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- 58,761,163.40 lei în categoria creanțelor de asigurări, creanță sub condiție suspensivă; 
- 86.088,00 lei – creanță chirografară, pură și simplă. 
Cluj-Napoca, 03.02.2020  

CITR Filiala Cluj SPRL, 
Partner 

Mariana Boiciuc 
 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CHAGALL SRL, cod unic de înregistrare: 14892864 

Raport de activitate a lichidatorului judiciar privind debitoarea SC Chagall SRL 
Nr.înreg. 370/04.02.2020 

1.Date privind dosarul: nr.3832/86/2012*, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava. 
3.Debitor: SC Chagall SRL ,În faliment/In bankruptcy/En faillite, sediul social: Mun.Suceava, str. Ion Vodă Viteazu, 
nr.10, bl.C2, sc.A, ap.12, jud. Suceava, cod de identificare fiscală RO 14892864, nr. de înregistrare la O.R.C. 
J33/50/2002. 
4.Lichidator judiciar: Alfa Insolv I.P.U.R.L., sediul: loc. Suceava, str. Stefan cel Mare, nr.37, bl.E2, sc.D, ap.8, jud. 
Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0468, tel/fax/e-mail: 0729/021.922, 0330/803.133, 
alfainsolvipurl@gmail.com. 
5.Alfa Insolv I.P.U.R.L., în calitate de lichidator al debitoarei SC Chagall SRL, în temeiul art.21 din Legea nr.85/2006 
privind procedura insolvenței, formulează şi depune prezentul: 

Raport de activitate a lichidatorului judiciar privind debitoarea SC Chagall SRL 
A fost convocată adunarea creditorilor, pentru data de 17.09.2019, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar cu 
următoarea ordine de zi: 1.Analizarea oportunității formulării acțiunii prevăzute de art.138 din Legea nr.85/2006 și - în 
caz afirmativ - desemnarea creditorului care sa formuleze aceasta acțiune. Adunarea creditorilor a fost convocată 
potrivit convocatorului nr.2058/26.08.2019, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.15840/26.08.2019, 
conform dovezii de publicare nr.218552/26.08.2019. Pentru ședința stabilita la data de 17.09.2019 a fost întrunit 
cvorumul necesar, hotărârile adunarii creditorilor fiind consemnate în Procesul verbal nr.2180/17.09.2019. Conform 
acestuia adunarea creditorilor a hotărât: 1.Se aprobă măsura formulării acțiunii prevăzute de art.138 din Legea 
nr.85/2006 și se desemnează creditorul Kruk Romania S.R.L să formuleze aceasta acțiune. Astfel a fost constituit 
Dosarul nr.3832/86/2012*/a2, cu termen de soluționare la data de 11.02.2020. A fost analizata cererea suplimentara de 
creanța formulata de către creditorul mun. Suceava, în sumă de 927 lei, astfel a fost întocmit Tabelul definitiv 
consolidat nr.3053/03.12.2019. 
Tabelul definitiv consolidat nr.3053/03.12.2019 a fost afișat la ușa instanţei la data de 03.12.2019 şi publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.23008/03.12.2020, conform dovezii de publicare nr.314787/03.12.2019. 
Solicităm instanţei acordarea unui nou termen de judecată pentru soluționare definitivă a cererii de antrenare a 
răspunderii materiale. 

Alfa Insolv I.P.U.R.L., 
în calitate de lichidator al SC Chagall SRL 

 
2. Societatea DUO MAT RETAIL S.R.L., cod unic de înregistrare: 33675012 
România, Tribunalul Suceava 
judeţul Suceava, mun. Suceava 
Str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod poştal 720062 
telefon: 0230-214948, fax. 0230-530025 
Dosar nr.804/86/2018/a6 

Comunicare Sentinţa nr. 39 din data de 31.01.2020 
emisă la data de 03.02.2020 

Către, 
Reclamant - Business Support Solutinos S.P.R.L., Iaşi, Calea Chişinău, nr. 17, sc. 4, ap. Cam. 405, judeţ Iaşi, 
Pârât 
- Nimigean Iuliana, Suceava, b-dul George Enescu, nr. 12, sc. E, et. 8, ap. 27, judeţ Suceava, 
- Creţu Daniel, Mihail, Suceava, b-dul Gavril Tudoraş, nr. 28, bl. E3, sc. A, ap. 10, judeţ Suceava. 
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 39 din data de 31.01.2020 pronunţată în dosarul nr. 804/86/2018/a6 de 
Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 804/86/2018/a6 
atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) 

Administrator
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Administrator
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Administrator
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Încheiere 
Şedinţa publică din data de 17 ianuarie 2020 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte: Mitric Laura-Iuliana 
Grefier: Mocanu Alina Manuela 

Pe rol se află soluţionarea cererii de atragere a răspunderii materiale formulată de reclamantul Business Support 
Solutinos S.P.R.L. în contradictoriu cu pârâţii Nimigean Iuliana şi Creţu Daniel - Mihail în calitate de administratori 
statutari ai SC Duo Mat Retail SRL. La apelul nominal făcut în şedinţă publică, în ordinea de pe listă, se prezintă avocat 
Şoldănescu Radu - Alexandru pentru pârâta Nimigean Iuliana, lipsă fiind reprezentantul convenţional al reclamantului 
şi pârâtul Creţu Daniel - Mihail. Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată depus la dosar Procesul verbal întocmit cu 
ocazia verificării bazei de date a D.E.P.A.B.D. cu privire la domiciliul actual al pârâtului Creţu Daniel Mihail. 
Avocat Şoldănescu Radu - Alexandru depune la dosar procesul verbal de predare - primire nr. 1 din 16.05.2017, în 
copie, proces verbal încheiat între pârâta Nimigean Iuliana şi administratorul Creţu Daniel Mihail, numit în 2017, cu 
privire la preluarea gestiunii. De asemenea, depune factura seria SRA nr. 000627/16.01.2020 în cuantum de 1000 lei 
reprezentând dovada achitării onorariului de avocat. Învederează faptul că în cadrul acestui proces verbal de predare 
primire, la punctul patru se menţionează situaţia monetară existentă la data de 16.05.2017, dată până la care pârâta a fost 
administratorul societăţii, în casieria societăţii regăsindu-se suma de 1.727.455, 82 lei, care a fost preluată de către 
celălalt administrator, respectiv Creţu Daniel Mihai, sumă care se regăseşte şi în raportul de expertiză care a fost 
întocmit în dosarul penal şi care a fost anexat de către reclamantă cererii. Precizează că acest înscris dovedeşte, în 
principal, faptul că s-a predat noului administrator, în 2017, inclusiv toate documentele contabile şi toată situaţia 
monetară aflată în casieria societăţii. 
Considerând că probele solicitate în condiţiile art.254 Cod procedură civilă sunt admisibile, faţă de prevederile art.255 
Cod procedură civilă, şi utile pentru justa soluţionare a cauzei, având în vedere teza probatorie indicată, instanţa, în 
temeiul art. 258 Cod procedură civilă încuviinţează proba cu înscrisuri, respectiv cele depuse la dosar. 
Nefiind alte cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, judecătorul sindic constată cauza 
în stare de judecată şi acordă cuvântul cu privire la cererea de atragere a răspunderii. 
Avocat Şoldănescu Radu - Alexandru, pentru pârâtă, solicită respingerea cererii de antrenare a răspunderii materiale în 
ceea ce o priveşte pe pârâta Nimigean Iuliana, întrucât consideră că dacă ar fi îndeplinite condiţiile de atragere a 
răspunderii, sigura persoană care ar putea fi trasă la răspundere ar fi administratorul care a fost numit în 2017, respectiv 
pârâtul Creţu Daniel Mihai. Arată că din întregul probatoriu administrat în cauză, respectiv din tabelul de la pagina doi 
din cererea de chemare în judecată, se poate observa că în anul 2015, sub administrarea pârâtei Nimigean Iuliana, 
societatea debitoare avea acumulate datorii doar de 25.180 lei, iar în 2016 avea acumulată o datorie de 66.806 lei din 
totalul pasivului neacoperit de 3.088.178, 66 lei. Mai arată că la momentul 2017, atunci când i-a fost revocată calitatea 
de administrator şi s-a predat gestiunea către nouă administrator, în casieria societăţii se afla o sumă de bani suficientă 
încât să acopere acele datorii născute în anul 2015 şi 2016 şi cea mai mare parte din 2017, condiţii în care, aşa cum s-a 
menţionat, dacă ar fi îndeplinite condiţiile de atragere, apreciază că celălalt pârât, administratorul Creţu Daniel Mihai, 
care a preluat gestiunea în 2017, ar fi singura persoană vinovată pentru starea de insolvenţă creată şi pentru faptele 
menţionate în acţiunea introductivă. 
Precizează că a depus la dosar dovada cheltuielilor de judecată şi solicită să se aibă în vedere apărările formulate în 
cadrul întâmpinării. 
Judecătorul sindic reţine cauza spre soluţionare. 
Declarând dezbaterile închise, 

Judecătorul sindic, 
Din lipsă de timp pentru deliberare, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 din Codul de procedură civilă, 

Dispune: 
Amână pronunţarea pentru data de 31.01.2020. 
Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei conform art. 396 alin. 2 Cod 
procedură civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.01.2020. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Mitric Laura Iuliana                   Mocanu Alina Manuela 

* 
România, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 804/86/2018/a6 
atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) 

Sentinţa nr. 39 
Şedinţa publică din data de 31 ianuarie 2020 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte: Mitric Laura-Iuliana 
Grefier: Mocanu Alina Manuela 

Pe rol se află soluţionarea cererii de atragere a răspunderii materiale formulată de reclamanta Business Support 
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Solutinos S.P.R.L. în contradictoriu cu pârâţii Nimigean Iuliana şi Creţu Daniel - Mihail în calitate de administratori 
statutari ai SC Duo Mat Retail SRL. 
Dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din 17.01.2020, susţinerile părţilor fiind consemnate în 
încheierea de şedinţă de la acea dată, care fac parte integrantă din prezenta sentinţă, şi când, tribunalul având nevoie de 
timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru data 31.01.2020. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 27.09.2019 sub nr. 804/86/2018/a6, reclamantul 
Business Support Solutions S.P.R.L., în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, a formulat cerere de angajarea a 
răspunderii materiale a pârâţilor Nimigean Iuliana şi Creţu Daniel - Mihail în calitate de fost administrator al SC Duo 
Mat Retail SRL şi obligarea acestora, în solidar la plata sumei 3.088.178,66 lei reprezentând pasivul debitoarei rămas 
nerecuperat. 
În motivare, reclamanta a arătat că Sentinţa nr. 285 din data de 15.06.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava-Secţia a 
II- a civilă-faliment, în dosarul nr. 804/86/2018, a fost deschisă procedura simplificată de faliment prevăzută de Legea 
nr. 85/2014 împotriva SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul social în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, jud. Suceava, 
C.U.I. 33675012, număr de ordine în Registrul comerţului J33/832/2014, şi a fost desemnat în calitate de lichidator 
judiciar al acesteia Business Support Solutions S.P.R.L. 
A mai arătat că, în urma depunerii declaraţiilor de creanţă la dosarul cauzei de către debitoare a rezultat un pasiv al 
societăţii debitoare în cuantum de 3.088.178,66 lei, aşa cum reiese din tabelul definitiv actualizat al creditorilor întocmit 
la data de 13.09.2019. 
A precizat că la data de 25.07.2018, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, în conformitate cu prevederile art. 64, lit. a şi art. 97 din 
Legea nr. 85/2014, concluzionând că, în cauză, există premisele necesare aplicării dispoziţiilor articolului 169 alin. 1 lit. 
d din Legea nr. 85/2014. 
În consecinţă, a arătat că, în urma analizării documentelor şi a informaţiilor obţinute pe parcursul instrumentării 
procedurii, lichidatorul judiciar consideră că în prezenta cauză se impune promovarea acţiunii în antrenarea răspunderii 
patrimoniale pentru următoarele fapte prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014 au dispus, în interes 
personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi" 
A subliniat că scopul constituirii oricărei societăţi comerciale este obţinerea de profit. 
A arătat, în continuare, că perioada în care s-au născut unele dintre cele mai mari debite restante regăsite în tabelul 
creditorilor SC Duo Mat Retail SRL este cea reprezentată de anul 2017, aşa cum a fost acesta întocmit şi publicat de 
lichidatorul judiciar, necontestat de fosta conducere a societăţii. 
A mai arătat că, potrivit adresei nr. 14/23.01.2019 comunicată de SC Daily Motors SRL, rezultă că, în urma adjudecării 
unor bunuri imobile de la o altă societate din grup, SC Duo Mat SRL, potrivit Procesului verbal nr. 2339/02.11.2016, s-
a pus în vedere SC Duo Mat Retail SRL să elibereze spaţiile ocupate, fapt ce denotă că, încă din acea dată, exista un 
declin în activitatea societăţii debitoare. 
A subliniat că sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 169 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2014, include atât luarea unei decizii 
privind continuarea desfăşurării unei activităţi de afaceri (2016-2018), cât şi omisiunea de a lua decizia de a sista 
activitatea de afaceri care conducea la starea de insolvenţă, cum s-a întâmplat în cazul de faţă începând cu anul 2016. 
A susţinut faptul că este deopotrivă faptă ilicită nu numai acţiunea, dar şi omisiunea, inacţiunea ilicită, neîndeplinirea 
unei activităţi ori neluarea unei măsuri, atunci când această activitate sau această măsură trebuia, potrivit legii, să fie 
întreprinsă de către o anumită persoană. 
A precizat că, aşadar inacţiunea constituie faptă ilicită ori de câte ori norma legală obligă o anumită persoană să 
acţioneze într-un anumit mod, cerinţă legală care nu a fost respectată. În fond, această inacţiune reprezintă un 
comportament, o acţiune" împotriva legii, de natură a angaja răspunderea autorului său. 
Reclamantul a menţionat că scopul dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 a fost acela de a determina apariţia şi 
menţinerea unui climat economic sănătos, bazat pe două principii fără de care acest deziderat nu poate fi realizat, 
respectiv: principiul apărării drepturilor creditorilor societăţii de faptele administratorilor care nu iau măsurile cerute de 
lege în cazul în care societatea se află în încetare de plăţi şi principiul răspunderii administratorilor pentru continuarea 
unei activităţi care prejudiciază pe ceilalţi creditori. 
În vederea realizării acestui deziderat a fost edictat art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o 
cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă". 
A susţinut că, în această situaţie, formularea unei cereri întemeiată pe dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2014 nu 
reprezintă o opţiune, ci o obligaţie pe care administratorii nu o pot încălca. 
A arătat că, prin urmare, faptul că prezenta procedură de insolvenţă a fost deschisă abia în data de 15.06.2018, la cererea 
unuia dintre creditori, precum şi transferurile patrimoniale efectuate în perioada suspectă arată clar că organele de 
conducere ale societăţii debitoare au ascuns starea de insolvabilitate a acesteia în interes personal, încălcând prevederile 
art. 66 din Legea nr. 85/2014. 
În consecinţă, reclamanta a considerat că fapta săvârșită de reprezentanţii societăţii debitoare corespunde celei descrise 
de legiuitor la art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, reclamantul a invocat prevederile art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
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Cu titlu de exemplu, a arătat că în urma predării documentelor puse la dispoziţia lichidatorului judiciar de către 
reprezentanţii societăţii debitoare în scopul prelucrării şi depozitării, persoana de specialitate selectată ne-a transmis 
inventarul arhivei predate, inventar care conţine documente contabile (facturi, chitanţe, jurnale de casă, oferte furnizori, 
fişe delegaţii, avize de marfă, contracte de închiriere, procese verbale de custodie, declaraţii ANAF, bilanţuri, registre 
unice de control, state de plată, dosare de personal etc.) aferente perioadei 2014-2016, documentele contabile create de 
SC Duo Mat Retail SRL în anul 2017, respectiv anul 2018, nefiind regăsite printre acestea. 
De asemenea, a arătat că în cadrul Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava 
- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au fost consemnate următoarele: în baza de date nu sunt preluate 
soldurile finale ale anului 2017 ca solduri iniţiale ale anului 2018; pentru a nu prezenta sold negativ la contul 4551 
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor, începând cu luna iulie 2016, au fost efectuate înregistrări contabile incorecte, 
care au echilibrat balanţele de verificare. Prin multiple înregistrări eronate, această sumă (n.r. 1.732.632,59 lei) se 
regăseşte în componenţa contului 409 Furnizori-debitori etc. 
A precizat că în urma demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar pentru recuperarea sumelor de la clienţii ce figurau 
în evidenţa contabilă la data de 31.12.2017 cu sume de achitat către SC Duo Mat Retail SRL, a rezultat faptul că, în 
conformitate cu tabelul întocmit în cauză, pe lângă faptul că reprezentanţii societăţii debitoare nu au preluat soldurile 
corecte în anul 2018, nici măcar evidenţele contabile aferente anului 2017 nu sunt corecte, multe dintre chitanţele prin 
care au fost încasate debitele de la clienţi (per. iunie-iulie 2017) nefiind operate în contabilitate nici până la sfârşitul 
anului. 
Reclamantul a susţinut că faţă de cele arătate, precum şi din cele ce urmează a fi prezentate în continuare, concluzia mai 
mult decât evidentă este că organele de conducere ale societăţii au ţinut o contabilitate fictivă (înregistrarea eronată ori 
neînregistrarea unor operaţiuni), nu au prezentat lichidatorului judiciar toate documente contabile (documentele create 
de societatea debitoare în anii 2017-2018) şi nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, aşa cum rezultă expres 
din constatările expertului contabil desemnat în cadrul dosarului penal nr. 2175/P/ 2017. 
Conform dispoziţiilor legale, în cazul nepredării documentelor contabile către lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi 
legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. 
Reclamantul a invocat şi dispoziţiile art. 169 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 85/2014 care prevăd că au deturnat sau au 
ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia" şi în acest sens a arătat că în 
data de 23.10.2018, lichidatorul judiciar a intrat în posesia unui exemplar al Raportului de expertiză efectuată în cadrul 
dosarului nr. 2175/P/2017, dosar în care se efectuează cercetări de către I.P.J. Suceava - Serviciul de Investigare a 
Criminalităţii Economice faţă de inculpaţii Creţu Daniel-Mihai şi Nimigean Iuliana sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de delapidare", faptă prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul 
Penal, persoană vătămată fiind SC Duo Mat Retail SRL  
A menţionat că obiectivul nr. 1 al expertizei solicitate consta în Analizarea încasărilor şi a plăţilor totale, efectuate de 
către SC Duo Mat Retail SRL, în perioada ianuarie 2016 până la zi, în funcţie de clienţii şi furnizorii din această 
perioadă, inclusiv contul Asociaţi cont-curent". 
Concluziile expertului contabil cu privire la acest obiectiv a fost: Concluzia expertului este că în perioada 01.01.2016-
31.12.2017 au fost efectuate înregistrări contabile în contul 4551 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor", care 
însumează 1.976.187,83 lei. Din această sumă, numai pentru suma de 245.555,24 lei sunt înregistrări corect efectuate, 
drept încasări pentru creditări casă. Diferenţa de 1.732.632,59 lei reprezintă sume ce au fost înregistrate drept sume 
restituite acţionarilor/asociaţilor prin dispoziţii de plată. Din evidenţa contabilă, nu rezultă că a fost încasată suma de 
1.732.632,59 lei pentru creditarea firmei, conform prevederilor legale. Pentru a nu prezenta sold negativ la contul 4551 
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor", începând cu luna iulie 2016, au fost efectuate înregistrări contabile incorecte, 
care au echilibrat balanţele de verificare. Prin multiple înregistrări eronate, această sumă se regăseşte în componenţa 
contului 409 Furnizori-debitori. 
Reclamantul a subliniat faptul că, în perioada analizată de expertul contabil, respectiv 01.01.2016- 31.12.2017, 
societatea debitoare SC Duo Mat Retail SRL a fost administrată de dna Nimigean Iuliana (durată mandat: 08.10.2014-
18.05.2017), respectiv de dl Creţu Daniel - Mihail (durată mandat: 18.05.2017-15.05.2018). 
Acesta a arătat că în perioada 01.08.2018-08.08.2018, D.G.R.F.P. Iaşi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii 
constituită la nivelul Regiunii Iași a efectuat o inspecţie fiscală a activităţii SC Duo Mat Retail SRL, inspecţie ce a vizat 
obligaţii fiscale după cum urmează: impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la 10.10.2014 la 31.03.2015; taxa pe 
valoarea adăugată de la 11.03.2015 la 30.06.2018; impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice de 
la 01.01.2017 la 31.12.2017; impozit pe profit de la 01.04.2015 la 30.06.2018. 
Dintre constatările echipei de inspecţie fiscală, consemnate în cadrul Raportului de inspecţie fiscală nr. F-IS 
75/09.08.2018,reclamantul a subliniat relatările legate de impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor 
fizice, astfel din analiza documentelor financiar-contabile s-a constatat că, în realitate, dl Creţu Daniel Mihail nu a 
creditat societatea verificată cu suma totală de 2.005.018,11 lei, prin notele contabile întocmite s-a creat falsa obligaţie a 
societăţii comerciale către asociat. 
A arătat că în data de 24.05.2017, SC Duo Mat Retail SRL a încheiat un contract comercial cu SC Beaver Stav S.R.O. 
Cehia (CUI 25775138) în vederea achiziţionării unei linii de producţie profile metalice. Urmare a acestui contract, SC 
Duo Mat Retail SRL a achitat avansuri către partenerul din Cehia în sumă de 441.000,00 euro, echivalentul a 
2.014.951,50 lei. 
Din analiza bazei de date ANAF a rezultat că:- partenerul Beaver Stav S.R.O. a avut ca obiect de activitate închirieri de 
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bunuri imobiliare, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit fără a oferi serviciile de bază legate de 
închirierea de bunuri imobiliare, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit"; - partenerul Beaver Stav S.R.O. 
a fost radiat în data de 03.01.2015; - partenerul Beaver Stav S.R.O. nu a fost înregistrat ca operator intracomunitar; - 
până la data inspecţiei fiscale, bunurile din contractul enunţat nu au fost recepționate de către societatea comercială 
verificată. 
Reclamantul a mai arătat că urmare a acestor constatări, organul de inspecţie fiscală a considerat că operaţiunile regăsite 
în evidenţa financiar - contabilă a debitoarei nu au la bază documente legale, plăţile evidenţiate în contabilitate nu au 
avut loc, stabilind că asociatul unic, în persoana d-lui Creţu Daniel - Mihail, nu a restituit suma de 2.005.018, 00 lei 
societăţii Duo Mat Retail SRL  
A precizat că, prin Nota explicativă ataşată Raportului de inspecţie fiscală, dl Creţu Daniel-Mihail a susţinut că sumele 
retrase au fost spre decontare". 
A menţionat reclamantul faptul că, în perioada supusă inspecţiei, respectiv 10.10.2014-30.06.2018, societatea debitoare 
SC Duo Mat Retail SRL a fost administrată preponderent de dna Nimigean Iuliana (durată mandat: 08.10.2014-
18.05.2017), respectiv de dl Creţu Daniel - Mihail (durată mandat: 18.05.2017-15.05.2018). 
Faţă de aspectele arătate, lichidatorul judiciar a considerat oportună introducerea pe rolul Tribunalului Suceava a unei 
acţiuni întemeiate pe prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, prin Sentinţa nr. 104/01.03.2019, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 
804/86/2018/a5, judecătorul sindic a admis acţiunea formulată de Business Support Solutions S.P.R.L., în calitate de 
lichidator judiciar al SC Duo Mat Retail SRL, în contradictoriu cu pârâtul Creţu Daniel-Mihail, instanţa de judecată 
dispunând anularea plăţilor efectuate de debitoarea SC Duo Mat Retail SRL către pârâtul Creţu Daniel - Mihail prin:- 
procesul verbal nr. 1 prin care numita Nimigean Iuliana a predat pârâtului Creţu Daniel - Mihail, la 25.05.2017, suma de 
1.727.455,82 lei;- procesul verbal nr. 2 prin care numitul Creţu Ioan a predat pârâtului Creţu Daniel - Mihail, la 
25.05.2017, suma de 143.375,73 lei;- procesud verbal nr. 3 prin care numita Corduneanu Adriana a predat pârâtului 
Creţu Daniel - Mihail, la 25.05.2017, suma de 70.524,38 lei; şi repunerea părţilor în situaţia anterioară prin restituirea 
de către pârâtul Creţu Daniel - Mihail a sumei de 1.732.632,59 lei în patrimoniul debitoarei SC Duo Mat Retail SRL  
A solicitat să se observe faptul că pârâtul Creţu Daniel - Mihail a deturnat o parte din activul persoanei juridice SC Duo 
Mat Retail SRL prin retragerea din societate a sumei totale de 1.732.632,59 lei, mărind pasivul societăţii prin încheierea 
contractului comercial fictiv cu SC Beaver Stav S.R.O. Cehia, societate radiată încă din anul 2015, fără obiectul de 
activitate impus de operaţiunea economică în cauză, bunurile din contractul enunţat nefiind recepționate de către 
societatea debitoare. 
Reclamantul a arătat, în continuare, ca urmare a demersurilor întreprinse de lichidatorul judiciar în considerarea 
atribuţiilor legale instituite în sarcina sa, am fost informaţi de Primăria Municipiului Suceava, prin adresa nr. 
111946/29.06.201 şi ulterior de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor 
Suceava, prin adresa nr. 66219/04.10.2018, că în patrimoniul SC Duo Mat Retail SRL au figurat vehiculele marca 
Scania, capacitate cilindrică 11705, serie şasiu XLER4X20004490657; Krone, capacitate cilindrică 39000, serie şasiu 
WKESDP27051228233; Scania, capacitate cilindrică 11205, XLER4X20005188696; Scania, capacitate cilindrică 
11205, XLER4X20005192807; Krone, capacitate cilindrică 999, serie şasiu WKESDP27041204777; Krone, capacitate 
cilindrică 999, serie şasiu WKESDP27041221735; Panav capacitate cilindrică 18000, serie şasiu 
TKPTV18L065900772; Scania, capacitatea cilindrică 11705, serie şasiu XLER6X20005143247; Scania, capacitate 
cilindrice 11705, serie şasiu XLER6X20005192105; Krone, capacitate cilindrică 39000, serie şasiu 
WKESDP27041221931, dar care, la data interogării bazei de date, figurau radiate din evidenţele acestor instituţii. 
Reclamantul a precizat că lichidatorul judiciar a constatat că radierea vehiculelor mai sus descrise a fost efectuată în 
baza facturii fiscale seria FF:CT00:1L nr. 25/16.05.2017, având furnizor SC Duo Mat Retail SRL şi cumpărător SC Duo 
Mat Solution SRL (actuală SC Platform Express Drive SRL ), reprezentată prin administrator statutar dl Cretu Ioan, cu 
o valoare de 338.000,00 lei, cu T.V.A. 
A arătat că potrivit Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice, preţul tranzacţiei în cauză nu a fost achitat. 
A solicitat să se observe faptul că, în momentul transferului patrimonial, respectiv 16.05.2017,societatea debitoare SC 
Duo Mat Retail SRL a fost administrată de dna Nimigean Iuliana (durată mandat: 08.10.2014-18.05.2017). 
A precizat că, faţă de aspectele arătate, lichidatorul judiciar a considerat oportună introducerea pe rolul Tribunalului 
Suceava a unei acţiuni întemeiate pe prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014. 
A subliniat că, astfel, prin Sentinţa 14/18.01.2019, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 
804/86/2018/a4, judecătorul sindic a admis acţiunea formulată de Business Support Solutions S.P.R.L., în calitate de 
lichidator judiciar al SC Duo Mat Retail SRL, în contradictoriu cu pârâta SC Platform Express Drive SRL, instanţa de 
judecată dispunând admiterea cererii de anulare a transferului patrimonial formulată, anularea transferului patrimonial 
realizat între SC Duo Mat Retail SRL, în calitate de vânzător, şi SC Platform Express Drive SRL, în calitate de 
cumpărător, în baza facturii fiscale nr. 25/16.05.2017, repunerea părţilor în situaţia anterioară prin restituirea bunurilor 
de către cumpărător sau, dacă bunurile nu mai există, prin restituirea valorii de piaţă a acestora de la data întocmirii 
facturii fiscale nr. 25/16.05.2017. 
A susţinut faptul că transferurile efectuate nu puteau să îi profite decât fostului administrator al societăţii debitoare, dl 
Creţu Daniel - Mihail (societatea cumpărătoare fiind reprezentată de tatăl acestuia), nicidecum societăţii debitoare, de la 
data transferului autovehiculele fiind folosite de o altă persoană. 
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Reclamantul a considerat că aceste transferuri patrimoniale, efectuate în perioada suspectă", au concurat la agravarea 
stării de insolvenţă a debitoarei, au făcut practic imposibilă continuarea activităţii fără echipamente tehnice şi fără 
disponibilităţi în patrimoniu, elemente de activ care ar fi putut fi utilizate în cadrul unei eventuale activităţi de 
producţie, având ca efect prejudicierea creditorilor înscrişi la masa credală, prin diminuarea gajului general, societatea 
debitoare fiind adusă şi în situaţia de a nu mai avea bunuri în patrimoniu din a căror exploatare ori valorificare să poată 
fi achitate creanţele creditorilor societăţii. 
Reclamantul a subliniat faptul că, aşa cum a arătat anterior, în perioada 01.08.2018-08.08.2018, D.G.R.F.P. Iași - 
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Iași a efectuat o inspecţie fiscală a activităţii 
SC Duo Mat Retail SRL  
Dintre constatările echipei de inspecţie fiscală, consemnate în cadrul Raportului de inspecţie fiscală nr. F-IS 
75/09.08.2018, subliniem relatările legate de bunurile pe care societatea debitoare le avea înregistrate în evidenţe la data 
de 31.12.2017, astfel: - piese de schimb, în valoare de 69.275,98 lei,- alte materiale consumabile, în valoare de 
25.694,50 lei,- mărfuri, în valoare de 83.483,56 lei,- ambalaje, în valoare de 3.278,00 lei,- mărfuri aflate la terţi, în 
valoare de 2.039.684,19 lei. 
A precizat că din nota explicativă ataşată raportului, dată de asociatul unic şi fost administrator, dl Creţu Daniel-Mihail, 
a reieşit faptul că o parte a acestor bunuri există la punctele de lucru unde societatea comercială şi-a desfăşurat 
activitatea, iar cealaltă parte a rămas în custodie la furnizori, nefiind achitată în totalitate. 
De asemenea, a precizat că potrivit Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. 
Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, în contabilitatea societăţii debitoare au fost înregistrate 
în contul 419 Clienţi-creditori sume reprezentând avansul încasat de la diverse persoane fizice reprezentând 
contravaloare marfă, în sumă totală de 1.299.831,20 lei, fără T.V.A. Din această sumă, valoarea de 933.166,79 lei, fără 
T.V.A., reprezintă contravaloarea mărfii achitate de 142 de persoane semnatare ale plângerii penale depuse împotriva 
SC Duo Mat Retail SRL, motivat de faptul că marfa achitată nu a fost livrată, aceasta rămânând în custodia furnizorului. 
A mai precizat că o parte dintre persoanele mai sus menţionate au depus şi Cererea de înregistrare cu creanţă în cadrul 
prezentei cauze. 
A susţinut că, deşi au fost efectuate demersuri de către lichidatorul judiciar, din întregul stoc înregistrat în evidenţele 
contabile la data de 31.12.2017, până în prezent, a reuşit să identifice doar un stoc de anvelope utilizate (6.000 buc. 
diverse tipuri, dimensiuni şi mărci, iarnă şi vară), cumpărate de societatea debitoare de la SC Caroli Oil SRL Rădăuţi, 
potrivit facturii seria CAR nr. 5134/02.02.2017, la o valoare de 900.000 lei, şi evaluate în cadrul procedurii de 
insolvenţă la o valoare de piaţă de 25.210 lei, fără T. VA. 
Deşi a solicitat reprezentanţilor societăţii debitoare predarea gestiunii acesteia, împreună cu bunurile existente în averea 
SC Duo Mat Retail SRL, reclamantul a precizat că nu a existat disponibilitate din partea conducerii în acest sens. Mai 
mult, în urma notificărilor transmise la societăţile indicate ca fiind în posesia bunurilor SC Duo Mat Retail SRL, până în 
prezent, a primit următoarele răspunsuri:- SC Daily Motors SRL i-a transmis faptul că în incinta acestei societăţi nu au 
rămas bunuri ale societăţii debitoare;- SC Grup Lemn SRL i-a transmis fişa ce reflectă operaţiunile comerciale 
desfăşurate cu SC Duo Mat Retail SRL, cu precizarea că produsele achitate au fost livrate. 
De asemenea, potrivit Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul 
de Investigare a Criminalităţii Economice, la data de 16.02.2018, SC Duo Mat Retail SRL ar fi trebuit să aibă lichidităţi 
în valoare de 146.605,01 lei. 
A menţionat faptul că reprezentanţii societăţii debitoare nu au predat lichidatorului judiciar situaţia casieriei şi nici nu 
au indicat locul de depozitare a unor eventuale disponibilităţi băneşti existente în patrimoniul falitei. 
Dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 82/1991 stabilesc în mod imperativ ca, în vederea obţinerii unei imagini fidele, clare şi 
complete, a activităţii desfăşurate, organele de conducere ale societăţilor comerciale au obligaţia de a realiza, cel puţin o 
dată pe an, inventarul patrimoniului societăţilor comerciale: (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze 
inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, 
cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării şi în alte situaţii 
prevăzute de lege. (3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile 
aplicabile". 
Reclamantul a arătat că prin refuzul de a comunica informaţii cu privire la bunurile/disponibilităţile băneşti cu care 
figurează în patrimoniu, conducerea societăţii a urmărit sustragerea şi ascunderea activelor aflate în averea SC Duo Mat 
Retail SRL, fiind incidente dispoziţiile art. 169, alin. 1, lit e) din legea nr. 85/2014. 
Din aspectele arătate, rezultă fără dubiu că organele de conducere ale societăţii debitoare au deturnat şi au ascuns cea 
mai mare parte a activului persoanei juridice, premeditând acest lucru, aspect care reiese clar din operaţiunile contabile 
eronate regăsite în documentele falitei, mărind în mod fictiv pasivul SC Duo Mat Retail SRL atât în folosul propriu, cât 
şi în folosul unei alte persoane - SC Platform Express Drive SRL, prejudiciind astfel creditorii, faptă încadrată de 
legiuitor la art. 169 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014. 
A precizat că efectele negative pe care societatea debitoare le-a suferit ca rezultat al săvârşirii faptelor ilicite de către 
reprezentanţii societăţii debitoare sunt evidente. 
Prejudiciul creat prin faptele enumerate constă în ajungerea societăţii în stare de insolvenţă, aşa cum este definită de art. 
5 din Legea nr. 85/2014, ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, creditorii acesteia fiind astfel în 
imposibilitate de a mai recupera creanţele avute împotriva debitoarei. 
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Totodată, a subliniat că simpla constatare a stării de insolvenţă constituie o condiţie suficientă de angajare a răspunderii, 
dat fiind faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente către creditori şi implicit prejudicierea acestora. 
A susţinut faptul că vinovăţia pârâţilor rezultă fără echivoc din faptele săvârşite în desfăşurarea activităţii din cadrul 
societăţii. Astfel, deşi aveau obligaţia de a se comporta ca nişte buni profesionişti, deşi trebuia şi puteau să prevadă 
semnificaţia faptelor şi a urmărilor acestora, reprezentanţii societăţii debitoare au dat dovadă de o conduită pasivă. 
Vinovăţia poate îmbrăca forma culpei sau a intenţiei şi trebuie să fi existat la data săvârşirii faptei. Simpla reprezentare 
a faptului că prin săvârşirea unei fapte din cele menţionate la art. 169 se prejudiciază societatea şi creditorii prin 
producerea sau numai condiţionarea stării de insolvenţă este suficientă pentru antrenarea răspunderii. 
Legătura de cauzalitate dintre fapte şi încetarea de plăţi este de asemenea motivată de împrejurarea că acele fapte 
săvârșite au condus la distorsionarea situaţiei economice şi financiare şi la intrarea societăţii în insolvenţă, fiind 
întrunite elementele răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 1.349 alin. 1 şi 2 Cod civil. Necunoaşterea ori 
distorsionarea intenţionată a situaţiei financiar-contabile a societăţii debitoare conduce la imposibilitatea identificării 
situaţiei reale a activului şi pasivului societăţii debitoare. 
Totodată, a arătat că raportul de cauzalitate se prezumă atât timp cât există încetarea de plăţi şi una dintre faptele 
enumerate la art. 169, în prezenta speţă fiind vorba de faptele prevăzute la c), d) şi e). 
Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile de atragere a răspunderii pârâtului, respectiv: există fapta 
ilicită, care se încadrează în prevederile enumerate de lege şi prin care s-a contribuit la ajungerea debitorului în stare de 
insolvenţă, prejudiciul cert şi direct, dovedit atât sub aspectul existenţei cât şi sub aspectul întinderii, cauzat în mod 
direct şi nemijlocit de faptele ilicite, raportul de cauzalitate, respectiv dovedirea faptului că prin aceste fapte s-a 
contribuit la ajungerea debitorului în starea de insolvenţă şi existenţa vinovăţiei, răspunderea putând fi antrenată 
indiferent de forma de vinovăţie constatată. 
Prin urmare, luând în considerare cele mai sus menţionate, a apreciat că vinovaţi de ajungerea societăţii în starea de 
insolvenţă se fac foştii administratori ai acesteia, respectiv dna Nimigean Iuliana şi dl Cretu Daniel - Mihail, care nu s-
au conformat obligaţiilor care le reveneau potrivit legii, încadrându-se în condiţiile de atragere a răspunderii personale 
prevăzute de art. 169, alin. 1 lit. c), d) şi e) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
Pe cale de consecinţă, în considerarea argumentelor expuse în cuprinsul prezentei cereri, a reiterat solicitarea de a se 
dispune ca pasivul societăţii debitoare, în cuantum de 3.088.178,66 lei, să fie suportat de către pârâţii Nimigean Iuliana 
şi Cretu Daniel - Mihail, în solidar. 
În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 6, art. 169 din Legea nr. 85/2014 şi art. 1349 Cod civil 
Legal citată, pârâta Nimigean Iuliana a depus întâmpinare prin care a solicitat ca nefondată a cererii de antrenare a 
răspunderii materiale formulată de lichidatorul judiciar Business Support Solutions S.P.R.L.. 
În apărare a arătat că prin cererea de antrenare a răspunderii materiale formulată reclamanta solicită obligarea sa la 
suportarea pasivului debitoarei, această cerere fiind întemeiată pe dispoziţiile art. 169 alin.1, lit. c), d) şi e) din Legea 
nr.85/2014 
Pârâta a subliniat că astfel cum se menţionează şi în cuprinsul acţiunii introductive, pârâta Nimigean luliana a deţinut 
calitatea de administrator a societăţii debitoare doar până la data de 18.05.2017. 
A precizat că analizând perioada în care s-au născut cele mai mari debite restante astfel cum acestea rezultă din tabelul 
de la pag.2 din cererea de chemare în judecată, se poate observa că în anul 2015, sub administrarea pârâtei Nimigean 
luliana, societatea debitoare a acumulat o datorie de doar 25.180 de lei, iar în anul 2016 o datorie de doar 66.806 lei din 
totalul pasivului neacoperit în cuantum de 3.088.178,66 lei. 
Astfel, debitele acumulate în perioada mandatului pârâtei Nimigean luliana sunt infime raportat la cifra de afaceri a 
societăţii debitoare Duo Mat Retail SRL. 
Totodată, a învederat că instituţia răspunderii organelor de conducere sau de supraveghere este definită şi analizată atât 
în practica judiciară cât şi în mare parte a doctrinei ca o răspundere specială care prezintă caracteristicile principale ale 
răspunderii delictuale, ca o răspundere personală care intervine numai atunci când prin săvârşirea faptelor enumerate de 
lege s-a ajuns la starea de insolvenţă. Aşa fiind, rezultă că la fel ca în cazul răspunderii delictuale întemeiată pe 
art.1.350 şi art.1.357 Cod Civil şi în ipoteza răspunderii delictuale comerciale reglementate de art. 138 din Legea nr. 
85/2006, reclamantul este dator să probeze săvârşirea faptei ilicite determinate, raportul de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu precum şi cuantumul pagubei produse datorită delictului comercial. 
A precizat că în cazul specific reglementat de legea insolvenţei reclamantul trebuie să mai probeze că faptele enumerate 
de art. 169 din Legea nr.85/2014 au contribuit Ia insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor 
exigibile şi că au fost săvârşite de persoana chemată să răspundă. Angajarea răspunderii intervine doar dacă prejudiciul 
rezultă în mod direct din fapta culpabilă a administratorului sau a persoanei de supraveghere. Aceasta concluzie se 
impune având în vedere că art. 1.350, art.1.357 Cod Civil şi art. 169 din Legea nr. 85/2014 nu instituie o prezumţie de 
culpă în sarcina administratorului. 
A subliniat că, întrucât legea nu a instituit o prezumţie de vinovăţie şi de răspundere în sarcina organelor de conducere, 
ci doar posibilitatea instituirii răspunderii, în situaţia în care se dovedeşte că prin săvârşirea faptelor enumerate a fost 
cauzată starea de insolvenţă a societăţii debitoare, reclamantului îi revine sarcina probei. 
Pârâta a arătat că administratorul judiciar invocă în principal săvârşirea faptelor prevăzute de art. 169, alin.1) lit. c), d) şi 
e) din Legea nr. 85/2014, respectiv au dispus, în interes personal continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit la 
încetarea de plăţi, au ţinut o contabilitate fictivă şi că au deturnat sau au ascuns o parte din pasivul persoanei juridice ori 
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au mărit în mod fictiv pasivul acesteia. 
Sub aceste aspecte, pârâta a învederat că simpla existenţă a unor datorii ale societăţii sau proasta ei administrare nu 
poate duce automat la instituirea răspunderii; managementul defectuos nu poate fi încadrat în ipoteza textului legal 
invocat. 
A precizat că, de altfel, reclamantul nu a probat nici raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu. 
În urma probelor administrate nemijlocit în faţa instanţei, trebuie să se dovedească raportul de cauzalitate dintre faptă şi 
prejudiciu, cu atât mai mult cu cât aceasta consideră că nu s-a dovedit de către reclamantă săvârşirea faptelor delictuale 
care să conducă la prejudicierea averii societăţii debitoare. 
Având în vedere toate aceste considerente, a reiterat solicitarea de respingere ca nefondată a cererii de antrenare a 
răspunderii materiale formulată de lichidatorul judiciar Business Support Solution S.P.R.L. împotriva pârâtei Nimigean 
Iuliana. 
Deşi legal citat, pârâtul Creţu Daniel Mihail nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi 
preciza punctul de vedere cu privire la prezenta acţiune. 
În cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: 
În fapt, prin Sentinţa nr. 285 din data de 15.06.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava-Secţia a II- a civilă-faliment, în 
dosarul nr. 804/86/2018, a fost deschisă procedura simplificată de faliment prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva 
SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul social în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, jud. Suceava, C.U.I. 33675012, 
număr de ordine în Registrul comerţului J33/832/2014, şi a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar al acesteia 
Business Support Solutions S.P.R.L. 
În drept, potrivit art. 169 al.1 din Legea nr. 85/2014 ..La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, 
judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de 
insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la 
starea de insolvenţă a debitorului.” 
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 săvârșirea vreunei fapte din 
cele enumerate de textul de lege, aceștia au cauzat ajungerea societății debitoare în stare de insolvență. 
Natura juridică a răspunderii instituite de dispozițiile legale sus menționate este cea a unei răspunderi speciale care 
împrumută cele mai multe din caracteristicile răspunderii delictuale. 
Fiind vorba despre o răspundere delictuală, însemană că pentru a fi angajată, trebuie îndeplinite condițiile generale ale 
răspunderii civile delictuale, care reies din art. 1349 C.civ. rap. la art. 1357 C.civ. (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de 
cauzalitate și culpa) condiții care au în această situație unele conotații speciale și anume: faptele enumerate în 
dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 trebuie să fi cauzat ajungerea debitoarei în stare de insolvență. 
Pentru a fi atrasă răspunderea patrimonială a membrilor organelor de conducere ale unei societăți supuse procedurii 
colective, trebuie să se dovedească atât săvârșirea de către pârât a faptelor reclamate, cât și legătura de cauzalitate dintre 
acestea și intrarea societății în insolvență. 
Stabilirea existenței unor asemenea fapte și a măsuri în care ele au contribuit la ajungerea în starea de insolvență a 
debitoarei se face cu respectarea tuturor normelor procedurale aplicabile și în dreptul comun, pe baza unui probatoriu 
complex și pertinent. 
În acest context trebuie remarcat că nu orice deficiență de natură managerială este în măsură a duce la stabilirea 
răspunderii persoanelor prevăzute la art. 169, textul de lege sancționând, practic, acele fapte care implică o deturnare a 
activității societății de la scopul comercial în vederea căruia a fost constituită. 
Judecătorul sindic reține, din relațiile oferite de către ORC Suceava, că pârâta Nimigean Iuliana a deținut calitatea de 
administrator al debitoarei SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul social în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, jud. 
Suceava, C.U.I. 33675012, număr de ordine în Registrul comerţului J33/832/2014, în perioada 08.10.2014-18.05.2017, 
iar pârâtul Creţu Daniel - Mihail în perioada 18.05.2017-15.05.2018. 
Articolul 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014 permite antrenarea răspunderii organelor de conducere ale societăţii 
debitoare care au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la 
încetarea de plăţi. 
La data de 25.07.2018, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au 
dus la apariţia insolvenţei debitorului, în conformitate cu prevederile art. 64, lit. a şi art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
concluzionând că, în cauză, există premisele necesare aplicării dispoziţiilor articolului 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 
85/2014. (f. 16 ds.) 
Împrejurarea că societatea se afla în declin, acumulând datorii, reiese din situațiile financiare aferente anilor 2015-2017, 
precum și din faptul că încă din 2016 s-a pus în vedere SC Duo Mat Retail SRL să elibereze spaţiile ocupate în urma 
adjudecării unor bunuri imobile de către o altă societate din grup, SC Daily Motors SRL, potrivit Procesului verbal nr. 
2339/02.11.2016 și adresei nr. 14/23.01.2019. 
Art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, statuează că debitorul aflat 
în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în 
termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă". 
Așadar, formularea unei cereri întemeiată pe dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2014 nu reprezintă o opţiune, ci o 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2478/06.02.2020 
 

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 

 

22 

obligaţie pe care administratorii nu o pot încălca. 
În schimb, prezenta procedură de insolvenţă a fost deschisă abia în data de 15.06.2018, la cererea unuia dintre creditori. 
În condiţiile în care pârâții - în calitate de foști administratori ai societăţii, nu şi-au îndeplinit obligaţia de a formula, 
conform legii, o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă a societăţii şi au dispus continuarea unei activităţi ce 
ducea la încetarea de plăţi, s-a întârziat deschiderea procedurii, acumulându-se datorii faţă de bugetul de stat și ceilalți 
creditori. 
Prin urmare, se poate reține în sarcina pârâților în accepțiunea art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014, fapta ilicită 
constând în omisiunea, neîndeplinirea unei activităţi ori neluarea unei măsuri (decizia de a sista activitatea de afaceri 
care conducea la starea de insolvenţă), atunci când această activitate sau această măsură trebuia, potrivit legii, să fie 
întreprinsă de către o anumită persoană (adminsitratorul societății debitoare). 
Cât despre interesul personal al pârâților în continuarea activităţii societăţii, acesta a constat, în utilizarea activelor 
societății. 
În perioda mandatului pârâtei Nimigean Iuliana, respectiv la data de 16.05.2017 debitoarea SC Duo Mat Retail SRL a 
înstrăinat către SC Platform Express Drive SRL contra sumei de 338.000,00 lei, cu T.V.A. o serie de bunuri mobile prin 
factura fiscală nr. 25/16.05.2017. 
Prin sentinţa nr. 14 din data de 18 ianuarie 2019 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 804/86/2018/a4, 
definitivă prin respingerea apelului ca nefondat prin Hotarârea nr. 113/ 18.04.2019 a Curții de Apel Suceava, s-a anulat 
transferul patrimonial realizat între SC Duo Mat Retail SRL, în calitate de vânzător şi SC Platform Express Drive SRL 
în calitate de cumpărător reținându-se caracterul fraudulos al acestuia. (f.40 ds.) 
În plus, potrivit Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice, preţul tranzacţiei în cauză nu a fost achitat. (f.18 ds.) 
De asemenea, prin Sentinţa nr. 104/01.03.2019, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 
804/86/2018/a5, judecătorul sindic a dispus anularea plăţilor efectuate de debitoarea SC Duo Mat Retail SRL către 
pârâtul Creţu Daniel - Mihail prin:-procesul verbal nr. 1 prin care numita Nimigean Iuliana a predat pârâtului Creţu 
Daniel - Mihail, la 25.05.2017, suma de 1.727.455,82 lei;-procesul verbal nr. 2 prin care numitul Creţu Ioan a predat 
pârâtului Creţu Daniel - Mihail, la 25.05.2017, suma de 143.375,73 lei;-procesud verbal nr. 3 prin care numita 
Corduneanu Adriana a predat pârâtului Creţu Daniel - Mihail, la 25.05.2017, suma de 70.524,38 lei. (f.41.ds.) 
Totodată, judecătorul sindic a dispus, prin aceeași sentință, rămasă definitivă prin neapelare, şi repunerea părţilor în 
situaţia anterioară prin restituirea de către pârâtul Creţu Daniel - Mihail a sumei de 1.732.632,59 lei în patrimoniul 
debitoarei SC Duo Mat Retail SRL  
Or, judecătorul sindic concordă cu opinia practicianului în insolvență în sensul că transferurile patrimoniale efectuate în 
perioada suspectă arată clar că organele de conducere ale societăţii debitoare au ascuns starea de insolvabilitate a 
acesteia, continuându-i activitatea în interes personal, fiind întrunite prevederile art. 169 lit. c) din Legea nr. 85/2014. 
Articolul 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 permite antrenarea răspunderii organelor de conducere ale societăţii 
debitoare, care au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau 
lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este 
relativă. 
Practicianul în insolvență a evidențiat că deși o parte din documentele contabile au fost puse la dispoziţia sa (facturi, 
chitanţe, jurnale de casă, oferte furnizori, fişe delegaţii, avize de marfă, contracte de închiriere, procese verbale de 
custodie, declaraţii ANAF, bilanţuri, registre unice de control, state de plată, dosare de personal etc.) acestea sunt 
aferente perioadei 2014-2016, documentele contabile create de SC Duo Mat Retail SRL în anul 2017, respectiv anul 
2018, nefiind regăsite printre acestea. 
Ca atare se poate conchide că, deşi notificat în acest sens, pârâtul Creţu Daniel - Mihail nu şi-a îndeplinit obligaţia de a 
pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014, ceea ce conduce 
la concluzia că evidenţa contabilă nu a fost ţinută în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, sens în care 
judecătorul sindic, în baza art. 329 Cod proc.civ. rap. la art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 prezumă că neţinerea 
contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 82/1991 a contribuit la cauzarea stării de insolvenţă a debitorului. 
Prezumţia judecătorului se bazează şi pe faptul că nepredarea, în mod voit, a documentelor contabile ale societăţii 
debitoare, de către persoanele abilitate, creează posibilitatea de a se sustrage de la incidenţa dispoziţiilor art. 169 din 
Legea nr. 85/2014, întrucât administratorul/lichidatorul judiciar nu ar putea identifica împrejurările concrete ce au 
determinat insolvenţa debitorului. 
Totodată, judecătorul sindic învederează că în conformitate cu prevederile art.11 din Legea 82/1991, răspunderea pentru 
organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele juridice revine administratorului”, iar potrivit prevederilor Codului 
civil, mandatarul este răspunzător nu numai pentru dol, dar şi de culpa comisă în executarea mandatului. 
Este evident că intr-o asemenea împrejurare devine operativ criteriul obiectiv care presupune compararea activităţii 
administratorului societăţii debitoare cu activitatea unei persoane diligente (bonus pater familias), care îşi subordonează 
măsurile luate exigentelor impuse de regulile de convieţuire socială. 
Judecătorul sindic apreciază că societatea nu poate funcţiona viabil în condiţiile în care administratorii săi manifestă un 
dezinteres total în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor minime pentru funcţionarea societăţii, în sensul că nu au ţinut 
o contabilitate conform prevederilor legale. 
În speţă, instanţa apreciază că în sarcina pârâtului Creţu Daniel - Mihail poate fi reţinută fapta de a nu tine contabilitatea 
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în conformitate cu legea, în condiţiile în care acesta pe de o parte, nu a predat (integral) lichidatorului judiciar 
documentele contabile prevăzute în art.67 alin.1 din Legea 85/2014, iar pe de altă parte a ţinut o contabilitate fără 
respectarea prevederilor legislative în vigoare, astfel cum se atestă în Raportul de expertiză contabilă întocmit în cadrul 
dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. 
Mai mult, lichidatorul judiciar a precizat că, în urma demersurilor efectuate pentru recuperarea sumelor de la clienţii ce 
figurau în evidenţa contabilă la data de 31.12.2017 cu sume de achitat către SC Duo Mat Retail SRL, a rezultat faptul că 
multe dintre chitanţele prin care au fost încasate debitele de la clienţi (perioada iunie-iulie 2017) nu au fost operate în 
contabilitate nici până la sfârşitul anului. 
Cu alte cuvinte, evidenţele contabile aferente atât anului 2017, cât și anului 2018 (deci în perioada mandatului pârâtului 
Creţu Daniel - Mihail) nu sunt corecte. 
În ceea ce privește pârâta Nimigean Iuliana, potrivit Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 
2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (f.18 ds), începând cu luna iulie 
2016, societatea debitoare a efectuat înregistrări contabile incorecte menite să echilibreze balanţele de verificare, pentru 
ca soldul la contul 4551 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor” să nu fie negativ, în contextul în care suma totală de 
1.732.632, 59 lei reprezintă plăţi ce au fost înregistrate drept sume restituite acţionarilor/asociaţilor” prin dispoziţii de 
plată, fără să existe şi dovada încasării acestora de la asociat. 
Pârâta în calitate de administrator, avea obligaţia de a duce la îndeplinire contractul de mandat ce i-a fost încredinţat în 
conformitate cu dispoziţiile legale în materie, obligaţiile sale reieşind cu claritate din dispoziţiile art.73 alin.1 lit.c şi 
alin.2 ale Legii 31/1990. Astfel, administratorii sunt răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de 
lege şi corecta lor tinere, acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţinând şi creditorilor societăţii care o 
vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de legea insolvenţei. 
Totodată, conform prevederilor art.10 alin.1 din Legea 82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii revine administratorului, care are obligaţia gestionării societăţii respective. Neţinerea 
contabilităţii în mod corect nu face posibilă sesizarea dificultăţilor cu care se confruntă societatea şi face insesizabilă 
starea de insolvenţă care poate să apară la un moment dat, aspecte care ar fi înlăturate în condiţiile unei contabilităţi 
ţinute corect ce ar permite administratorilor să ia masurile necesare pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii. În 
condiţiile neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea se prezumă existenta unui raport de cauzalitate între fapta 
ilicită şi prejudiciul produs, care constă în pasivul înregistrat în tabelul creditorilor. Raportul de cauzalitate dintre faptă 
şi prejudiciu se prezumă atâta timp cât exista încetarea de plăţi şi una din faptele enumerate de art. 169 din Legea nr. 
85/2014. 
Aşa fiind, judecătorul sindic apreciază că în sarcina pârâtei Nimigean Iuliana poate fi retinuţă săvârşirea faptei 
reglementate de art.169 lit.d) din Legea 85/2014, respectiv neţinerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale 
în materie, ce a condus la producerea stării de insolvenţă a debitoarei. 
Potrivit art. 169 lit. e) din Legea nr. 85/2014 o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de 
insolvenţă, va fi 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 dacă au deturnat sau au ascuns o parte din activul 
persoanei juridice ori au marit în mod fictiv pasivul acesteia. 
În ceea ce privește pârâtul Creţu Daniel - Mihail în perioada 01.08.2018-08.08.2018, D.G.R.F.P. Iaşi - Administraţia 
pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Iași a efectuat o inspecţie fiscală a activităţii SC Duo Mat 
Retail SRL, inspecţie ce a vizat obligaţii fiscale după cum urmează: impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la 
10.10.2014 la 31.03.2015; taxa pe valoarea adăugată de la 11.03.2015 la 30.06.2018; impozit pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor fizice de la 01.01.2017 la 31.12.2017; impozit pe profit de la 01.04.2015 la 
30.06.2018. 
Astfel, din Raportul de inspecţie fiscală nr. F-IS 75/09.08.2018, reiese că, în realitate, dl Creţu Daniel Mihail nu a 
creditat societatea SC Duo Mat Retail SRL cu suma totală de 2.005.018,11 lei, prin notele contabile întocmite creându-
se falsa obligaţie a societăţii comerciale către asociat. 
De asemenea, potrivit aceluiași raport, în data de 24.05.2017, SC Duo Mat Retail SRL a încheiat un contract comercial 
cu SC Beaver Stav S.R.O. Cehia (CUI 25775138) în vederea achiziţionării unei linii de producţie profile metalice. 
Urmare a acestui contract, SC Duo Mat Retail SRL a achitat avansuri către partenerul din Cehia în sumă de 441.000,00 
euro, echivalentul a 2.014.951,50 lei. 
Cu toate acestea, din analiza bazei de date ANAF a rezultat că:- partenerul Beaver Stav S.R.O. a avut ca obiect de 
activitate închirieri de bunuri imobiliare, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit fără a oferi serviciile de 
bază legate de închirierea de bunuri imobiliare, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit"; - partenerul 
Beaver Stav S.R.O. a fost radiat în data de 03.01.2015; - partenerul Beaver Stav S.R.O. nu a fost înregistrat ca operator 
intracomunitar; - până la data inspecţiei fiscale, bunurile din contractul enunţat nu au fost recepționate de către 
societatea comercială verificată. 
Pe cale de consecință, organul de inspecţie fiscală a considerat că operaţiunile regăsite în evidenţa financiar - contabilă a 
debitoarei nu au la bază documente legale, plăţile evidenţiate în contabilitate nu au avut loc, stabilind că asociatul unic, 
în persoana d-lui Creţu Daniel - Mihail, nu a restituit suma de 2.005.018, 00 lei societăţii Duo Mat Retail SRL  
Conform Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice, în contabilitatea societăţii debitoare au fost înregistrate în contul 419 Clienţi-
creditori sume reprezentând avansul încasat de la diverse persoane fizice reprezentând contravaloare marfă, în sumă 
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totală de 1.299.831,20 lei, fără T.V.A. Din această sumă, valoarea de 933.166,79 lei, fără T.V.A., reprezintă 
contravaloarea mărfii achitate de 142 de persoane semnatare ale plângerii penale depuse împotriva SC Duo Mat Retail 
SRL, motivat de faptul că marfa achitată nu a fost livrată, aceasta rămânând în custodia furnizorului. 
Totodată, în același Raport de expertiză se menționează că, la data de 16.02.2018, SC Duo Mat Retail SRL ar fi trebuit 
să aibă lichidităţi în valoare de 146.605,01 lei. 
Cu toate acestea, pârâtul Creţu Daniel - Mihail nu a predat lichidatorului judiciar situaţia casieriei şi nici nu a indicat 
locul de depozitare a unor eventuale disponibilităţi băneşti existente în patrimoniul societăţii, ceea ce denotă sustragerea 
şi ascunderea activelor aflate în averea SC Duo Mat Retail SRL, fiind incidente dispoziţiile art. 169, alin. 1, lit e) din 
legea nr. 85/2014. 
Cât despre pârâta Nimigean Iuliana, judecătorul sindic va da eficiență concluziilor expertizei extrajudiciare efectuate în 
cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, dosar în care se 
efectuează cercetări faţă de inculpaţii Creţu Daniel-Mihai şi Nimigean Iuliana sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
delapidare", faptă prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul 
Penal, persoană vătămată fiind SC Duo Mat Retail SRL  
În cadrul Raportului de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice s-a urmărit Analizarea încasărilor şi a plăţilor totale, efectuate de către SC Duo 
Mat Retail SRL, în perioada ianuarie 2016 până la zi, în funcţie de clienţii şi furnizorii din această perioadă, inclusiv 
contul Asociaţi cont-curent". 
Concluziile expertului contabil cu privire la acest obiectiv au fost că în perioada 01.01.2016-31.12.2017 au fost 
efectuate înregistrări contabile în contul 4551 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor", care însumează 1.976.187,83 lei. 
Din această sumă, numai pentru suma de 245.555,24 lei sunt înregistrări corect efectuate, drept încasări pentru creditări 
casă. Diferenţa de 1.732.632,59 lei reprezintă sume ce au fost înregistrate drept sume restituite acţionarilor/asociaţilor 
prin dispoziţii de plată. Din evidenţa contabilă, nu rezultă că a fost încasată suma de 1.732.632,59 lei pentru creditarea 
firmei, conform prevederilor legale. Pentru a nu prezenta sold negativ la contul 4551 Sume datorate 
acţionarilor/asociaţilor", începând cu luna iulie 2016, au fost efectuate înregistrări contabile incorecte, care au echilibrat 
balanţele de verificare. Prin multiple înregistrări eronate, această sumă se regăseşte în componenţa contului 409 
Furnizori-debitori.” 
Așadar, pârâta Nimigean Iuliana a deturnat şi a ascuns cea mai mare parte a activului persoanei juridice, premeditând 
acest lucru, aspect care reiese clar din operaţiunile contabile eronate regăsite în documentele debitoarei, mărind, în mod 
fictiv, pasivul SC Duo Mat Retail SRL, faptă încadrată de legiuitor la art. 169 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
În concluzie, în conformitate cu art. 1.349 C.civ., în speță, reclamantul a reușit a demonstra săvârșirea, de către pârâți, a 
unor fapte ilicite (reglementate de prevederile Legii nr. 85/2014), cu vinovăție, prejudiciind, astfel, debitoarea SC Duo 
Mat Retail SRL care a ajuns în stare de insolvenţă. Legătura de cauzalitate dintre faptele ilicite şi prejudiciul încercat ca 
urmare a intrării societății în faliment (stabilit în mod cert prin tabelul definitiv) a fost, de asemenea, dovedită. 
Din această perspectivă, cu referire la întinderea răspunderii pârâților apare imposibilă determinarea vrunei cauze 
străine care să fi condus la insolvenţa debitoarei. 
Debitul pentru care s-a solicitat antrenarea răspunderii a fost stabilit cu ocazia întocmirii tabelului definitiv de creanţe, 
depus în cadrul procedurii de insolvenţă, respectiv de 3.088.178,66 lei, aşa cum reiese din tabelul definitiv actualizat al 
creditorilor întocmit la data de 13.09.2019. 
De precizat că judecătorul sindic va înlătura apărările pârâtei Nimigean Iuliana în sensul că răspunderea acesteia nu 
poate fi angajată decât pentru suma de 91.986 lei (25.180 de lei datorie acumulată în anul 2015 și 66.806 lei datorie din 
anul 2016). 
Art. 169 alin.4-5 din Legea nr. 85/2014 stipulează: In caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevazute la alin. (1) 
este solidară, cu conditia ca aparitia stării de insolventă să fie contemporană sau anterioară perioadei de timp în care si-
au exercitat mandatul ori în care au detinut pozitia în care au contribuit la starea de insolventă.(5) Răspunderea 
persoanelor în cauză nu va putea fi angajată dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la 
actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolventă sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la 
starea de insolventă şi au făcut sa se consemneze, ulterior luării deciziei, opozitia lor la aceste decizii. 
Cum s-a reținut, în sarcina ambilor pârâți, săvârșirea, în timpul mandatului lor, de fapte ilicite care au condus la intrarea 
societății debitoare în insolvență, răspunderea acestora va fi, potrivit legii, una solidară. 
În orice caz, din Raportul de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al I.P.J. Suceava - Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice reiese că în perioada 08.10.2014-18.05.2017 datoria acumulată a fost de .....9 
Cât despre faptul că procesul verbal de predare primire din 16.05.2017 atestă că în casieria societăţii se regăsea suma de 
1.727.455, 82 lei, care a fost preluată de către celălalt administrator, respectiv Creţu Daniel Mihai, judecătorul sindic 
subliniază că afirmațiile pârâtei sunt contrazise de Raportul de expertiză întocmit în cadrul dosarului nr. 2175/P/2017 al 
I.P.J. Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. 
Mai mult, așa cum s-a învederat, deja, prin Sentinţa nr. 104/01.03.2019, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia a II-a 
civilă, în dosarul nr. 804/86/2018/a5, definitivă, judecătorul sindic a dispus anularea plăţilor efectuate de debitoarea SC 
Duo Mat Retail SRL către pârâtul Creţu Daniel - Mihail prin:-procesul verbal nr. 1 prin care numita Nimigean Iuliana a 
predat pârâtului Creţu Daniel - Mihail, la 25.05.2017, suma de 1.727.455,82 lei. 
Pentru toate aceste considerente judecătorul sindic, în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014, va admite cererea de 
antrenare a răspunderii materiale formulată de reclamantul Business Support Solutinos S.P.R.L. în contradictoriu cu 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2478/06.02.2020 
 

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 

 

25 

pârâții Nimigean Iuliana și Creţu Daniel - Mihail foști administratori ai debitoarei SC Duo Mat Retail SRL cu sediul 
social în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, jud. Suceava, C.U.I. 33675012, număr de ordine în Registrul comerţului 
J33/832/2014. 
Pe cale de consecință, judecătorul sindic va obliga pârâții Nimigean Iuliana și Creţu Daniel - Mihail în calitate de foști 
administratori ai debitoarei SC Duo Mat Retail SRL să suporte, în solidar, din averea proprie, pasivul acesteia, până la 
concurenţa sumei de 3.088.178,66 lei. 
Executarea silită împotriva foştilor administratori se efectuează de către executorul judecătoresc, conform Codului de 
procedură civilă. 
Sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2014, în temeiul tabelului definitiv de creanţe, pus la dispoziţia sa de practicianul în insolvenţă. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea de antrenare a răspunderii materiale formulată de reclamantul Business Support Solutinos S.P.R.L. în 
contradictoriu cu pârâții Nimigean Iuliana și Creţu Daniel - Mihail foști administratori ai debitoarei SC Duo Mat Retail 
SRL cu sediul social în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, jud. Suceava, C.U.I. 33675012, număr de ordine în 
Registrul comerţului J33/832/2014. 
Obligă pârâții Nimigean Iuliana și Creţu Daniel - Mihail în calitate de foști administratori ai debitoarei SC Duo Mat 
Retail SRL să suporte, în solidar, din averea proprie, pasivul acesteia, până la concurenţa sumei de 3.088.178,66 lei. 
Executarea silită împotriva foştilor administratori se efectuează de către executorul judecătoresc, conform Codului de 
procedură civilă. 
Sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2014, în temeiul tabelului definitiv de creanţe, pus la dispoziţia sa de practicianul în insolvenţă. 
Executorie. 
Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Suceava în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, conform art. 396 alin.2 Cod de procedură 
civilă, azi, 31.01.2020. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Mitric Laura Iuliana                  Mocanu Alina Manuela 
 
3. Societatea MATICON SRL, cod unic de înregistrare: 17576084 

Proces verbal al adunării creditorilor debitoarei SC Maticon SRL 
Nr. înreg.361/03.02.2020 

1.Date privind dosarul: nr.8744/86/2013*, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava. 
3.Debitor: SC Maticon SRL, <<în faliment/in bankruptcy/en faillite>>, sediul social: Mun. Suceava, str. Al. Venus, 
nr.1, bl.E111, sc.C, etaj 2, ap.9, jud.Suceava, cod de identificare fiscală 17576084, nr. de înregistrare la O.R.C. 
J33/696/2005. 
4.Lichidator judiciar: Alfa Insolv I.P.U.R.L., sediul: loc. Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr.37, bl.E2, sc.D, ap.8, jud. 
Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0468, tel/fax/e-mail: 0729/021.922, 0330/803.133, 
alfainsolvipurl@gmail.com. 
Încheiat astăzi, 03.02.2020, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar Alfa Insolv I.P.U.R.L. din loc. Suceava, str. 
Ştefan cel Mare, nr.37, bl.E2, sc.D, ap.8, jud. Suceava, cu ocazia întrunirii adunării creditorilor debitoarei menționate 
mai sus, convocată în conformitate cu prevederile art.13 și urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Desfășurarea adunării creditorilor 
Adunarea creditorilor a fost convocată potrivit convocatorului nr.141/16.01.2020, publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr.1017/16.01.2020, conform dovezii de publicare nr.13055/16.01.2020, cu următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea strategiei de valorificare a bunului imobil identificat în patrimoniul debitoarei teren în suprafața de 
3.135mp pe care se află 2 construcții, C1(68mp) și C2(184 mp), situate în sat Călmățuiu, comuna Călmățuiu, jud. 
Teleorman, nr. cadastral 324, CF nr.184 UAT Călmățuiu. Lichidatorul judiciar propune regulamentul de valorificare 
nr.1366/04.06.2019, respectiv organizarea a 10 ședințe de licitație publică, la un interval de două săptămâni, la prețul de 
pornire diminuat la 50% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare. În situația în care nu se valorifică bunurile după 
aceste 10 ședinţe de licitație, lichidatorul judiciar propune organizarea unui număr de 10 ședinţe de licitație publică, la 
un interval de 2 săptămâni la prețul de pornire diminuat la 40% din valoarea evaluată. În situația în care nici un ofertant 
nu va fi interesat, lichidatorul judiciar propune convocarea unei alte adunări a creditorilor pentru stabilirea unei noi 
strategii de valorificare. Participare: La ședința Adunării creditorilor debitoarei SC Maticon SRL, convocată și prezidată 
de către lichidatorul judiciar Alfa Insolv I.P.U.R.L., în data de 04.02.2020, ora 14,00, au fost prezenți/au trimis puncte 
de vedere, următorii creditori: Creditorul D.G.R.F.P. Iaşi-A.J.F.P. Suceava, adresa nr.15398/20.01.2020, vot prin 
corespondență. Cvorum: Lichidatorul judiciar constată că sunt nu îndeplinite cerințele privind art.15 din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenței, respectiv nu sunt prezenți titulari de creanțe care să însumeze 30% din 
valoarea creanțelor cu drept de vot, motiv pentru care nu se trece la discutarea ordinii de zi. 

Alfa Insolv I.P.U.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar al S.C. Maticon SRL 
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