zi a acesteia va fi facuta publica creditorilor inscrisi la masa credala prin publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolventa, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare. De la deschiderea procedurii se 
suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014). Deschiderea procedurii simplificate de faliment se 
notifica: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea mentiunii. Pentru 
inscrierea la masa credala creditorii vor completa şi transmite la Tribunalul Bucureşti cererea de inscriere a creantei în 
tabelul preliminar insotita de documentele justificative ale creantei şi de plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei. 
Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, iar un exempalar se va transmite 
lichidatorului judiciar conform datelor de contact mentionate în antet. 

Lichidator judiciar, Ciurea Insolv Expert IPURL 
prin reprezentant legal, practician în insolventa Ciurea Liliana Andreea 

 
3. Societatea LEDA FISH SRL, cod unic de înregistrare: 29875780 
România Curtea de Apel Bucureşti Secţia a VI-a Civilă 
Splaiul Independenţei, nr. 5 Sector 4, Bucureşti 
Dosar nr. 10853/3/2016/a1 

Comunicare decizie civilă 
nr. 646a/2019 din data de 11.04.2019 

emisă la: ziua 22 luna 04 anul 2019 
Vă comunicăm un exemplar al deciziei civile nr. 646A din 11.04.2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia 
a VI-a Civilă în dosarul nr. 10853/3/2016/a1, privind pe debitoarea SC Leda Fish SRL, număr de ordine în registrul 
comerţului J40/2518/2012, CUI 29875780, cu sediul în sector 2, Bucureşti, str. Maria Rosetti, nr. 36, ap. 1, pentru 
Legea nr. 85/2014. 
1 APELANT 
1. Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Bucureşti, În Reprezentarea Administraţiei Sector 2 A Finanţelor 
Publice - sector 2, Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40  
Intimat  
2. Ghita Mioara - sector 2, Bucureşti, str. Maria Rosetti, nr. 36, ap. 1  
3. Popescu Bogdan - sector 1, Bucureşti, str. Rîul Şoimului, nr. 4, bl. 47, sc. 5, et. 4, ap. 73 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2019:046.000646 
DOSAR NR. 10853/3/2016/a1 
Curtea De Apel Bucureşti–Secţia A VI-A Civilă 

Decizia civilă nr. 646a 
Şedinţa publică de la 11.04.2019 

Curtea constituită din: 
Presedinte – Iulia Prelipcean 

Judecător – Marilena Veronica Gavriş 
Grefier - Lucica Elena Andrei 

Pe rol fiind apelul declarat de apelanta Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea 
Administraţiei sector 2 a Finanţelor Publice, împotriva sentinţei civile nr.7801 din 20.12.2018 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. 10853/3/2016/a1, în contradictoriu cu intimaţii Ghiţă Mioara şi Popescu 
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