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Raport  
privind descrierea modului de îndeplinire  

a atribuţiilor lichidatorului judiciar 
Subscrisa CONSULTA 99 SPRL a fost desemnata lichidator judiciar al debitoarei SC KS TEST SERVICE SRL prin 
sentinta comerciala nr. 9734 / 17.11.2014 pronuntata în dosar nr. 3099 / 3 / 32010 aflat pe rolul Tribunalului București – 
Sectia a VII-a civila. 
Procedura de valorificare a ultimului bun – autoturism Ford Focus C-Max (2006) 
In patrimoniul debitoarei a ramas de valorificat un autoturism Ford Focus C-Max. In cadrul adunarii creditorilor din 
08.12.2016 a fost aprobat raportul de evaluare și a fost stabilita o procedura de valorificare prin licitatii publice, în 
prima faza pretul de pornire fiind cel stabilit prin raportul de evaluare, apoi redus cu 10% și ulterior cu 15%. Pretul de 
evaluare pentru autoturism a fost de 2.481 Euro. 
Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitatiilor publice în fiecare zi a saptamanii, incapand cu data de 
20.03.2017 (anuntul a fost publicat în ziarul Anuntul Telefonic din data de 13.03.2017). 
Avand în vedere ca nu a fost inregistrata nicio oferta de adjudecare pentru autoturismul Ford Focus C-Max 1.6 (2006), 
lichidatorul judiciar a procedat la reducerea pretului de pornire, conform hotararii creditorilor, In acest sens, a fost 
publicat în ziarul ”Romania libera” din 08.06.2017 anuntul de organizare a licitatiilor publice incepand cu data de 
18.06.2017, la pretul redus de 2.000 Euro inclusiv TVA. 
Conform hotararii adunarii creditorilor, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitatiilor publice incepand din 
15.01.2018 la pretul redus cu 25%, respectiv 1.875 Euro inclusiv TVA (anuntul a fost publicat în ziarul ”Romania 
Libera” din 12.12.2017). 
In cadrul adunarii creditorilor din 09.10.2018 a fost aprobata reducerea pretului de pornire cu 10 %, urmand a organiza 
urmatoarele 5 licitatii la o valoare de maxim 65% (1.600 Euro) din valoarea stabilita în raportul de evaluare. 
In aceste conditii, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitatiilor publice incepand cu data de 26.10.2018. 
Anuntul a fost publicat în ziarul ”Romania Libera” din data de 17.10.2018. 
Lichidatorul judiciar a inregistrat o singura oferta de adjudecare, sub pretul de pornirr, prin care se ofera suma de 1.700 
lei. 
Convocarea adunarii creditorilor pentru data de 13.06.2019 și pentru 15.11.2019 
Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 13.06.2019, în cadrul careia a fost aprobata 
reducerea cu inca 10% a pretului de pornire. Astfel, au fost organizate licitatii publice cu pretul de pornire de 1.300 
Euro inclusiv TVA (anunt în ziarul Evanimentul zilei din 17.06.2019). 
Avand în vedere ca în 5 licitatii publice nu a fost inregistrata nicio oferta, lichidatorul judiciar a convocat adunarea 
creditorilor pentru data de 15.11.2019 (BPI nr. 21208/07.11.2019). 
In functie de hotararea ce se va adopta în cadrul adunarii din 15.11.2019, lichidatorul judiciar va continua procedura de 
valorificare a autoturismului.  
Concluzii: 
Față de cele de mai sus solicitam instantei acordarea unui termen pentru continuarea procedurii de valorificare a 
ultimului bun din patrimoniul debitoarei – autoturism Ford Focus C-Max (2006). 

Lichidator judiciar al SC KS Test Service SRL – în faliment 
Consulta 99 SPRL 

Asociat coordonator Cornel Florea 
 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RALCOM LINK SRL, cod unic de înregistrare: 29907033 
Tribunalul Specializat Cluj 
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
Dosar nr. 540/1285/2018/a1 
Către, 
Reclamant NR DGRFP Cluj-Napoca prin Administrația Județeana a Finanțelor Publice Cluj - Cluj-Napoca, P-ta Avram 
Iancu, nr. 19, judeţ Cluj 
Notă: -  
Pârât NR Tantas Raluca-Daniela - Gherla, Emil Racoviță, nr. 4, judeţ Cluj 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
Adresa: P-ţa Ştefan cel Mare, nr. 4, et. 2, Cluj-Napoca 
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 1576/2019 pronunţată la data de 25.09.2019 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosar nr. 540/1285/2018/a1, privind debitoarea SC Ralcom Link SRL, spre comunicare 
participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi 
spre efectuarea menţiunilor în Registrul Comerţului. 

Grefier,  
Mureșan Stela 

* 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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România 
Tribunalul Specializat Cluj 
Dosar nr. 540/1285/2018/a1 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
ECLI:RO:TBSCJ:2019:001.001576 

Sentința civilă nr. 1576/2019 
Şedinţa publică din data de 25 septembrie 2019 

Instanţa este constituită din: 
Judecător sindic: Iulian Păcurar 

Grefier: Stela Mureşan 
Pe rol fiind cererea de antrenare a răspunderii personale patrimoniale formulată de către reclamanta Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca împotriva pârâtei Ţînţaş Raluca Daniela, în calitate de administrator 
statutar al debitoarei SC Ralcom Link SRL, formulată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014. 
La apelul nominal se prezintă, în reprezentarea intereselor pârâtei, avocatul Mînzat Marcel. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei, după care reprezentantul pârâtei învederează judecătorului sindic că susţine excepţia 
prescripţiei acţiunii invocată prin întâmpinare. Declară că nu mai are alte cereri de formulat. 
Nefiind alte cereri de formulat sau alte probe de solicitat, judecătorul sindic uneşte prescripţiei acţiunii cu fondul cauzei 
şi apreciind că la dosar sunt suficiente probe pentru justa soluţionare a cauzei acordă cuvântul pe fond. 
Reprezentantul pârâtei solicită admiterea excepţiei prescripţiei acţiunii. Cererea de antrenare a răspunderii este 
fundamentată pe raportul de inspecţie ce a vizat activitatea debitoarei pentru perioada 19.03.2012-31.12.2012. Potrivit 
dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 85/2014, acţiunea prevăzută în art. 169, lit. d se prescrie în termen de trei ani, termen 
care curge de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariţia stării de 
insolvenţă. Pe fond, reclamanta nu are dreptate deoarece la dosarul cauzei există depus acel contract de management. 
Pârâta a fost o simplă angajată. Întreaga activitatea a societăţii debitoare s-a desfăşurat la sediul situat în localitatea 
Gherla, Strada Dejului, nr. 38, judeţul Cluj, adresă la care este şi domiciliul inculpatei Lador Carmen din dosarul penal 
şi unde se află actele societăţii debitoare. Lador Carmen a condus întreaga activitate a societăţii debitoare, aceasta având 
calificarea de expert contabil. Toată activitatea societăţii s-a desfăşurat sub conducerea lui Lador Carmen, lucru pe care 
l-a remarcat şi procurorul prin rechizitoriu. Solicită respingerea acţiunii, fără cheltuieli de judecată. 
Judecătorul-sindic, reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul-sindic, 
Prin cererea înregistrată în data de 9 aprilie 2019, în dosarul nr. 540/1285/25018/a1, reclamanta Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Tînţaş Raluca Daniela, în calitate de 
calitate de asociat unic și administrator statutar al debitoarei, SC Ralcom Link SRL, obligarea ei, la plata sumei de 
4.483.416 lei, suma ce reprezintă întregul pasiv al debitoarei Ralcom Link SRL, rămas neacoperit în urma procedurii de 
faliment. 
În motivarea cererii, a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1384, pronunţata în data de 12.09.2018 în dosarul nr. 
540/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj, s-a dispus deschiderea procedurii insolventei, în formă generală, 
împotriva debitoarei SC Ralcom Link SRL. Totalul pasivului, înscris în tabelul de creanţe al debitoarei, este în cuantum 
de 4.483.416 lei, creditorul fiscal DGRFP Cluj-Napoca deţinând un procent de 100 din totalul masei credale. Potrivit 
raportului de activitate întocmit de către administratorul judiciar al debitoarei, publicat în Buletinu procedurilor de 
insolvenţă nr. 6914/04.04.2019, parata, în calitate de administrator statutar al SC Ralcom Link SRL a comunicat 
administratorului judiciar ca nu se afla în posesia documentelor financiar contabile ale debitoarei, întrucât acestea se 
afla în păstrare la domiciliul lui Lador Carmen Zina la dispoziţia instanţei de judecată (Curtea de Apel Cluj). Totodată, 
administratorul statutar al debitoarei a arătat, în raportul de activitate menţionat ca întrucât documentele contabile ale 
debitoarei sunt sigilate, nu a luat măsura sa înlăture sigiliul aplicat de organele de cercetare penala, motiv pentru care nu 
a putut întocmi raportul privind cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolventa a debitoarei. Cu toate 
acestea, administratorul judiciar a arătat în raportul de activitate ca activitatea infracţionala desfăşurata de către 
administratorul statutar şi Lador Carmen Zina, cel mai probabil, a condus debitoarea la încetarea de plaţi”, fapt ce 
rezulta din sentinţa pPenala nr. 189/08.06.2018 a Tribunalului Cluj. Administratorul judiciar a arătat, totodată, în 
raportul de activitate ca atât parata cât şi L. C. Z. deţin calitatea de inculpate în dosarul nr. 10.389/117/2013 aflat pe 
rolul Curţii de Apel Cluj, în apel, în prima instanţa acestea fiind condamnate prin sentinţa penala nr. 189/08.06.2018 
pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala la pedeapsa de doi ani şi opt luni închisoare şi interzicerea pe cinci ani 
exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64, lit. a, teza II şi lit.c Cod penal (dreptul de a fi administrator), cu aplicarea 
art. 64, al. 1, teza II, lit. a şi c şi art. 71, al. 5 din Codul penal din 1969. În baza art. 25 din Codul de procedura penala 
parata în calitate de administrator statutar al debitoarei a fost obligata, în solidar, cu inculpata Lador Carmen Zina la 
plata sumei de 3.720.918 lei reprezentând despăgubiri civile, motiv pentru care considera ca în speţa nu se impune sa 
formuleze cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale împotriva persoanelor care au determinat starea de insolventa a 
debitoarei. Nu împărtăşeşte opinia administratorului judiciar întrucât parata este judecata pentru alte fapte decât cele 
prevăzute de Legea nr. 85/2014 iar sentinţa penală nr. 189/08.06.2018 a Tribunalului Cluj nu este definitiva, existând 
posibilitatea de a fi desfiinţată în instanţa de apel. Parata se face vinovata de faptele prevăzute de art. 169, lit. d): a ţinut 
o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu 
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legea. Faptele arătate reies din conţinutul raportului de inspecţie nr. F-CJ 947 din 30.09.2013 ce a vizat activitatea 
debitoarei pentru perioada 19.03.2012-31.12.2012 şi decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plata stabilite de inspecţia fiscala pentru persoane juridice nr. F-CJ10/30.09.2013 întocmite de către organul fiscal. 
Potrivit raportului de inspecţie fiscal menţionat, în evidenta contabila a debitoarei Ralcom Link SRL, în perioada 
analizata, au fost înregistrate, în mod repetat, facturi fictive emise în numele mai multor societăţi comerciale, operaţiuni 
ce au avut ca scop deducerea ilegala a TVA şi sustragerea de la plata unor impozite către bugetul general consolidat. 
Exemplifică aspecte reţinute în raportul de inspecţie fiscala menţionat de către organul fiscal în relaţia cu diverşi 
parteneri de afaceri: debitoarea SC Ralcom Link SRL a înregistrat în contabilitate facturi emise de către SC Casa 
Construcţii Metalice SRL Bucureşti, privind pretinsa achiziţionare a unor diferite cantităţi şi sortimente de piese de 
schimb pentru echipamente tehnologice şi echipamente de protecţia muncii, în valoare de 2.545.038 lei din care TVA 
dedusa în suma de 492.588 lei. În urma verificării bazei de date ANAF s-a constatat ca singurul agent economic care 
declara livrări către SC Casa Construcţii Metalice SRL Bucureşti în cursul anului 2012 este SC Ada Nordtrans SRL, cu 
sediul în Gherla, judeţul Cluj, a cărui contabilă este L. C. Z. care are şi calitatea de manager la SC Ralcom Link SRL. În 
urma verificării evidentei contabile a debitoarei s-a constatat ca plata facturilor emise de către SC Casa Construcţii 
Metalice SRL a fost efectuata în numerar pentru suma de 53.438 lei, 21.600 lei prin banca, 2.470.000 lei prin 
compensare cu operatorul intracomunitar spaniol AG Transportes Y Comercio SLU. În urma verificărilor efectuate s-a 
constatat ca viramentele bancare efectuate către SC Casa Construcţii Metalice SRL s-au efectuat într-un cont bancar 
deschis la SC Banca Transilvania SA, Sucursala Dej. Bunurile achiziţionate de la SC Casa Construcţii Metalice SRL au 
făcut obiectul livrărilor intracomunitare către operatorul intracomunitar AG Transportes Y Comercio SLU Spania. 
Facturi fictive au fost înregistrate în contabilitate şi în privinţa societăţilor General Nova Construct SRL care în urma 
verificărilor s-a dovedit a fi o societate de tip fantoma ce nu funcţionează la sediul declarat, SC Intermet Construct SRL 
Tecuci, judeţul Galaţi, societate care are un comportament specific societăţilor comerciale de tip fantoma deoarece nu a 
declarat în Declaraţia 394 toate livrările efectuate iar achiziţiile declarate provin de la furnizori care au activitatea 
suspendata, nu sunt plătitori de TVA sau nu au desfăşurat niciodată relaţii comerciale cu SC Intermet Construct SRL. În 
relaţia cu SC General Nova Construct SRL, debitoarea SC Ralcom Link SRL s-a aprovizionat cu mărfuri reprezentând 
diverse sortimente de piese de schimb pentru echipamente tehnologice şi protecţia muncii în valoare de 2.292.587 lei 
din care TVA dedusa în suma de 443.727 lei. În urma verificărilor aplicaţiei fiscnet s-a constatat ca SC General Nova 
Construct SRL a depus declaraţii informative aferente perioadei 01.06.2010-30.08.2012 în luna septembrie 2012 iar 
deconturile de TVA lunare aferente perioadei 01.06.2010-30.08.2012 în data de 11.09.2012. SC General Nova 
Construct SRL declara, prin fiecare decont de TVA depus, TVA de rambursat, soldul sumei negative înregistrate în 
ultimul decont depus aferent lunii august 2012 fiind în suma de 942.218 lei, suma nesolicitata pentru rambursare. 
Decontarea intre cele doua societăţi s-a efectuat, parţial, prin plaţi succesive cu numerar în baza a 14 chitanţe în valoare 
fiecare de 5.000 lei suma de 115.000 lei plătită direct administratorului SC General Nova Construct SRL în baza 
dispoziţiilor de plata cu depăşirea plafoanelor zilnice de plaţi. Prin decontare bancara s-a achitat suma de 67.000 lei. 
Suma de 311.110 lei s-a compensat cu creanţa fata de operatorul intracomunitar slovac Kom-Ker SRO. La data 
întocmirii raportului de inspecţie fiscala, SC Ralcom Link SRL înregistra un sold neachitat la SC General Nova 
Construct SRL în valoare de 1.691.341 lei. În urma consultării bazei de date ANAF s-a constatat ca pentru SC General 
Nova Construct SRL nu se declara livrări de bunuri la nici un contribuabil roman. Produsele care sunt înscrise în 
facturile fictive au făcut ulterior obiectul unor pretinse livrări intracomunitare, efectuate în aceeaşi perioada de către SC 
Ralcom Link SRL către AG Transportes Y Comercio SLU din Spania şi SC Agromaxtrade KFTdin Ungaria. În urma 
controlului s-a stabilit ca prin evidenţierea în contabilitatea SC Ralcom Link SRL a operaţiunilor fictive de 
aprovizionare, de la pretinşii furnizori SC General Nova Construct SRL, SC Intermet Construct SRL, SC Metal 
Comprest Invest s-a cauzat prejudicierea bugetului de stat cu TVA în cuantum total de 1.739.962,98 lei şi impozit pe 
profit total de 1.159.975,33 lei, sustrase de la plata. Potrivit raportului de inspecţie fiscală, operaţiuni fictive au fost 
înregistrate în contabilitatea SC Ralcom Link SRL şi în privinţa altor agenţi economici, respectiv SC Auto Viomar SRL, 
SC Rulment Expert SRL, SC Auto Gelmar SRL, SC L-Bianca Busines SRL, SC Analina SRL, etc. Potrivit raportului de 
inspecţie fiscala nr. F-CJ 947/30.09.2013, în urma verificării activităţii debitoarei SC Ralcom Link SRL echipa de 
control a stabilit obligaţii suplimentare la plata în cuantum total de 4.377.135 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit. 
În cazul TVA, suma de 3.131.642 lei este nedeductibila, 135.042 lei colectata suplimentar iar suma de 968 lei diferenţa 
TVA de rambursat nedeclarata organului fiscal. Având în vedere aspectele arătate, pârâta se face vinovata de faptele 
prevăzute de art. 169, lit. d) din Legea nr. 85/2014. Obligaţia administratorului statutar şi a persoanei împuternicite de a 
tine evidenta contabila conform legii reiese cu claritate din dispoziţiile art. 73, al. 1, lit. c și al. 2, ale art.134, al. 1 şi 2 și 
ale art. 181 din Legea nr.3 1/1990, ale art. 11, al. 4 din Legea nr. 82/1991. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 73, al. 1, lit. c 
din Legea nr. 31/1990, administratorii sunt răspunzători pentru societate pentru existenta registrelor cerute de lege și 
corecta lor tinere și potrivit dispoziţiilor art. 73, al. 2, acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine și 
creditorilor societăţii, insa aceştia o vor putea exercita numai în caz de faliment al societăţii. Potrivit dispoziţiilor art. 
11, al. 4 din Legea nr. 82/1991, răspunderea pentru organizareasi tinerea contabilităţii, potrivit prevederilor prezentei 
legi, revine administratorilor care au obligaţia gestionarii patrimoniului. În acest sens sunt și următoarele argumente: 
atragerea răspunderii administratorilor prevăzuta de art. 169, litera d) din Legea nr. 85/2014 este o consecinţa a 
încălcării dispoziţiilor imperative ale art. 73, al. 1, lit. c şi ale al. 2 din Legea nr. 31/1990 și acelor prevăzute de art. 11, 
al. 4 din Legea nr. 82/1991. Înregistrarea corecta în contabilitate a operaţiunilor efectuate (tinerea contabilităţii) 
reprezintă pentru creditori o garanţie ca operaţiunile au fost legale, ca ele pot fi verificate şi că îşi vor putea recupera 
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creanţele din bunurile înregistrate în contabilitate. În cazul de faţă, Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice 
Cluj-Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, în calitate de creditor majoritar, a suferit un 
prejudiciu reprezentând creanţa nerecuperata de la debitor, prejudiciu suferit datorita faptului ca administratorul nu a 
îndeplinit dispoziţiile art. 73, al. 1, lit. c şi ale al. 2 din Legea nr. 31/1990 rep ale celor prevăzute de art. 11, al. 4 din 
Legea nr. 82/1991. Din modul în care a fost conceput acest text de lege rezulta ca evidenţierea existentei a cel puţin 
uneia din faptele prevăzute expres și limitativ, este suficient pentru a opera atragerea răspunderii patrimoniale, fără a 
mai fi nevoie de proba elementelor ce conţin răspunderea civilă obişnuită. Intenţia legiuitorului exprimata prin norma 
juridica incidenţa cauzei este evidenta în a oferi creditorilor inca un mijloc procedural prin care sa-si poată recupera 
creanţele prin sancţionarea membrilor organelor de conducere, iar pentru ca textul de lege sa activeze este suficient sa 
se constate îndeplinita una din faptele enumerate la art. 169 din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 169, al. 
1din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoana juridica, 
ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul 
societăţii, persoane care au cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una sau mai multe din faptele prevăzute la lit. 
a-h ale acestui articol; în cazul de fata, fiind incidente dispoziţiile art. 169, lit. d din Legea nr. 85/2014. Sunt îndeplinite 
toate condiţiile pentru atragerea răspunderii personale a administratorului statutar, respectiv prejudicierea creditorilor, 
existenţa raportului de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu şi culpa personală. Prejudiciul creditorilor constă în 
imposibilitatea încasării creanţelor scadente din cauza ajungerii debitoarei în insolvenţă, definita de art. 5, pct. 29 din 
Legea nr. 85/2014, ca fiind acea stare a patrimoniului debitoarei care se caracterizează prin insuficienta fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Simpla constatare a stării de insolventa constituie o 
condiţie suficienta pentru angajarea răspunderii, dat fiind făptui ca are drept rezultat direct, neplata datoriilor scadente 
fata de către creditori și implicit prejudicierea acestora. Referitor la faptă, aşa cum a arătat, debitoarea nu a ţinut 
contabilitatea conform prevederilor legale, fapt dovedit în urma controlului fiscal care a vizat activitatea acesteia. În 
urma controlului s-au constatat abateri de la normele legale privind înregistrările în contabilitate, facturi de achiziţii 
fictive ceea ce a dus la deducerea TVA suplimentara nejustificata și diminuarea obligaţiilor datorate bugetului general 
consolidat. Referitor la raportul de cauzalitate, dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014, impun condiţia ca fapta 
membrilor organelor de supraveghere şi conducere ori fapta oricărei alte persoane, să fi contribuit la ajungerea societăţii 
în stare de insolvenţă, prejudiciind astfel societatea şi indirect creditorii săi. Neţinerea contabilităţii ori tinerea incorecta 
sau incompleta a acesteia, nu face posibila sesizarea dificultăţilor cu care aceasta se confrunta la un moment dat și face 
insesizabila starea de insolvenţă care poate sa apară la un moment dat. In cazul în care administratorul statutar s-ar fi 
îngrijit de tinerea unei contabilităţi riguroase, ar fi sesizat în timp util starea de insolvenţă, iar daca nu ar fi avut resurse 
pentru redresare, cel puţin ar fi putut lua masuri pentru minimizarea pagubelor produse creditorilor, respectiv ar fi 
solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă în maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă, aşa cum îi 
obligau prevederile art. 66, al. (1) din Legea nr. 85/2014. Prin urmare, culpa administratorului statutar este vădita, la fel 
ca și raportul de cauzalitate intre neconcordantele constatate în contabilitatea debitoarei și ajungerea acesteia în stare de 
insolvenţă, respectiv prejudiciul adus creditorilor. 
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 169, lit. d) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea cererii de angajare a răspunderii patrimoniale, având în vedere excepţia 
prescripţiei acţiunii în răspundere patrimoniala. 
În susţinerea poziţiei procesuale a arătat că potrivit dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 85/2014, acţiunea prevăzuta în 
art. 169, lit. d se prescrie în termen de trei ani, termen care curge de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia 
cunoscuta persoana care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă. Conform raportului întocmit de către 
administratorul judiciar nr. 186/4.04.2019, debitoarea nu a mai desfăşurat niciun fel de activitate începând cu anul 2013 
și faptele care ar fi putut determina o angajare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar al debitoarei 
depăşesc termenul general de prescripţie raportat la data deschiderii procedurii. În condiţiile arătate, apare evident faptul 
ca a cunoscut creditorul persoana care ar fi contribuit la apariţia stării de insolvenţă, încă din anul 2012, însă a stat în 
pasivitate până la data de 09,04.2019, data la care acţiunea în răspundere patrimoniala era prescrisă. 
Pe fond, solicită respingerea acţiunii formulate ca neîntemeiată având în vedere că anterior procesului-verbal de control 
la care a făcut trimitere creditoarea, DGRFP Cluj, a întocmit procesul-verbal de control nr. 64/13.02.2013, înscris în 
cuprinsul căruia se specifica faptul ca SC Ralcom Link SRL, a fost condusa de către Lador Carmen Zina, în baza 
contractului de management, încheiat la data de 15.05.2012. În cuprinsul acestui contract, se precizează faptul ca 
societatea Ralcom Link SRL, este încredinţată pentru conducere, organizare și gestionarea activităţii sale, către expertul 
contabil Lador Zina Carmen,ce va reprezenta societatea oriunde va fi necesar, va face orice fel de cereri și declaraţii 
necesare, va reprezenta, societatea în relaţiile cu administraţia publica centrala şi locală, Adminitraţia Financiara 
Gherla, Administraţia Finanţelor Publice Cluj, va face orice fel de acte de gestiune și administrare și va putea solicita 
sau prelungi autorizaţiile necesare funcţionarii acesteia, semnând oriunde va fi necesar în limita prezentului contract. În 
cuprinsul raportului menţionat, organul fiscal certifica faptul ca Lodor Carmen Zina poate reprezenta societatea în 
relaţiile cu terţii, precum şi în relaţiile cu autorităţile. Societatea Ralcom Link SRL, în baza contractului de reprezentare, 
a fost efectiv condusa și administrata de către Lador Carmen Zina, managerul societăţii fiind totodată și contabilul 
acesteia, întrucât Lador Carmen avea calificare de expert contabil. Conform notei explicative data organelor fiscale, 
rezulta faptul ca toata informaţiile cerute de către organele fiscale au fost date de către Lador Carmen Zina, 
administratoarea statutara a societăţii, Tantas Raluca, neavând de fapt nicio implicare în gestionarea şi administrarea 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21567/13.11.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

9 

societăţii. În fapt, întreaga activitate a societăţii, s-a desfăşurat la adresa din Gherla, Strada Dejului, nr. 38, judeţul Cluj, 
adresa la care este și domiciliul lui Lador Carmen şi unde, în prezent, se afla şi actele contabile, sigilate. În prezent, 
fosta administratoare a societăţii Tantas Raluca şi Lador Carmen Zina, au calitate de inculpate, în dosar penal nr. 
10389/117/2013, dosar aflat în faza apelului, pe rolul Curţii de Apel Cluj. Conform înscrisurilor anexate, pârâta s-a 
adresat atât Curţii de Apel Cluj cât şi lichidatorului judiciar SC Prestigiu SPRL Cluj, pentru a i se permite accesul la 
actele societăţii, insa pana în prezent, nu a reuşit să aibă acces la aceste acte, pentru a-şi formula apărarea atât în dosarul 
penal cât şi în prezentul dosar asociat dosarului de faliment. Susţinerile creditorului fiscal referitor la crearea 
prejudiciului, la presupusa fapta şi la raportul de cauzalitate nu au niciun fundament, în condiţiile în care în rechizitoriul 
prin care dosarul 10389/117/2013 a fost trimis în judecată, procurorul certifică faptul că inculpata Lador Carmen Zina a 
condus efectiv activitatea contribuabililor SC Ralcom Link SRL, efectuând numeroase importuri din spaţiul 
intracomunitar (in special porci vii și cereale), revânzând mărfurile la alte societăţi comerciale de pe teritoriul 
României. Având în vedere starea de fapt arătata, faptul că pârâta nu a avut nicio implicare în conducerea şi gestionarea 
actelor societăţii a solicitat respingerea acţiunii 
În drept,au fost invocate dispoziţiile art. 205 Cod de procedura civilă şi art. 170 Legea nr. 85/2014, 
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa va respinge excepţia prescripţei dreptului material la acţiunea ca 
neîntemeiată, şi în baza art. 169, lit. d) din Legea nr. 85/2014, va admite acţiunea şi o va obliga pe pârâtă să plătească 
suma de 4.483.416 lei, pasiv al societăţii debitoare. 
În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, acesta va fi respinsă, ca neîntemeiată. Este 
adevărat că potrivit art. 170 din Legea nr. 85/2014, prescripţia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau 
trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă, dar procedura insolvenţei a fost deschisă în 
acest dosar, doar în anul 2018. Prin urmare, termenul de curgere a prescripţiei nu putea să curgă înainte ca societatea să 
intre în insolvenţă, să fie supusă prevederilor Legii nr. 85/2014. O acţiune întemeiată pe prevederile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014 nu putea fi formulată înainte ca societatea să intre în insolvenţă, textul de lege menţionat fiind aplicabil doar 
în procedura reglementată de Legea insolvenţei. În plus, atât împotriva pârâtei cât şi împotriva administratorului de fapt, 
a fost pornit un proces penal ce nu s-a definitivat nici până în prezent, deşi într-o primă fază, ambele persoane au fost 
condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni economice (sentinţa penală nr. 189/8 iunie 2018 a Tribunalului Cluj). Or, 
procesul penal ţine în loc procesul civil, cauza penală având prioritate. Conform art. 28, al. 1 C.pr.pen., hotărârea 
definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire 
la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o. Prin urmare, nu se poate susţine că termenul de prescripţie ar fi 
început să curgă de la o dată anterioară deschiderii procedurii sau anterior depunerii raportului de către 
administratorul/lichidatorul judiciar, în condiţiile în care dosarul penal a fost înregistrat pe rolul instanţelor judecătoreşti 
în anul 2013. 
Pe fondul cauzei, apărările pârâtei că administrarea, în fapt, a societăţii, a fost făcută de către o altă persoană, şi din 
acest motiv ea trebuie să fie exonerată de răspundere, nu sunt pot fi acceptate de către instanţă. Administratorul unei 
societăţi comerciale nu îşi poate delega răspunderea”, altor persoane, indiferent cui şi în ce măsură încredinţează 
conducerea societăţii. Administratorul este răspunzător, cel puţin în calitate de comitent. Art. 144, al. 2 din Legea nr. 
31/1990 prevede că toţi administratorii răspund faţă de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de personalul 
încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor. Conform 
art. 70 din Legea nr. 31/1990, administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a 
obiectului de activitate al societăţii. Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administraţie 
şi la organele de conducere similare acestora. De asemenea, conform art. 71 din aceleaşi act normativ, administratorii 
care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. 
Conform art. 829 C.civ., administratorul îşi poate delega parţial atribuţiile sau poate împuternici un terţ să îl reprezinte 
la încheierea unui act determinat dar nu poate delega unei terţe persoane administrarea generală sau exerciţiul unei 
puteri discreţionare, cu excepţia cazului în care delegarea se face către un coadministrator. Oricum, administratorul 
răspunde pentru faptele celui substituit în măsura în care beneficiarul nu a autorizat în mod expres substituirea, iar în 
cazul în care autorizarea există, răspunde pentru lipsa de diligenţă în alegerea şi îndrumarea înlocuitorului. Având în 
vedere şi că faptele săvârşite de către administratorul de fapt nu au fost contestate, ele fiind descrise şi dovedite nu 
numai prin raportul de inspecţie fiscală întocmit de către creditoare, ci şi din raportul administratorului judiciar care a 
preferat să aştepte, pentru a introduce o acţiune în atragerea răspunderii personale, până la finalizarea, definitivă, a 
procesului penal, acţiunea este întemeiată, pârâta urmînd să răspundă pentru întreg pasivul societăţii de a cărei 
administrare trebuia să se preocupe şi nu să stea în pasivitate. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. 
Admite cererea formulată de către reclamanta Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu, nr. 19, împotriva pârâtei Ţînţaş 
Raluca Daniela, cu domiciliul în localitatea Gherla, str. Emil Racoviţă, nr. 4, judeţul Cluj. 
O obligă pe pârâta Ţînţaş Raluca Daniela să plătească suma de 4.483.416 lei, pasiv al debitoarei. 
Cu drept de apel în termen de şapte zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2019. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Iulian Păcurar                                                                                                                                                   Stela Mureşan 
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