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În temeiul art.45 al.1 lit. d coroborat cu art.63 al.1 și art.57 al.1 din Legea 85/2014, Numește lichidator judiciar 
provizoriu pe C I I Gherman Maria Mihaela, cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bl.H1, parter, jud. Hunedoara, număr 
de ordine în tabloul UNPIR 1B2202, cu o retribuție provizorie de 2500 lei, care va îndeplini atribuțiile prev. de art.64 
din Legea 85/2014 și orice atribuții prevăzute de lege sau care vor fi stabilite de judecătorul sindic în interesul 
procedurii. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicata și dispune 
menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai lichidatorului judiciar. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art.85 din Legea 85/2014, dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună 
de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, care va comunica de urgență băncilor instituirea acestei interdicții. 
În temeiul art. 74 din Legea 85/2014, pune în vedere debitorului ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să 
depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1). 
Fixează termenul limită pentru depunerea opozițiilor la deschiderea procedurii în 10 zile de la notificare. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 24.08.2020. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanțelor la 3.09.2020. Contestațiile la tabel se pot depune în 7 zile de la publicare în Buletinul procedurilor de 
insolvență. Fixează termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 28.09.2020. 
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 9.09.2020 ora 13,30 la sediul lichidatorului judiciar și convoacă 
creditorii debitorului. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la 
apariția stării de insolvență a societății debitoare prevăzut de art. 64 alin.1 lit. a la data de 18.09.2020. 
Fixează termenul limită pentru inventarierea bunurilor din averea debitorului prevăzut de art. 101 alin.1 la data de 
7.09.2020. Fixează termen pentru control la data de 1.10.2020. 
În temeiul art.99 din Legea 85/2014, dispune notificarea deschiderii procedurii de către lichidatorul judiciar prin 
Buletinul Procedurilor de Insolvență: debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului Hunedoara, în vederea 
efectuării mențiunii deschiderii procedurii insolvenței. 
În temeiul art.39 al.2 din Legea 85/2014, dispune deschiderea de către debitor în termen de 2 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancara, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, iar în 
caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. 
În temeiul art. 76 din Legea 85/2014, dispune lichidatorului judiciar comunicarea hotărârii către instanțele judecătorești 
în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător și tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi. În temeiul art. 42 al.1 din Legea 85/2014, prezenta hotărâre se comunică debitoarei, lichidatorului 
judiciar și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara prin publicare în BPI. 
Executorie. Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Hunedoara. 
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi 9.07.2020. 
Judecător sindic,                   Grefier, 
Iftimuș Adina Camelia             Borca Alina Corina 
 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FARMACORDIS WAREHOUSE DISTRIBUŢIE SRL, cod unic de înregistrare: 34404160 
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Comunicare sentința nr. 113 din 25/03/2019 
către, reclamant 
1. Cabinete Asociate De Practicieni În Insolvență Popa & RUS-Oradea, Bulevardul Republicii, nr. 75, ap. 20-22, Județ 
Bihor 
Pârât 
2. ARGEȘANU MARIUS GABRIEL IONEL-TÂRGU MUREȘ, STR. MUNTENIA, nr. 78, ap. 51, Județ MUREȘ 
Se comunică, alăturat, copia sentinței nr. 113 din 25/03/2019 pronunțată în dosarul nr. 686/1371/2017/a5 de Tribunalul 
Specializat Mureș privind debitorul FARMACORDIS WAREHOUSE DISTRIBUȚIE SRL, cu sediul în Tg. Mureș, 
Calea Sighișoarei, nr. 84, ap. 2, județul Mureș, înregistrat în registrul comerțului sub nr. J26/405/2015, cod unic de 
înregistrare: 34404160 
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Încheiere 
Ședința publică din 28 februarie 2019 

Instanța constituită din: 
Judecător-Sindic: Florin Lupașcu 

Grefier: Savuli Stela-Nora 
În prezenta cauză aflată pe rolul tribunalului specializat, este în curs de soluționare cererea formulată de reclamantul 
Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus pentru angajarea răspunderii personale a pârâtului Argeșanu 
Marius Gabriel Ionel, cerere formulată în cadrul derulării procedurii simplificate de insolvență a debitorului 
Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Calea Sighișoarei, nr. 84, ap. 2, județul Mureș, 
înregistrat în registrul comerțului sub nr. J26/405/2015, cod unic de înregistrare: 34404160. 
În temeiul art. 121 alin. (1) și (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, judecătorul-sindic 
dispune strigarea cauzelor în ordinea aflată pe lista de ședință, efectuarea apelului părților și al celorlalte persoane 
chemate la proces pentru acest termen de judecată, precum și prezentarea referatului fiecărei cauze în parte. 
În temeiul art. 121 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, judecătorul-sindic dispune 
că pricinile care se amână fără discuții vor fi strigate la începutul ședinței, în ordinea listei, înaintea oricăror altor cauze, 
dacă toate părțile legal citate sunt prezente și cer amânarea sau în cauză s-a solicitat judecata în lipsă. 
În temeiul art. 121 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, grefierul de ședință strigă 
cauza și face apelul părților și al celorlalte persoane citate, ocazie cu care constată că sunt prezenți d-nul Popa Marius 
Cristian – asociat coordonator al lichidatorului judiciar reclamant, în baza delegației pe care acesta o depune la dosarul 
cauzei, precum și mandatarul avocat ales al pârâtului, d-na av.Mihaela Ciobanu. 
În continuare, în temeiul art. 121 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, grefierul de 
ședință face referatul cauzei, în care prezintă următoarele: 
-dosarul se află la primul termen de judecată după parcurgerea procedurii de regularizare a cererii de chemare în 
judecată, fiind respectate rezoluțiile judecătorului-sindic atașate la filele 126 și 150; 
-dovezile de îndeplinire a procedurilor de citare a părților s-au întors la dosarul cauzei (f. 156, 157) și din acestea rezultă 
că procedura de citare a reclamantului s-a realizat prin înmânare directă a actului de procedură, iar procedura de citare a 
pârâtului s-a realizat prin depunerea actului de procedură în cutia poștală; 
-părțile au fost de asemenea citate prin Buletinul procedurilor de insolvență, potrivit dovezii atașate la fila 154 dosar; 
La data de 13 februarie 2019 pârâtul a depus la dosarul cauzei o adresă prin care solicită comunicarea actelor de 
procedură la domiciliul procesual ales, și anume la Cabinetul de Avocat Ciobanu Mihaela, indicând și persoana 
însărcinată cu primirea corespondenței. 
Chestiuni prealabile: 
În temeiul art. 153, art. 154 alin. (7) din Codul de procedură civilă, judecătorul-sindic verifică și reține că procesul se 
află la primul termen de judecată cu procedura de citare legal îndeplinită. 
În temeiul art. 131 din Codul de procedură civilă, judecătorul-sindic își verifică, din oficiu, competența și reține că a 
fost învestit cu soluționarea cererii potrivit dispozițiilor din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești. 
În temeiul art. 197 din Codul de procedură civilă judecătorul-sindic verifică și reține că cererea este scutită de obligația 
de plată a taxei judiciare de timbru. 
Judecătorul-sindic, deschide cercetarea judecătorească și supune dezbaterilor cererile în probațiune. 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar; 
confirmă primirea întâmpinării formulate de pârât. 
Avocatul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel, Ciobanu Mihaela: 
solicită încuviințarea probei cu înscrisuri. 
În temeiul art. 250 și următoarele din Codul de procedură civilă, judecătorul sindic reține că probele propuse de părți 
sunt admisibile potrivit legii și duc la soluționarea procesului, așa încât va încuviința proba cu înscrisuri atât pentru 
reclamant cât și pentru pârât. 
În temeiul art. 390 din Codul de procedură civilă, înainte de a se trece la dezbaterile pe fond, judecătorul sindic constată 
că nu mai sunt alte cereri de dezbătut, excepții procesuale sau apărări care nu au fost soluționate în cursul cercetării 
procesului. 
Nemaifiind alte mijloace de probă, în temeiul art. 244 Cod procedură va închide etapa cercetării judecătorești și în 
conformitate cu dispozițiile art. 192 Cod procedură civilă va deschide dezbaterile asupra concluziilor pe fond 
Avocatul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel: 
teoretic a invocat anumite chestiuni prealabile prin întâmpinare, nu excepții ci aspecte legate de fondul cauzei și raportat 
la cererea în probațiune; 
se face referire per global la o sumă, respectiv cea care apare în tabelul definitiv de creanțe, însă pârâtul invocă anumite 
circumstanțe, și anume faptul că anumite sume provin din perioada ulterioară deschiderii procedurii insolvenței; 
dacă se apreciază că această sumă prin raportare la cele invocate, se impune a fi stabilită sau redusă de către o persoană 
specializată, se poate administra o expertiză; 
nu a solicitat administrarea de probe, astfel cum a arătat anterior, în ideea în care nu trebuie să facă probațiunea părții 
adverse; 
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creanța menționată nu este certă, lichidă și exigibilă; 
cel puțin din punct de vedere a acelor sume, dacă se consideră de către judecătorul sindic că se impune ca acest calcul să 
fie făcută de către o persoană de specialitate, atunci s-ar impune administrarea unei expertize. 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
singurul aspect de drept invocat și pe care l-ar putea susține pârâtul, se referă la creanțele născute ulterior deschiderii 
procedurii, cele care sunt cuprinse de fapt în tabelul definitiv consolidat care cuprinde și tabelul suplimentar; 
în ipoteza admiterii în parte a cererii de chemare în judecată, acele creanțe care sunt înscrise în tabelul suplimentar de 
creanțe ar putea face obiectul reducerii; 
apreciază că nu se impune administrarea altor probe în cauză; 
există depuse la dosar toate documentele necesare soluționării cauzei. 
Avocatul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel: 
apărarea pârâtului, la fel cum și cele invocate de către partea adversă în cuprinsul cererii de atragere a răspunderii, s-a 
raportat la o sumă globală; 
se află în fața unei răspunderi civile delictuale, unde sunt prevăzute patru condiții care trebuie îndeplinite și dovedite de 
către partea care le invocă; 
sub acest aspect apărarea a fost făcută raportat la întreaga sumă, dar raportat la acele sume invocate din facturile 
menționate, la o primă vedere nu se includ în analizarea cererii de angajare a răspunderii, în condițiile în care provin din 
perioada ulterioară deschiderii procedurii; 
în cauză se analizează atragerea răspunderii administratorului statutar, nu ce s-a întâmplat după ce activitatea societății a 
fost supervizată de către administratorul judiciar; 
în aceste condiții, face referire la acele facturi care nici măcar nu ar trebui să fie cuprinse în cererea de chemare în 
judecată. 
Judecătorul-sindic, reține că discuțiile vizează fondul cauzei, de aplicare a regulilor de drept civil împletite cu regulile 
din materia insolvenței. Astfel, partea interesată, respectiv pârâtul, poate extrapola aspectele invocate în cadrul 
concluziilor pe fond și eventual, dacă apreciază, prin intermediul concluziilor scrise, diferențiat pe această chestiune, 
urmând ca judecătorul sindic să se pronunțe raportat la cele invocate de părți. 
Judecătorul-sindic, reține că sunt două chestiuni care trebuie rezolvate strict referitoare la această parte din sumă, 
respectiv dacă este admisibil într-o cerere de atragere a răspunderii ca organul de conducere sau orice altă persoană pot 
fi obligate și cu privire la aceste sume, după care strict temeinicia cererii, dacă se ajunge la concluzia că este admisibilă, 
atunci se mai pune a se face un pas, adică să se verifice dacă este temeinică, iar în cazul în care se apreciază că nu ar fi 
admisibilă, atunci o să le extragă de la bun început și toate cele discuții referitoare la temeinicie rămân fără nici un fel 
de obiect, caz în care se impune motivarea de ce nu e admisibil ca într-o asemenea cerere să poată fi obligat și cu privire 
la sumele care constituie creanțe apărute ulterior deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
raportat la problema invocată de partea adversă prin întâmpinare, în opinia lui aceste sume care sunt înscrise în tabelul 
suplimentar și care sunt consemnate ca fiind născute în timpul procedurii insolvenței, reprezintă rezultatul activității 
desfășurate de către administratorul statutar anterior deschiderii procedurii; 
reprezintă reculul și este inerția pe care pierderile societății a avut-o și după intrarea în procedura insolvenței, întrucât la 
intrarea în procedura insolvenței societatea a debitoarei nu îngheață efectiv, pentru că spre exemplu ceea mai mare 
creanță este creanța ANAF-ului, deci este 39.000 de lei din 614.000 lei, această creanță are la bază un control efectuat 
prin care au recalificat anumite sume și anumite activități desfășurate de către administrator, unele dintre ele înregistrate 
în contabilitate doar după deschiderea procedurii; 
susținerea părții adverse că activitatea debitorului a fost supervizată de către administratorul judiciar de la acel moment, 
raportat la actele dosarului și la discuțiile purtate cu fostul administrator judiciar din acea perioadă, rezultă că activitatea 
nu a fost vizată de acesta; 
practic, au fost niște operațiuni contabile de reglare astfel cum a prezentat și în cuprinsul raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus apariția insolvenței debitoarei, respectiv în cererea de chemare în judecată; 
au fost efectuate niște operațiuni artificiale făcute după bunul plac al administratorului statutar de la acel moment. 
Ca o observație punctuală, judecătorul sindic reține că opinia lichidatorului, strict în această cauză și nu cu titlu general, 
este în sensul că nu toate creanțele înscrise în tabelul suplimentar de creanțe pot fi incluse în cererea de atragere a 
răspunderii. 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
-nu toate creanțele înscrise în tabelul suplimentar de creanțe pot fi incluse în cererea de atragere a răspunderii, pentru că 
spre exemplu în ceea ce privește salariații, creanțele sunt născute clar în timpul procedurii, faptul că pârâtul face parte 
din acei salariați cu un salariu de 10.000 de lei/lună, reprezentând discuție. 
-creanța ENEL în cuantum de 2.000 lei este de asemenea creanță născută în timpul procedurii; 
-cu privire la aceste două creanțe s-ar putea deschide o discuție dacă se impune sau nu antrenarea răspunderii; 
-s-a stabilit clar că a avut 23.000.000 de lei prejudiciu, administratorul statutar fiind deja fidejusor pentru zeci de 
milioane la bănci înscrise în tabel; 
-miza dosarului este ridicată de problema de drept pentru instanță, în sensul stabilirii responsabilului pentru creanțele 
născute în timpul procedurii și care ar fi calea de recuperare a acestora; 
Avocatul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel: 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11605/14.07.2020 
 

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 

 

15 

- legat strict de facturile ce se susține că nu ar fi fost luate în considerare la momentul deschiderii procedurii întrucât au 
fost predate prea târziu, se susține că aceste facturi provin dinainte de deschiderea procedurii, pentru ca acum să susțină 
că nu avea altă măsură de anulare a operațiunii în condițiile în care provine din perioada de insolvență; 
- înțelege să conteste toate sumele; 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
- s-a referit la modalitatea de ținere a contabilității, exemplificând prin efectul produs de emiterea uneia dintre facturi de 
către una din societăți în luna decembrie, cu înregistrarea acesteia în contabilitate de către cealaltă societate în luna 
ianuarie, efectul asupra primei societăți fiind de realizare a unui profit foarte mare, în timp ce cea de-a doua societate și-
a înregistrat pierderea pe luna ianuarie; 
- ca modus operandi, pârâtul este responsabil pentru ajungerea societății în stare de insolvență; 
- prin întâmpinare s-a ridicat problema de drept privind creanțele născute în timpul procedurii; 
- aceste creanțe sunt în cuantum de 600.000 lei, care constă strict în creanța ANAF, salarii și ENEL; 
- este un efect al prăbușirii pe care societatea a continuat-o și după ajungerea acesteia în procedura insolvenței, fiind 
vorba despre sume ivite ca o consecință a prăbușirii societății și nu ca efect a unor fapte care s-au întâmplat în timpul 
procedurii; 
- se impune admiterea și a acestor sume născute în timpul procedurii, sunt cauzate de fapte petrecute anterior 
deschiderii procedurii; 
- face trimitere la practică judiciară statuată în dosare chiar ale Curții de Apel Tîrgu Mureș; 
Judecătorul-sindic, reține că discuția juridică se pune în ce privește creanțele salariale și ENEL, născute în timpul 
procedurii. 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
- în ce privește creanța ANAF, debitoarea este în culpă pentru că aceste sume au fost descoperite ulterior trecerii celor 
60 de zile și a emiterii facturilor de reglaj între cele două societăți, după ce a trecut inclusiv termenul de întocmire a 
tabelului definitiv, ulterior verificându-se prin controlul efectuat de ANAF o activitate ulterioară deschiderii procedurii, 
constatându-se că s-au efectuat reglajele cu privire la activitățile anterioare deschiderii procedurii; 
- și aceste sume sunt consecința faptului că societatea a ajuns în insolvență; 
- raportat la răspunderea delictuală, și aceste sume sunt niște creanțe pe care anumiți creditori pe care legea îi tratează 
preferențial sunt consecința actelor și faptelor organelor din conducerea societății; 
- administratorul statutar este responsabil pentru toate sumele, indiferent de momentul la care s-au născut; 
- debitoarea a fost folosită ca un rezervor pentru celelalte societăți din grupul de interese, băncile practic nu și-au 
recuperat banii nici în procedura insolvenței celeilalte debitoare; 
- s-a continuat activitatea cu pierderi enorme, prăbușirea începând cu 1,5 ani anterior deschiderii procedurii; 
Avocatul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel: 
- cererea de atragere a răspunderii se discută pe fiecare societate în parte și nu pe societățile din grupul de interese; 

trebuie analizată activitatea pârâtului în calitate de administrator al acestei debitoare, neputându-se practic atrage 
răspunderea acestuia pentru sume privind activitatea grupului; 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
chiar dacă s-ar admite cerere de angajare a răspunderii patrimoniale în ce privește ambele societăți, creditorii ar executa 
practic strict debitul lor; 
nu poate accepta raționamentul adversarului său procesual, în măsura în care ar cere angajarea strict pentru sumele pe 
care pârâtul și le-a virat lui cu două săptămâni anterior deschiderii procedurii, acesta este cuantificabil, dar de fapt cu 
reflectă o evidență corectă, ce a reprezentant unul dintre capetele de cerere; 
în concret, exemplifică prin contracte de vânzare-cumpărare încheiate, în care discount-urile nu erau nici cuantificate și 
nici cuantificabile la data încheierii acestora, nefiind înregistrate ulterior nici acte adiționale, fapte constatate inclusiv 
prin controlul ANAF; 
se impune admiterea cererii pentru motivele invocate și care sunt susținute de actele ce sunt depuse în dosarul cauzei, 
decurgând din contractele dintre cele două societăți: 
Avocatul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel: 
explică modalitatea de acordare a discount-uri: este vorba despre produse farmaceutice ce expirau la anumite termene, 
în momentul în care se apropiau de expirare, nemaifiind ușor vandabile se acordau aceste discount-uri; fiind verificabile 
în inventarul electronic existent; 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
potrivit informațiilor obținute chiar de la pârât, medicamentele respective au un anume preț în România și un alt preț în 
Germania, intervenind Autoritatea Națională a Medicamentelor ce reglementează prețurile, discount-urile nu se acordau 
la expirarea medicamentelor, veneau în depozit și se trimiteau în toată țara; 
către Farmacordis Warehouse se vindeau cu discount de 77%: 
nu mai departe de contractele de cesiune de creanțe și de preluare de datorie, documente întocmite pentru modificarea 
pur artificială a contabilității ambelor societăți, în pct. B al cererii au detaliat pe larg aceste operațiuni; 
inventarul societății nu a fost deficitar, exista evidență corectă a intrărilor-ieșirilor, există practic camioane de facturi, 
acum medicamentele sunt în depozit, la una din societățile din grup nu mai au licențe, medicamentele sunt expirate și se 
impune distrugerea acestora; 
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- a vândut rafturi care nu erau incluse în evidența contabilă; 
- susține litera e) din cerere; 
aspectele susținute inclusiv urmare a controlului ANAF și necontestate de pârât, privind tranzacțiile cu discounturile 
efectuate; 
angajarea pentru cesiunea de creanță efectuată, inclusiv pentru o creanță a pârâtului inclusă în tabel, este vorba despre o 
creanță în sumă de 6.725.000 lei care inițial era a societății Farmacordis Warehouse, cesiunea realizându-se fără 
încasarea sumei de către debitoare. 
Avocatul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel: 
își menține întâmpinarea, nu este vorba despre o creanță certă, se fac susțineri cu titlu general, cu titlul de principiu în ce 
privește discounturile, cesiunea de creanță, fără a se arăta care este fapta efectivă și consecința respectivei fapte; 
Asociatul coordonator al lichidatorului judiciar reclamant: 
creanța este certă, fiind greu de individualizat, modul de operare al pârâtului încadrându-se practic la aproape toate 
literele textului de lege pe care se întemeiază cererea formulată. 
În baza art.394 alin.1 și 2 Cod pr.civ., judecătorul sindic închide dezbaterile pe fond. 

Judecătorul-sindic, 
În temeiul art. 394 alin. (1) și art. 396 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, considerând că au fost lămurite toate 
împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, judecătorul-sindic închide dezbaterile și, pentru a da posibilitatea 
părților de a formula eventuale concluzii scrise, va amâna pronunțarea la data de 14/03/2019, soluția urmând a fi pusă la 
dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 

Pentru aceste motive în numele legii, dispune: 
În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, amână pronunțarea la data de 14/03/2019 și stabilește 
că pronunțarea se face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 
Pronunțată în ședința publică din 28 februarie 2019.  
Judecător-sindic,           Grefier, 
Florin Lupașcu                      Savuli Stela-Nora 

* 
România Tribunalul Specializat Mureș 
Dosar nr. 686/1371/2017/a5 

Încheiere 
Ședința publică din 14 martie 2019 

Instanța constituită din: 
Judecător-sindic: Florin Lupașcu 

Grefier: Savuli Stela-Nora 
În prezenta cauză aflată pe rolul tribunalului specializat, este pronunțarea asupra cererii formulate de reclamantul 
Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus pentru angajarea răspunderii personale a pârâtului Argeșanu 
Marius Gabriel Ionel, cerere formulată în cadrul derulării procedurii simplificate de insolvență a debitorului 
Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Calea Sighișoarei, nr. 84, ap. 2, județul Mureș, 
înregistrat în registrul comerțului sub nr. J26/405/2015, cod unic de înregistrare: 34404160. 
La dosarul cauzei s-a înregistrat la data de 13 martie 2019 cererea transmisă prin fax de către mandatarul avocat ales al 
pârâtului, cu alăturarea dovezilor justificative în susținerea acesteia, cerere prin care solicită amânarea pronunțării 
hotărârii în pendinta cauză, în scopul formulării de concluzii scrise, la data stabilită de judecătorul sindic fiind în 
concediu de odihnă, respectiv fiind plecată din țară. Dezbaterile pe fond s-au desfășurat în ședința publică din data de 
28/02./2019, mersul dezbaterilor și concluziile celor prezenți fiind consemnate în încheierea din aceeași zi. 

Judecătorul-sindic, 
În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, pentru a da posibilitatea părților de a formula concluzii 
scrise, va amâna pronunțarea la data de 21/03/2019, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei 
instanței. 

Pentru aceste motive în numele legii, dispune: 
În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, amână pronunțarea la data de 21/03/2019 și stabilește 
că pronunțarea se face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 
Pronunțată în ședința publică din 14 martie 2019.  
Judecător-sindic,            Grefier, 
Florin Lupașcu         Savuli Stela-Nora 

* 
România Tribunalul Specializat Mureș 
Dosar nr. 686/1371/2017/a5 

Încheiere 
Ședința publică din 21 martie 2019 

Instanța constituită din: 
Judecător-Sindic: Florin Lupașcu 

Grefier: Savuli Stela-Nora 
În prezenta cauză aflată pe rolul tribunalului specializat, este pronunțarea asupra cererii formulate de reclamantul 
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Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus pentru angajarea răspunderii personale a pârâtului Argeșanu 
Marius Gabriel Ionel, cerere formulată în cadrul derulării procedurii simplificate de insolvență a debitorului 
Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Calea Sighișoarei, nr. 84, ap. 2, județul Mureș, 
înregistrat în registrul comerțului sub nr. J26/405/2015, cod unic de înregistrare: 34404160. 
La dosarul cauzei s-au înregistrat la data de 21 martie 2019 concluziile scrise formulate și comunicate prin fax de către 
mandatarul avocat ales al pârâtului. Dezbaterile pe fond s-au desfășurat în ședința publică din data de 28/02./2019, 
mersul dezbaterilor și concluziile celor prezenți fiind consemnate în încheierea din aceeași zi, ulterior pronunțarea fiind 
amânată succesiv la data de 14/03/2019, respectiv pentru ziua curentă. 

Judecătorul-sindic, 
În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, din rațiuni de ergonomie a activității, va amâna 
pronunțarea la data de 25/03/2019, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 

Pentru aceste motive în numele legii, Dispune: 
În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, amână pronunțarea la data de 25/03/2019 și stabilește 
că pronunțarea se face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 
Pronunțată în ședința publică din 21 martie 2019.  
Judecător-sindic,             Grefier, 
Florin Lupașcu           Savuli Stela-Nora 

* 
România Tribunalul Specializat Mureș 
Dosar nr. 686/1371/2017/a5 

Sentința nr. 113 
Ședința publică din 25 martie 2019 

Instanța constituită din: 
Judecător-Sindic: Florin Lupașcu 

Grefier: Savuli Stela-Nora 
În prezenta cauză aflată pe rolul tribunalului specializat, este pronunțarea asupra cererii formulate de reclamantul 
Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvență Popa & Rus pentru angajarea răspunderii personale a pârâtului Argeșanu 
Marius Gabriel Ionel, cerere formulată în cadrul derulării procedurii simplificate de insolvență a debitorului 
Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Calea Sighișoarei, nr. 84, ap. 2, județul Mureș, 
înregistrat în registrul comerțului sub nr. J26/405/2015, cod unic de înregistrare: 34404160. 
Dezbaterile pe fond s-au desfășurat în ședința publică din data de 28/02/2019, mersul dezbaterilor și concluziile celor 
prezenți fiind consemnate în încheierea din aceeași zi, ulterior pronunțarea fiind amânată succesiv la data de 
14/03/2019, 21/03/2018, respectiv pentru ziua curentă. 

Judecătorul-sindic, 
Prin cererea înregistrată la data de 21/12/2018, reclamantul Cabinete Asociate de Insolvență Popa & Rus, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Calea Sighișoarei, nr. 
84, ap. 2, județul Mureș, înregistrat în registrul comerțului sub nr. J26/405/2015, cod unic de înregistrare: 34404160, a 
chemat în judecată pârâtul Argeșanu Marius Gabriel Ionel și a solicitat obligarea acestuia la suportarea întregului pasiv 
al debitorului în cuantum de 23.765.228,70 lei. 
În motivarea cererii, reclamantul a invocat, în esență, următoarele: 
-după cum a arătat în raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență, la 
capitolul 14, răspunderea organelor de conducere, a identificat următoarele fapte suspecte care conduc la promovarea 
unei acțiuni în antrenarea răspunderii administratorului statutar, prevăzute la art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: 
-discounturile acordate în valoare mai mare decât cele primite, care au condus la starea de instabilitate financiară și de 
insolvență, fiind operațiuni în care debitorul a fost net defavorizat față de cealaltă societate Farmacordis Warehouse 
SRL, controlată tot de administratorul Argeșanu Marius Gabriel Ionel; 
-discounturile acordate au fost în valoare totală de 12.623.096,57 lei, iar valoarea discounturilor primite a fost de 
7.089.995,83 lei; 
-în luna decembrie 2017, Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  emite factura cu nr. 14737 din 29.12.2017, (după 
deschiderea procedurii), către Farmacordis Warehouse SRL  care cuprinde discount de 3.123.969,05 lei plus TVA, 
această factură fiind înregistrată în contabilitatea debitorului în luna ianuarie 2018; a solicitat explicații pârâtului 
Argeșanu Marius Gabriel Ionel, care a motivat acest decalaj pe motiv că această factură a fost uitată în depozitul de la 
Iași și că factura a ajuns la sediu doar în luna ianuarie 2018; prin această înregistrare decalată a facturii în evidențele 
celor două societăți, de fapt a fost afectat pozitiv rezultatul financiar al Farmacordis Warehouse SRL, iar neînregistrarea 
în contabilitatea Farmacordis Warehouse Distribuție a menținut un rezultat financiar nereal, pierderea afectând anul 
următor; 
-aceste fapte se încadrează la art. 169 lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență; 
-apoi, a constatat faptul că în fișa de cont a furnizorului Argeșanu Marius Gabriel Ionel se înregistrează în data de 
09.02.2016 suma de 6.725.595,04 lei, fără a fi rezultatul unei tranzacții comerciale; verificând contractele primite de la 
debitoar, anexat la contractul de vânzare cumpărare nr. 845 din 28.12.2015 încheiat între Farmacordis Warehouse SRL  
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în calitate de vânzător și Farmacordis Warehouse Distribuție în calitate de cumpărător, a regăsit contractul de preluare 
de datorie încheiat la data de 02.09.2017 prin care Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  în calitate de debitor, 
transmite către Argeșanu Marius Gabriel Ionel – nou debitor, obligația de plată în cuantum de 6.725.595,04 lei, pe care 
debitoarea o are către creditorul Farmacordis Warehouse SRL ; 
-în temeiul art. 1599 Cod civil s-a încheiat contractul de preluare a datoriei în următoarele condiții: “Farmacordis 
Warehouse Distribuție SRL-debitor, transmit către Argeșanu Marius Gabriel Ionel-nou debitor, obligația de plată în 
cuantum de 6.725.595,04 lei pe care o am către creditorul Farmacordis Warehouse SRL, conform Contractului de 
distribuție nr. 845 din data de 28.12.2015 
...Farmacordis Warehouse Distribuție, este eliberat de obligațiile asumate prin contractul de distribuție nr. 
845/28.12.2015, cu condiția ca noul debitor să fie solvabil la data încheierii prezentului contract. Iar între Argeșanu 
Marius Gabriel Ionel și Farmacordis Warehouse SRL, se va compensa suma cu dividente neridicate.” 
-această preluare a datoriei este operată în contabilitate la data de 03.11.2017, după intrarea în insolvență a Farmacordis 
Warehouse SRL  și cu câteva zile înainte de intrarea în insolvență a debitoarei; 
-mai mult, contractul încheiat între trei părți este semnat pentru toate părțile de către domnul Argeșanu Marius Gabriel 
Ionel, fiind întocmit în data de 02.09.2017, dar este înregistrat în contabilitate eronat, cu data de 09.02.2016; 
-în ciuda acestui contract, domnul Argeșanu Marius Gabriel Ionel este creditor atât în tabelul Farmacordis Warehouse 
Distribuție cu suma de 6.725.595 lei (în locul Farmacordis Warehouse), cât și în tabelul creditorilor Farmacordis 
Warehouse, cu o creanță subordonată în cuantum de 5.192.557 lei; 
-în opinia sa, această faptă se încadrează la art. 169 lit. a), b) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-în continuare, arată că Farmacordis Warehouse Distribuție a emis factura nr. 13 din 18.09.2017 prin care înstrăinează 
220 mp de rafturi metalice depozitare către Ropharma Logistic SA în valoare de 13.794,60 lei; din verificările efectuate, 
a constatat că aceste bunuri nu existau în gestiunea debitorului, faptă care se încadrează la art. 169 lit. d) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-apoi, în luna ianuarie 2018, debitorul a înregistrat în contabilitate factura nr. 2/22.01.2018 în valoare de 830.512,68 lei 
cu TVA inclus, emisă de Farmacordis Warehouse SRL  reprezentând rate leasing 2016, 2017 și combustibil; în fapt, 
societatea afiliată Farmacordis Warehouse SRL  a achiziționat în leasing autovehicule pe care nu le-a utilizat în scop 
propriu, ci le-a închiriat debitorului, fără acordul societății de leasing; ca urmare a verificărilor făcute, inspectorii AJFP 
Târgu Mureș au considerat această tranzacție nelegală, potrivit rapoartelor de inspecție fiscală întocmite; ulterior, s-a 
emis factura nr. 8/28.03.2018 de către Farmacordis Warehouse SRL  către debitor, în care se stornează ratele de leasing 
și combustibilul pentru perioada 2016-2017; în aceeași dată, Farmacordis Warehouse SRL  emite factura nr. 9 către 
debitoare, în valoare de 697.909,81 plus TVA de 132.602,86 lei, reprezentând servicii de transport conform contract nr. 
1/01.01.2016, însă, în fapt, au fost facturate toate cheltuielile pe care Farmacordis Warehouse SRL  le-a avut cu aceste 
autoturisme; 
-în opinia sa, aceste documente sunt întocmite ulterior controlului ANAF și antedatate, deoarece altfel nu se explică de 
ce nu s-ar fi facturat de la început ca servicii de transport conform contractului din 01/01/2016; cu ordinul de 
compensare nr. 436592 din 28/03/2018 se compensează această factură emisă de Farmacordis Warehouse SRL  aferentă 
anilor 2016-2017 cu facturi emise de Farmacordis Warehouse Distribuție după data intrării în insolvență; valoarea 
ordinului de compensare este de 706.997,91 lei; 
-mai mult decât atât, se pare că preconstituirea documentelor în funcție de interesul imediat este o practică obișnuită a 
domnului Argeșanu Marius Gabriel Ionel, după cum a constatat și Curtea de Apel Mureș prin decizia nr. 163/A/2018 
din dosarul 365/1371/2017/a2; 
-în opinia sa, această faptă se încadrează la art. 169 lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-între Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  și Farmacordis Warehouse SRL  care deține calitatea de asociat al 
debitorului existau relații comerciale în care cele două societăți aveau calitatea atât de vânzător, cât și de client, iar 
aceste contracte poartă semnătura domnului Argeșanu Marius Gabriel în calitate de reprezentant al ambelor societăți; 
consideră că reducerile comerciale acordate și cele primite erau calculate fără a se ține cont de prevederile contractuale; 
-au fost întocmite rapoarte de inspecție fiscală, în care se precizează faptul că reducerile comerciale nu au respectat 
prevederile contractuale; astfel, în raportul de inspecție fiscală încheiat la data de 27/02/2018 se menționează faptul că 
la data de 29/12/2017, SC Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  a emis factura nr. 14737 către Farmacordis 
Distribuție SRL  reprezentând marfă facturată, în care societatea debitoare a acordat un discount mediu de 77% în sumă 
de 3.123.969 lei cu TVA aferent de 281.157 lei; 
-potrivit explicațiilor date de pârât, discountul calculat de debitor a ținut cont de prevederile contractului cadru 
110/31.12.2015; astfel, potrivit art. 22 din contract, discontul se acordă ca reduceri comerciale, în funcție de cifra de 
afaceri realizată și reduceri financiare în funcție de devansarea termenului de plată stabilit, însă debitorul nu a fost în 
măsură să prezinte documentele din care să rezulte că reducerea de 3.123.969 lei plus TVA a fost acordată ca o 
consecință a unui volum de vânzări sau că a fost calculată în baza unui mecanism prestabilit prin contract, având în 
vedere că principalul furnizor al societății debitoare a fost Farmacordis Warehouse S.R.L; 
-solicită a se observa că nu sunt respectate clauzele contractuale, deoarece luni consecutive acordă reduceri care 
depășesc marja de profit, conducând la pierderi contabile; de regulă, la sfârșit de an în lunile noiembrie și decembrie 
primește de la Farmacordis Warehouse SRL  reduceri pentru a contrabalansa pierderea contabilă, aceste reglaje fiind în 
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mod evident artificiale și efectuate strict în funcție de necesitățile de moment, fără legătură cu activitatea comercială 
efectivă a societăților; 
-cu toate acestea, la finalul fiecărui an pe perioada analizată, societatea realizează pierdere contabilă; între Farmacordis 
Warehouse SRL  și Farmacordis Warehouse Distribuție erau încheiate contracte în care aceste societăți aveau dublă 
calitate de cumpărător și vânzător, aceste contracte erau semnate doar de pârât, acesta având dublă calitate de 
reprezentant al ambelor societăți, fie în calitate de administrator, fie de administrator și asociat; 
-prin tranzacțiile cu disconturile primite și acordate, Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  urmărea recuperarea de 
TVA de la bugetul de stat; 
-urmare a acestor tranzacții între Farmacordis Warehouse SRL  și Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, aceasta din 
urmă, avea de recuperat TVA în valoare de 952.090 lei, iar în luna iulie 2017 a solicitat AJFP Târgu Mureș rambursarea 
acestei sume; ca urmare a verificărilor efectuate de inspectori, s-a constatat faptul că în perioada noiembrie 2015-iulie 
2017, discontul acordat de Farmacordis Warehouse SRL  societății Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  era de 
10.189.146 lei, iar discountul acordat de Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  societății Farmacordis Warehouse 
SRL  era de 4.702.289 lei, astfel că s-a dispus ajustarea TVA-ului aferent acestei diferențe de 5.486.857 lei reprezentând 
discount neacordat; la acest discount, TVA-ul calculat a fost de 519.401 lei, astfel că la data de 29.09.2017, 
Farmacordis Warehouse SRL  a emis trei facturi cu seria 10946, 10946, 19845 reprezentând diferențe de discount 
nefacturat la termen pentru perioada noiembrie –decembrie 2015, 2016 și ianuarie –iulie 2017, discounturi în valoare 
totală de 6.229.819,79 lei; 
-la data de 27/09/2017 datoria debitorului către Farmacordis Warehouse SRL  era de 10.389.349,53 lei; după 
înregistrarea celor 3 facturi cu discounturi în valoare totală de 6.229.819,79 lei, s-a diminuat această datorie la 
4.203.269,74 lei; 
-la data de 30/09/2017 Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  inițiază cu Farmacordis Warehouse SRL  ordinul de 
compensare nr. 3471321 în valoare de 1.167.630,33 lei și se înregistrează nota contabilă fără număr document în 
valoare de 3.035.639,41 lei, astfel că la data de 30/09/2017, datoria comercială a debitorului către Farmacordis 
Warehouse este zero; 
-acest mecanism de acordare a discounturilor este lăsat la aprecierea exclusivă a administratorului din momentul efectiv 
al acordării lui, nefiind stabilit clar, în baza unui mecanism logic de calcul sau cuantificabil în funcție de niște 
performanțe anticipate, așa cum se practică în mod obișnuit în piață; 
-în opinia sa în opinia sa, această faptă se încadrează la art. 169 lit. d), e) și g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-din extrasele debitorului de la Banca Unicredit din luna septembrie 2017, rezultă au fost efectuate plăți în contul 
pârâtului cu explicația” plată pentru Farmacordis Warehouse”; astfel în data de 05/09/2017 s-au efectuat două tranzacții, 
prima tranzacție în sumă de 42.800 lei și a doua în sumă de 29.300 lei; în data de 06/09/2017 s-a plătit 5.200 lei, în data 
de 07/09/2017 s-a plătit 4.600 lei, în data de 08/09/2017 s-a plătit 3.900 lei, în data de 12/09/2017 s-a plătit 9.000 lei, iar 
în data de 15/09/2017 s-a plătit suma de 7.300 lei; astfel s-a plătit în contul pârâtului suma totală de 102.100 lei; 
-chiar dacă raportat la volumul de activitate al societății aceste sume sunt mici, rezultă fără echivoc interesul propriu 
urmărit de administrator, care și-a plătit aceste sume în contul creanței pe care debitorul o avea de plată către 
Farmacordis Warehouse SRL ; 
-în opinia sa această faptă se încadrează la art. 169 lit. a) și g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență; 
-consideră că pârâtul a cauzat insolvența debitorului și sunt îndeplinite cumulativ condițiile cerute de lege pentru 
antrenarea răspunderii personale a acestuia, după cum urmează: 
-calitatea de membru al organelor de conducere a societății; conform hotărârii publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 4874, Argeșanu Marius Gabriel Ionel, deține 19 părți sociale a câte 10 lei, reprezentând 
95% din capitalul social și este administrator al societății debitoare pe durată nelimitată; 
-prejudiciul cauzat creditorilor;după numirea în funcție, prin activitatea instabilă și nerentabilă desfășurată de la 
înființare și până la intrarea în insolvență, rezultă că administratorul statutar, Argeșanu Marius Gabriel Ionel nu a avut 
ca scop stabilizarea și mai târziu redresarea financiară a debitorului, ci prejudicierea creditorilor prin gradul ridicat de 
îndatorare în condițiile diferențelor nefavorabile dintre veniturile și costurile operaționale, debitorul acordând reduceri 
comerciale mai mari decât cele primite, marja realizată neputând acoperi cheltuielile curente ale societății; 
-prejudiciul creditorilor constă în imposibilitatea recuperării creanțelor scadente din cauza ajungerii debitorului în 
insolvență, respectiv prin neplata creanțelor datorate creditorilor înscriși la masa credală, fiind astfel dovedită și condiția 
existenței unui prejudiciu cauzat creditorilor, cât și a legăturii de cauzalitate dintre acesta, fapta imputată și starea de 
insolvență a societății; 
-sarcina acoperirii pasivului poate fi atribuită doar acelor administratori care se face vinovați de valorificarea capitalului 
întreprinderii conform interesului personal, ori care, prin politica de gestiune promovată, nu au urmărit protejarea 
interesului social, ci ocrotirea altor interese, cum este și cazul administratorului societății debitoare, Argeșanu Marius 
Gabriel Ionel; 
-solicită ca administratorul statutar, Argeșanu Marius Gabriel Ionel să fie obligat la maximul absolut prevăzut de lege și 
anume întregul pasiv al debitorului în cuantum de 23.765.228,70 lei, întrucât societatea nu a fost niciodată independentă 
din punct de vedere managerial sau financiar, fiind folosită ca o parte a unui mecanism mai amplu, fără capacitatea de 
a-și schimba strategiile, de a se adapta la evoluția pieței; 
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-debitorul nu a avut independență financiară, nu a avut nicio șansă de a supraviețui individual, fiind concepută ca un 
satelit al Farmacordis Warehouse SRL ; 
-consideră că acțiunea de atragere a răspunderii prevăzută de art. 169 trebuie formulată cu privire la toate creanțele 
născute anterior procedurii, întrucât acțiunea de atragere a răspunderii profită tuturor creditorilor și nu numai unora 
dintre ei, fiind un efect subsidiar și particular al procedurii colective, concursuale și egalitare specific procedurii 
insolvenței; 
-apreciază că faptele administratorului statutar, Argeșanu Marius Gabriel Ionel se încadrează în prevederile art. 169 lit. 
a), b), c), d), e) și g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
-activitatea desfășurată de administratorul statutar în cadrul societății, denotă o lipsă de interes sau un interes contrar 
societății, față de situația financiară a acesteia și față de creditorii societății, fapt care reprezintă un raport de cauzalitate, 
fiind astfel de natură să cauzeze insolvența debitorului; 
-prin manipularea rezultatelor financiare ale societăților a prezentat imaginea unor societăți sănătoase, cu rezultate 
economice bune, pierderile fiind descărcate prin discounturile masive în această societate; 
-referitor la vinovăție, pârâtul a prevăzut consecințele conduitei sale și a urmărit producerea acestora, astfel, existența 
vinovăției sub forma intenției rezultă din materialitatea faptei, din modalitatea în care administratorul statutar a stabilit 
să pună în practică activitatea ilicită, din mijloacele folosite, precum și din atitudinea pe care o are, respectiv 
managementul și monitorizarea defectuoasă sau chiar intenționat negativă pentru societatea debitoare, continuarea unei 
activități nerentabile care genera pierderi și nu în ultimul rând, pasivitatea sau chiar reaua-credință față de creditorii 
societății, fapte ce au dus și la un rezultat negativ și anume starea de insolvență a societății debitoare. 
În drept, a invocat dispozițiile art. 169 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și g) din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență. 
În probațiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 
Pârâtul Argeșanu Marius Gabriel Ionel a depus întâmpinare la data de 25/01/2019 (f. 140), prin care a solicitat 
respingerea acțiunii ca nefondată. 
În apărare, pârâtul a invocat, în esență, următoarele: 
-administrarea societății debitoare, de la înființare și până la data deschiderii procedurii insolvenței a fost realizată de 
către propria persoană; 
-nu a săvârșit niciuna dintre actele sau faptele juridice de natură a angaja răspunderea sa personală, nu este responsabil 
de folosirea bunurilor persoanei juridice în interesul său sau al altei persoane, nu a făcut activități de producție sub 
acoperirea persoanei juridice, nici nu a dispus continuarea activității care ducea la încetarea de plăți, nu se face vinovat 
nici de ținerea unei contabilități fictive, nici de deturnarea sau ascunderea a unei părți din activul societății sau mărirea 
în mod fictiv a pasivului acesteia și nici nu a dispus plata cu preferință a unui creditor în luna anterioară încetării 
plăților; 
-administratorul statutar nu răspunde pentru o incapacitate managerială, ci pentru săvârșirea unor fapte cu caracter ilicit, 
prin care s-a realizat deturnarea activității de la realizarea scopului pentru care a fost înființată societatea și urmărind 
satisfacerea unui interes personal sau al unui terț; 
-o parte din sumele înscrise la masa credală reprezintă creanțe care s-au născut ulterior deschiderii procedurii 
insolvenței societății Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, așadar cu știința administratorului judiciar, în condițiile 
în care, ca efect al deschiderii procedurii insolvenței societății debitoare, el nu a mai avut calitatea de a reprezenta 
societatea, prerogativele fiind preluate de administratorul judiciar desemnat; 
-o parte a datoriei invocată de lichidatorul judiciar ca fiind cauzată de fostul administrator statutar s-a născut în perioada 
în care societatea era în insolvență și conducerea activității era atributul exclusiv al administratorului judiciar reclamant 
în prezenta cauză; 
-reclamantul nu poate solicita obligarea sa la plata unor sume de bani născute ca urmare a neglijenței proprii, pe cale de 
consecință, nu îi poate imputa întreaga sumă de 23.765.228,70 lei; 
-raportat la faptele ce i se impută, arată următoarele: 
-în ceea ce privește factura nr. 14737 din 29/12/2017, aceasta a fost emisă în perioada în care era deschisă deja 
procedura insolvenței societății debitoare, astfel că administrarea societății era sub supravegherea administratorului 
judiciar; 
-faptul că acum i se impută această chestiune, nu înseamnă că devin incidente automat prevederile art. 169 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și astfel să fie îndreptățit să solicite atragerea 
răspunderii sale; 
-aceeași este situația și în ceea ce privește factura nr. 8/28.03.2018 și factura nr. 9/28.03.2018, ambele emise de 
societatea Farmacordis Warehouse SRL  către debitor, prin care s-au stornat ratele de leasing și combustibil pentru 
perioada 2016-2017, respectiv s-au facturat servicii de transport către debitor, în temeiul unui contract care nu a fost 
denunțat de administratorul judiciar; 
-emiterea acestor documente și efectuarea acestor operațiuni sunt ulterioare deschiderii procedurii insolvenței societății 
Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, astfel că, cel puțin cu privire la aceste sume ce i se impută, nu sunt îndeplinite 
condițiile atragerii răspunderii sale patrimoniale; 
-cererea privind angajarea răspunderii sale personale este neîntemeiată și totodată nedovedită; 
-pentru ca răspunderea să poată fie angajată, este necesar a fi îndeplinite condițiile generale ale răspunderii civile 
delictuale, prevăzute de Codul civil, precum și cele special reglementate de art. 169 și următoarele din Legea 
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insolvenței, urmând a dobândi particularități specifice în funcție de cazul reglementat în textul legii; 
-sarcina probei în cadrul acțiunii în angajarea răspunderii patrimoniale revine administratorului judiciar, respectiv 
lichidatorului judiciar căruia îi incumbă dovedirea existenței concomitente a condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 
169 și următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cât și a 
prevederilor dispozițiilor art. 1349 și următoarele din Codul de procedură civilă, răspunderea angajată în temeiul legii 
insolvenței fiind o formă specială de răspundere civilă delictuală, care împrumută cele mai multe dintre caracteristicile 
răspunderii delictuale de drept comun, dar care se completează cu câteva elemente de specificitate prevăzute de Legea 
insolvenței; 
-legea specială stabilește că existența premiselor pentru depunerea cererii de angajare a răspunderii, trebuie identificată 
de lichidator prin raportul privind cauzele care au determinat intrarea în insolvență a societății debitoare; în cauza de 
față nici această condiție nu este îndeplinită, deoarece prin raportul de cauze refăcut, s-a concluzionat în termen vagi, 
printr-o simplă enumerare a unor condiții cuprinse în legea insolvenței că nedepunerea diligențelor în vederea 
recuperării creanțelor și continuarea activității care vădit ducea la încetare de plăți sunt motivele pentru intrarea 
societății în starea de faliment, vinovat fiind asociatul/administratorul; consideră că această modalitate de identificare a 
presupușilor vinovați de ajungerea societății în stare de insolvență nu respectă exigențele stabilite de Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-plecând de la principiile care fundamentează răspunderea delictuală, acoperirea prejudiciului este o sarcină directă a 
autorului faptului prejudiciabil aflat în legătură cu fapta, iar administratorul, chiar dacă a provocat insolvența, este ținut 
să răspundă în raport cu consecințele faptelor sale față de cel în patrimoniul căruia dauna a fost produsă; 
-în calitatea sa de administrator/asociat nu a săvârșit niciuna din actele sau faptele juridice de natură a angrena atragerea 
răspunderii personale, acțiunile sale aveau întotdeauna ca scop bunul mers al societății, nicidecum nu este responsabil 
de folosirea în interes propriu a bunurilor și creditelor societății, de o gestionare /administrare defectuoasă a societății, 
așa cum susține, nedovedit lichidatorul desemnat în cauză; 
-susținerile din raportul cu privire la cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență, că se face 
vinovat de fapte ilicite nu are acoperire, nefiind îndeplinite întocmai elementele constitutive ale prevederilor art. 169 
alin. (1), respectiv nu s-a dovedit împrejurarea că vreo sumă de bani/bunuri pentru care s-a solicitat în instanță atragerea 
răspunderii patrimoniale, au fost identificate în evidența contabilă a debitorului și ridicată din casieria societății /contul 
bancar sau sustrase de către membrii organelor de răspundere a debitoarei sau că acestea ar fi fost folosite de parte în 
interesul propriu sau al unei alte persoane; 
-prin cererea de chemare în judecată reclamantul nu a procedat la individualizarea faptelor imputabile, ci în mod generic 
a enumerat prevederile art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
neaducând probe efective în susținerea cererii sale, punându-l astfel în imposibilitate de a-și formula apărările; 
-nu există o faptă ilicită, prin actele de procedură întocmite, lichidatorul judiciar nu a precizat momentul la care s-a ivit 
starea de insolvență și având în vedere că societate falită s-a aflat în dizolvare în mâinile lichidatorului judiciar la data 
care au fost emise acele facturi sau întreprinse acele operațiuni, determinarea momentului apariției stării de insolvență 
este extrem de important, parte a datoriilor luând naștere ulterior deschiderii procedurii insolventei, datorii care însă îi 
sunt imputate integral.; 
-a dorit ca societatea să funcționeze, nu a manifestat o atitudine de pasivitate, inclusiv a creditat cu propriile 
disponibilități activitatea societății; 
-nu s-a avut în vedere de către lichidator, situația concretă care a determinat insolvența societății; societatea a fost 
înființată și a funcționat ca urmare a demersurilor sale de separare a activităților de comercializare a produselor 
farmaceutice în regim en-gros și en-detail, dar și pe criterii geografice, revenindu-i axa est-vest; au fost înființate și puse 
în funcțiune două depozite mari de produse farmaceutice, unul în Iași și unul în Timișoara, cu toate costurile și 
cheltuielile curente aferente; 
-la începutul anului 2017 business-ul a început să dea semne de instabilitate, iar pentru o gestiune eficientă a tuturor 
activităților desfășurate de societățile din grup și/sau administrate de aceeași persoană (Farmacordis SRL, Farmacordis 
Warehouse SRL, Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  și Farmacordis Plus SRL ) a optat pentru luarea unor decizii 
integrate, aplicabile în fiecare dintre aceste societăți; 
-în luna martie 2017 s-a ajuns într-un stadiu avansat de negociere cu Exim Bank pentru suplimentarea lichidităților 
disponibile, atât cu numerar, cât și cu scrisori de garanție bancară, până la un plafon de cca. 35 milioane lei, în condițiile 
în care beneficiar al creditului urma să fie societatea Farmacordis Warehouse SRL, iar societățile Farmacordis 
Warehouse Distribuție SRL  și Farmacordis Plus SRL  să vină garanți ipotecari și fidejusori; la acestea se adăugau și 
avalizările în nume propriu ale administratorului a biletelor la ordin emise de societăți; în final, fără vreo explicație, 
banca și-a schimbat oferta financiară, drept pentru care s-a văzut nevoit să o refuze și să caut alte modalități de ieșire 
din impasul creat; 
-ca urmare a lipsei de lichidități care să permită menținerea eficienței afacerii conform necesităților mărimii ei, au urmat 
întârzieri la plata obligațiilor scadente, demararea acțiunilor de executare silită, poprirea conturilor și, inevitabil, 
blocajul de plăți; inițial s-a recurs la închiderea depozitului din Timișoara, cu toate costurile aferente, disponibilizarea 
personalului, oprirea aprovizionărilor, urmată de intrarea în procedura insolvenței a trei societăți din cele 4 menționate 
mai sus; 
-referitor la prejudiciul invocat de lichidator, susține că acesta nu îi este imputabil, pentru a fi imputabil un prejudiciu 
trebuie să fie cert și nereparat, or lichidatorul a solicitat prin cererea sa obligarea sa la suma de 23.765.228,70 lei 
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reprezentând întreg pasivul debitorului, în condițiile în care parte din sumă s-ar fi putut recupera în condițiile în care 
acesta își exercita obligațiile ce-i incumbau odată cu dizolvarea societății și numirea sa ca lichidator; 
-determinarea cuantumului prejudiciului trebuie să se realizeze în condiții identice celor dintr-o acțiune în răspundere 
civilă, prin administrarea tuturor probelor de natură a conduce la aflarea acestor limite, or în speța supusă judecății 
lichidatorul nu face decât să echivaleze prejudiciul cu pasivul debitorului; 
-cu privire la condiția legăturii de cauzalitate între pretinsa faptă ilicită și prejudiciul cauzat precizează că nici aceasta 
nu este îndeplinită, starea de insolvabilitate nefiind consecința directă a acțiunilor sale; 
-raportul de cauzalitate este prezent în ipoteza în care există fapta generatoare care a constituit condiția necesară, adică 
fapta în lipsa căreia dauna nu s-ar fi produs, or în prezenta cauză nu este arătată explicit o asemenea împrejurare; 
-atragerea răspunderii nu poate opera în baza culpei, ca formă a vinovăției, în speța supusă judecății simplul fapt al 
nerealizării scopului/ rezultatului pentru care societatea a luat ființă nu poate echivala cu existența celei de patra 
condiții, respectiv aceea a laturii subiective; 
-angajarea răspunderii poate fi antrenată doar în situația în care organele de conducere au dispus, în interes personal, 
continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți.; 
-derularea unei activități economice este un aspect normal din timpul funcționării unei societăți comerciale, în cadrul 
căreia diversele raporturi contractuale sunt reglementate de contracte comerciale; 
-imposibilitatea de a face față plăților și acumularea de pierderi nu este, prin ea însăși, un act imputabil 
administratorului, atât timp cât aceasta se poate datora și unor cauze obiective, independente de voința acestuia; 
-faptul că a fost continuată activitatea, deși societatea avea datorii, nu poate conduce în mod automat la concluzia că s-a 
dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți 
atât timp cât nu se dovedește interesul personal în continuarea activității și că datorită acestui fapt societatea a ajuns în 
stare de insolvență; 
-când a constatat iminenta împrejurare a incapacității de plată, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței. 
-lichidatorul judiciar nu a adus nici un fel de probe în susținerea afirmațiilor sale, iar în calitate de administrator statutar 
nu se face vinovat de faptele prevăzute de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență; 
-simpla indicare a faptelor astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nu este suficientă pentru a justifica formularea acțiunii, 
temeinicia acesteia, reclamantul trebuind să administreze probe în dovedirea faptelor invocate, precum și să dovedească, 
nu numai săvârșirea de către pârâți a faptelor reclamate, ci și legătura de cauzalitate dintre acestea și ajungerea societății 
în stare de insolvență, legătură care nu este prezumată; 
-consideră că aserțiunile reclamantului, constând în prezumții simple, nesusținute de nicio probă concretă, nu sunt 
suficiente pentru ca judecătorul-sindic să dispună angajarea răspunderii patrimoniale a unei persoane, deoarece părților 
le revine sarcina de a-și dovedi afirmațiile; 
-invocarea prevederilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nu 
atrage automat răspunderea membrilor organelor de conducere sau a oricărei alte persoane, întrucât legiuitorul nu a 
înțeles să instituie o prezumție legală de vinovăție și de răspundere în sarcina acestora, ci a prevăzut posibilitatea 
atragerii acestei răspunderi, după administrarea de dovezi care să conducă la concluzia că, prin faptele enumerate de 
lege, s-a cauzat ajungerea societății în stare de insolvență. 
În drept, a invocat dispozițiile art. 205, art. 249, art. 1349 și următoarele din Codul de procedură civilă, art. 1357 din 
Codul civil, Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
În probațiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 
Analizând ansamblul probelor administrate în cauză, în raport cu susținerile și apărările părților, judecătorul-sindic 
reține următoarele: 
-prin sentința nr. 304 din data de 25/06/2018 a fost dispusă intrarea în faliment a debitorului FARMACORDIS 
WAREHOUSE DISTRIBUȚIE SRL, cu număr de ordine în registrul comerțului: J26/405/2015 și cod unic de 
înregistrare: 34401160, fiind desemnat lichidator judiciar, practicianul în insolvență Cabinete asociate de practicieni în 
insolvență Popa & Rus; 
-lichidatorul judiciar a întocmit și depus la dosar raportul asupra cauzelor și împrejurărilor ajungerii în stare de 
insolvență (f. 3), prin care a reținut o serie de fapte care au cauzat sau au contribuit ajungerea debitorului în stare de 
insolvență: 
-pârâtul, în calitate de administrator statutar, a dispus acordarea discount-urilor în cuantum total de 12.623.096,57 lei de 
către debitorul în insolvență față de o altă societate (Farmacordis Warehouse SRL ) din grupul de societăți controlate de 
pârât, într-o valoare net mai mare față de valoarea discount-urilor primite, de 7.089.995,83 lei, ceea ce a creat o stare de 
instabilitate financiară și, în cele din urmă de insolvență, faptă prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-în fișa de cont a furnizorului Argeșanu Marius Gabriel Ionel a fost înregistrată, la data de 09/02/2016, suma de 
6.725.595,04 lei, fără a fi rezultatul unei convenții comerciale, faptă prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a), b) și d) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-pârâtul, în calitate de administrator statutar, a dispus ca debitorul în insolvență să emită factura nr. 13 din 18/09/2017, 
prin care a înstrăinat 220 mp de rafturi metalice de depozitare către Ropharma Logistic SA, în valoare de 13.794,60 lei, 
însă fără ca aceste bunuri să fi fost înregistrate anterior în gestiunea debitorului în insolvență, faptă prevăzută de art. 169 
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alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-pârâtul, în calitate de administrator statutar, a dispus întocmirea unor documente ulterior controlului efectuat de ANAF 
și antedatarea acestora, respectiv a dispus emiterea facturii nr. 8 din 28/03/2018 de către Farmacordis Warehouse SRL  
către debitorul în insolvență, prin care s-au stornat ratele de leasing și combustibilul pe perioada 2016/2017, în aceeași 
dată Farmacordis Warehouse SRL  a emis factura nr. 9 din 28/03/2018 către debitorul în insolvență, în valoare de 
697.909,81 lei plus TVA de 132.602,86 lei, reprezentând servicii transport conform contractului nr. 1 din 01/01/2016, 
documente post-întocmite și antedatate, faptă prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-pârâtul, în calitate de administrator statutar, a dispus efectuarea de plăți din contul debitorului în insolvență către sine, 
în cuantum total de 102.100 lei, cu explicația „plată pentru Farmacordis Warehouse”, faptă prevăzută de art. 169 alin. 
(1) lit. a), și g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-din tabelul definitiv de creanțe (f. 46), rezultă că totalul creanțelor asupra averii debitorului (pasivul debitorului) este în 
cuantum de 23.765.228,70 lei; 
În drept, 
-potrivit art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: 
„ ART. 169 
(1) 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 insolvență, fără să depășească prejudiciul aflat în 
legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din 
cadrul societății, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre 
următoarele fapte: 
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b) au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăți; 
d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în 
conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, 
atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă; 
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 
f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; 
g) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna 
celorlalți creditori; 
h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit 
prevederilor prezentului titlu.” 
-potrivit art. 170 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: 
„ ART. 170 
Acțiunea prevăzută la art. 169 se prescrie în termen de 3 ani. Prescripția începe să curgă de la data la care a fost 
cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariția stării de insolvență, dar nu mai târziu de 2 ani de 
la data pronunțării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de insolvență.” 
-potrivit art. 171 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: 
„ ART. 171 
Sumele depuse potrivit dispozițiilor art. 169 alin. (1) vor intra în averea debitorului și vor fi destinate, în caz de 
reorganizare, plății creanțelor potrivit programului de plăți, completării fondurilor necesare continuării activității 
debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii pasivului.” 
-potrivit art. 1349 alin. (1) și (2) din Codul civil: 
„ ART. 1349 
Răspunderea delictuală 
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu 
aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. 
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le 
repare integral.” 
-potrivit art. 358 din Codul de procedură civilă: 
„ ART. 358 
Neprezentarea la interogatoriu și refuzul de a răspunde 
Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste 
împrejurări ca o mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul. În 
acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât și alte probe, inclusiv prezumțiile, pot fi admise pentru completarea 
probatoriului.” 
În cauză, referitor la întrunirea condițiilor răspunderii, judecătorul-sindic statuează următoarele: 
-cererea de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în 
insolvență, întemeiată pe art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale directe, adică o răspundere pentru fapta ilicită proprie, așa încât 
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prezintă caracteristicile răspunderii delictuale: 
a) presupune un raport juridic obligațional care izvorăște dintr-o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii, raport în care 
autorul faptei ilicite sau o altă persoană chemată să răspundă are obligația de a repara prejudiciul; 
b) apare ca o sancțiune de drept civil, astfel încât are în vedere patrimoniul persoanei răspunzătoare de fapta ilicită 
prejudiciabilă, iar în cazul decesului acesteia, obligația de reparare a prejudiciului se va transmite moștenitorilor; 
-pentru atragerea răspunderii, fiind o specie a răspunderii delictuale directe, trebuie întrunite condițiile generale ale 
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie: a) existența unui prejudiciu; b) săvârșirea unei fapte ilicite; c) raportul 
de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu; d) vinovăția celui ce a săvârșit fapta ilicită; 
-pentru atragerea răspunderii trebuie întrunite și condițiile speciale ale răspunderii: a) calitatea de persoană care prin 
fapta sa ilicită a cauzat starea de insolvență a debitorului; b) săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute de art. 169 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-referitor la prejudiciu, acesta constă, pentru creditorii debitorului, în ajungerea lui în stare de insolvență, dublată de 
insolvabilitatea lui, adică lipsa sumelor de bani sau a bunurilor care pot fi lichidate în scopul plății obligațiilor exigibile 
către creditori. 
-referitor la fapta ilicită, ea trebuie să se încadreze în una din faptele tipice prevăzute de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
-referitor la legătura de cauzalitate, ca regulă, răspunderea este atrasă de săvârșirea uneia dintre faptele din categoriile 
prevăzute de lege care a cauzat, concurat sau contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvență, deci indiferent 
dacă fapta săvârșită reprezintă o cauză directă, o cauză concurentă sau doar o împrejurare cu contribuție cauzală la 
producerea prejudiciului, conform teoriei indivizibilității cauzei cu condițiile, în care se apreciază că un element cauzal 
(cauză necesară) nu acționează singular și izolat, ci este, de cele mai multe ori, condiționat de împrejurări care, deși nu 
determină nemijlocit efectul (prejudiciul), îl favorizează sau îl circumstanțiază, astfel încât acestea alcătuiesc împreună 
cu cauza o unitate indivizibilă, în cadrul căreia dobândesc, prin interacțiune cu cauza, un rol cauzal; 
-cu toate acestea, în cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât 
culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă, prezumția fiind relativă; 
-referitor la vinovăție, răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este o răspundere esențialmente subiectivă, deci 
va fi activată numai dacă există vinovăția autorului faptei ilicite prejudiciabile, însă, în ceea ce privește existența și 
întinderea obligației autorului de a repara prejudiciul, nu are relevanță forma de vinovăție cu care a săvârșit fapta ilicită 
prejudiciabilă, intenție sau culpă, după caz; 
În concret, întemeindu-se și pe datele, constatările și concluziile din raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului, coroborat cu ansamblul înscrisurilor din dosarul de insolvență, 
judecătorul-sindic reține următoarele: 
-pârâtul au avut calitatea de administrator statutar al debitorului, așa cum rezultă din raportul de cauze (f. 3), 
concordante cu informațiile referitoare la debitorul în insolvență extrase din registrul comerțului; 
-în continuarea probei cu înscrisuri administrată nemijlocit în cauză, judecătorul-sindic va completa datele și 
împrejurările care rezultă din acestea, cu prezumțiile simple, lăsate la luminile și înțelepciunea judecătorului, conform 
art. 329 din Codul de procedură civilă, prezumții care se impun în aplicarea regulii de drept în materie conform căreia 
prezumția este derivată din ceea ce se întâmplă în mod obișnuit (praesumptio ex eo quod plerumque fit aut fieri 
intelligitur, presumtio est anticipatio judicii de rebus incertis ex eo quod plerumque fit percepta); 
-în urma verificărilor efectuate, lichidatorul judiciar a identificat și expus următoarele fapte care susțin acțiunea în 
antrenarea răspunderii administratorului statutar, cu încadrarea juridică corespunzătoare, astfel: 
[1]. 
-discount-urile acordate de debitorul în insolvență societății din același grup de interese, Farmacordis Warehouse SRL, 
controlată tot de pârât, în valoare totală de 12.623.096,57 lei, sunt net superioare în valoare discount-urilor primite de la 
aceeași societate, în valoare totală de 7.089.995,83 lei, ceea ce a condus la starea de instabilitate financiară și de 
insolvență, fiind operațiuni în care debitorul a fost net defavorizat față de cealaltă societate; 
-în luna decembrie 2017, Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, a emis factura cu nr. 14737 din 29.12.2017, (după 
deschiderea procedurii), către Farmacordis Warehouse SRL, care cuprinde discount de 3.123.969,05 lei plus TVA, 
această factură fiind înregistrată în contabilitatea debitoarei abia în luna ianuarie 2018, prin această înregistrare decalată 
a facturii în evidențele celor două societăți a fost afectat pozitiv rezultatul financiar al Farmacordis Warehouse SRL, iar 
neînregistrarea în contabilitatea Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  a menținut un rezultat financiar nereal, 
pierderea afectând anul următor; 
-în concret, judecătorul-sindic reține că faptele se circumscriu cel puțin faptei tipice că a folosit bunurile debitorului în 
folosul propriu sau în folosul unei alte persoane, respectiv în interesul debitorilor societății în insolvență, respectiv 
faptei tipice că a ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea 
în conformitate cu legea, fapte prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență; 
[2]. 
-a constatat faptul că în fișa de cont a furnizorului Argeșanu Marius Gabriel Ionel a fost înregistrată în data de 
09.02.2016 suma de 6.725.595,04 lei, fără a fi rezultatul unei tranzacții comerciale, ci provenită dintr-o preluare de 
datorie, dublată de o subrogație prin schimbare de debitor, în care toate trei părțile „contractante” au fost reprezentate de 
aceeași persoană, pârâtul, având calitate triplă de administrator al debitorului în insolvență, administrator al celeilalte 
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societăți din grup, Farmacordis Warehouse SRL, și în calitate de persoană fizică, care a preluat datoria debitorului în 
insolvență, cu scopul prefigurat de a deveni creditor în procedura de insolvență a debitorului, pentru a încerca să 
controleze într-o măsură procesul decizional în cadrul adunării creditorilor; 
-așa cum a consemnat lichidatorul judiciar, verificând contractele primite de la debitoare, anexat la contractul de 
vânzare cumpărare nr. 845 din 28.12.2015 încheiat între Farmacordis Warehouse SRL  în calitate de vânzător și 
Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  în calitate de cumpărător, a regăsit contractul de preluare de datorie încheiat 
la data de 02.09.2017 prin care Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  în calitate de debitor, transmite către Argeșanu 
Marius Gabriel Ionel – nou debitor, obligația de plată în cuantum de 6.725.595,04 lei, pe care debitoarea o are către 
creditorul Farmacordis Warehouse SRL. 
-în temeiul art. 1599 Cod civil s-a încheiat contractul de preluare a datoriei în următoarele condiții: “Farmacordis 
Warehouse Distribuție SRL-debitor, transmit către Argeșanu Marius Gabriel Ionel-nou debitor, obligația de plată în 
cuantum de 6.725.595,04 lei pe care o am către creditorul Farmacordis Warehouse SRL, conform Contractului de 
distribuție nr. 845 din data de 28.12.2015 
-Farmacordis Warehouse Distribuție, este eliberat de obligațiile asumate prin contractul de distribuție nr. 
845/28.12.2015, cu condiția ca noul debitor să fie solvabil la data încheierii prezentului contract. Iar între Argeșanu 
Marius Gabriel Ionel și Farmacordis Warehouse SRL, se va compensa suma cu dividente neridicate.” 
-actul de preluare a datoriei este operat în contabilitate la data de 03.11.2017, după intrarea în insolvență a Farmacordis 
Warehouse SRL  și cu câteva zile înainte de intrarea în insolvență a debitoarei lor. Mai mult, contractul încheiat între 
trei părți este semnat pentru toate părțile de către domnul Argeșanu Marius Gabriel Ionel, fiind întocmit în data de 
02.09.2017, dar este înregistrat în contabilitate eronat, cu data de 09.02.2016, așa cum rezultă din imaginea imprimată 
din programul de contabilitate SAGA (f. 34). 
-pârâtul Argeșanu Marius Gabriel Ionel este creditor atât în tabelul Farmacordis Warehouse Distribuție cu suma de 
6.725.595 lei (în locul Farmacordis Warehouse), cât și în tabelul creditorilor Farmacordis Warehouse, cu o creanță 
subordonată în cuantum de 5.192.557 lei; 
-în concret, judecătorul-sindic reține că faptele se circumscriu cel puțin faptei tipice că a folosit bunurile debitorului în 
folosul propriu sau în folosul unei alte persoane, respectiv în interesul debitorilor societății în insolvență, respectiv 
faptei tipice că a ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea 
în conformitate cu legea, fapte prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență; 
[3]. 
-Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  a emis factura nr. 13 din 18.09.2017 prin care înstrăinează 220 mp de rafturi 
metalice depozitare către Ropharma Logistic SA în valoare de 13.794,60 lei. Din verificările efectuate, a constatat că 
aceste bunuri nu existau în gestiunea debitoarei. A anexat cererii copia facturii. 
-în concret, judecătorul-sindic reține că faptele se circumscriu faptei tipice că a ținut o contabilitate fictivă, au făcut să 
dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea, fapte prevăzută de art. 169 
alin. (1) lit. și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
[4]. 
-în luna ianuarie 2018, debitoarea a înregistrat în contabilitate factura nr. 2/22.01.2018 în valoare de 830.512,68 lei cu 
TVA inclus, emisă de Farmacordis Warehouse SRL  reprezentând rate leasing 2016, 2017 și combustibil; 
-în fapt, societatea afiliată Farmacordis Warehouse SRL  a achiziționat în leasing autovehicule pe care nu le-a utilizat în 
scop propriu, ci le-a închiriat debitoarei, fără acordul societății de leasing, convenție care a fost constatată ca fiind 
nelegală de inspectorii AJFP Târgu Mureș, ca urmare a verificărilor făcute cuprinse în rapoartele de inspecție fiscală 
întocmite; 
-ca urmare a constatării caracterul nelegal al convenției de leasing în rapoartele de inspecție fiscală, la data de 
28.03.2018, s-a emis factura nr. 8/28.03.2018 de către Farmacordis Warehouse SRL  către debitoare, în care se 
stornează ratele de leasing și combustibilul pentru perioada 2016-2017, însă, la aceeași dată, Farmacordis Warehouse 
SRL  emite factura nr. 9 către debitoare, în valoare de 697.909,81 plus TVA de 132.602,86 lei reprezentând servicii de 
transport conform contract nr. 1/01.01.2016, în fapt, fiind facturate toate cheltuielile pe care Farmacordis Warehouse 
SRL  le-a avut cu aceste autoturisme, în defavoarea debitorului în insolvență și în favoarea altei societăți din grupul de 
interese; 
-cu ordinul de compensare nr. 436592 din 28.03.2018, a fost compensată suma din factura emisă de Farmacordis 
Warehouse SRL  aferentă anilor 2016-2017, cu facturi emise de debitor după data intrării în insolvență, valoarea 
ordinului de compensare fiind de 706.997,91 lei, acte cu privire la care lichidatorul judiciar a declarat că există 
posibilitatea de a fi antedatate, deoarece, în caz contrar, cheltuielile de transport ar fi trebuit să fie facturate și decontate 
încă de la bun început, antedatarea documentelor fiind o practică a pârâtului constatată și de Curtea de Apel Mureș prin 
decizia nr. 163/A/2018 din dosarul 365/1371/2017/a2; 
-în concret, judecătorul-sindic reține că faptele se circumscriu cel puțin faptei tipice că a folosit bunurile debitorului în 
folosul propriu sau în folosul unei alte persoane, respectiv în interesul debitorilor societății în insolvență, respectiv 
faptei tipice că a ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea 
în conformitate cu legea, a deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv 
pasivul acesteia, fapte prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a) și d) și e) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență; 
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[5]. 
-între Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  și Farmacordis Warehouse SRL, care deține calitatea de asociat al 
debitorului, existau relații comerciale în care cele două societăți aveau calitatea atât de vânzător, cât și de client, iar 
aceste contracte au fost semnate de pârâtul Argeșanu Marius Gabriel în calitate de reprezentant al ambelor societăți, 
care a calculat reducerile comerciale acordate și cele primite fără a se ține cont de prevederile contractuale; 
-așa cum a constatat lichidatorul judiciar în raportul de cauze, au fost întocmite rapoarte de inspecție fiscală, în care se 
precizează faptul că reducerile comerciale nu au respectat prevederile contractuale: în raportul de inspecție fiscală 
încheiat la data de 27.02.2018 se menționează faptul că Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  a emis factura nr. 
14737 din 29/12/2017 către Farmacordis Distribuție SRL, reprezentând marfă facturată, în care debitorul în insolvență a 
acordat un discount mediu de 77% în sumă de 3.123.969 lei cu TVA aferent de 281.157 lei; 
-potrivit art. 22 din contractul cadru 110 din 31/12/2015, discount-ul se acordă ca reduceri comerciale, în funcție de 
cifra de afaceri realizată și reduceri financiare, în funcție de devansarea termenului de plată stabilit, însă debitorul nu a 
fost în măsură să prezinte documentele din care să rezulte că reducerea de 3.123.969 lei plus TVA a fost acordată ca o 
consecință a unui volum de vânzări sau că a fost calculată în baza unui mecanism prestabilit prin contract, având în 
vedere că principalul furnizor al societății debitoare a fost Farmacordis Warehouse SRL ; 
-se poate reține că nu sunt respectate clauzele contractuale, deoarece luni consecutive acordă reduceri care depășesc 
marja de profit, conducând la pierderi contabile, iar la sfârșit de an, în lunile noiembrie și decembrie, debitorul primește 
de la Farmacordis Warehouse SRL  reduceri pentru a contrabalansa pierderea contabilă, aceste reglaje fiind în mod 
evident artificiale și efectuate strict în funcție de necesitățile de moment, fără legătură cu activitatea comercială efectivă 
a societăților; 
-prin tranzacțiile cu discount-urile primite și acordate, debitorul în insolvență urmărea recuperarea de TVA de la bugetul 
de stat. Astfel, urmare a acestor tranzacții între Farmacordis Warehouse SRL  și Farmacordis Warehouse Distribuție 
SRL, aceasta din urmă, avea de recuperat TVA în valoare de 952.090 lei, iar în luna iulie 2017 a solicitat AJFP Târgu 
Mureș rambursarea acestei sume. Ca urmare a verificărilor efectuate de inspectori, s-a constatat faptul că în perioada 
noiembrie 2015-iulie 2017, discontul acordat de Farmacordis Warehouse SRL  societății Farmacordis Warehouse 
Distribuție SRL  era de 10.189.146 lei, iar discountul acordat de Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  societății 
Farmacordis Warehouse SRL  era de 4.702.289 lei, astfel că s-a dispus ajustarea TVA-ului aferent acestei diferențe de 
5.486.857 lei reprezentând discount neacordat. La acest discount, TVA-ul calculat a fost de 519.401 lei, astfel că la data 
de 29.09.2017, Farmacordis Warehouse SRL  a emis trei facturi cu seria 10946, 10946, 19845 reprezentând diferențe de 
discount nefacturat la termen pentru perioada niembrie –decembrie 2015, 2016 și ianuarie –iulie 2017, discounturi în 
valoare totală de 6.229.819,79 lei. La data de 27.09.2017 datoria debitoarei către Farmacordis Warehouse SRL  era de 
10.389.349,53 lei. După înregistrarea celor 3 facturi menționate mai sus, facturi cu seriile 10946, 10946 și 19845 cu 
discounturi în valoare totală de 6.229.819,79 lei, s-a diminuat această datorie la 4.203.269,74 lei. La data de 30.09.2017 
Farmacordis Warehouse Distribuție SRL  inițiază cu Farmacordis Warehouse SRL  ordinul de compensare nr. 3471321 
în valoare de 1.167.630,33 lei și se înregistrează nota contabilă fără număr document în valoare de 3.035.639,41 lei, 
astfel că la data de 30.09.2017, datoria comercială a debitoarei către Farmacordis Warehouse SRL  este zero. Acest fapt 
se petrece înainte cu câteva zile de intrarea în insolvență a Farmacordis Warehouse SRL, așa cum rezultă din 
documentele justificative fișa contabilă a furnizorului Farmacordis Warehouse care cuprinde aceste tranzacții și ordinul 
de compensare nr. 3471321; 
-mecanismul de acordare a discount-urilor este lăsat la aprecierea exclusivă a administratorului din momentul efectiv al 
acordării lui, nefiind stabilit clar, în baza unui mecanism logic de calcul sau cuantificabil în funcție de niște performanțe 
anticipate, așa cum se practică în mod obișnuit în piață; 
-în concret, judecătorul-sindic reține că faptele se circumscriu cel puțin faptei tipice că a folosit bunurile debitorului în 
folosul propriu sau în folosul unei alte persoane, respectiv în interesul debitorilor societății în insolvență, respectiv 
faptei tipice că a ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea 
în conformitate cu legea, faptă prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență; 
[6]. 
-așa cum rezultă din extrasele debitoarei de la Banca Unicredit din luna septembrie 2017, lichidatorul judiciar a 
constatat faptul că au fost efectuate plăți în contul pârâtului Argeșanu Marius cu explicația „plată pentru Farmacordis 
Warehouse”. Astfel în data de 05.09.2017 s-au efectuat două tranzacții, prima tranzacție în sumă de 42.800 lei și a doua 
în sumă de 29.300 lei. În data de 06.09.2017 s-a plătit 5.200 lei, în data de 07.09.2017 s-a plătit 4.600 lei, în data de 
08.09.2017 s-a plătit 3.900 lei, în data de 12.09.2017 s-a plătit 9.000 lei, iar în data de 15.09.2017 s-a plătit suma de 
7.300 lei. În concluzie, s-a plătit în contul pârâtului Argeșanu Marius Gabriel Ionel suma totală de 102.100 lei, conform 
copiilor extraselor de cont anexate de lichidatorul judiciar. 
-așa cum a apreciat și lichidatorul judiciar, chiar dacă raportat la volumul de activitate al societății aceste sume sunt 
mici, rezultă fără echivoc interesul propriu urmărit de administrator, care și-a plătit cu preferință aceste sume în contul 
creanței pe care debitoarea din acest dosar o avea de plată către Farmacordis Warehouse, cu prioritate față de restul 
creditorilor; 
-în concret, judecătorul-sindic reține că faptele se circumscriu cel puțin faptei tipice că a folosit bunurile debitorului în 
folosul propriu sau în folosul unei alte persoane, respectiv în interesul debitorilor societății în insolvență, respectiv 
faptei tipice că în luna precedentă încetării plăților, a plătit sau a dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în 
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dauna celorlalți creditori, faptă prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. a) și g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență; 
În ceea ce privește apărările pârâtului din cuprinsul întâmpinării (f. 140), judecătorul sindic reține că acestea sunt 
neîntemeiate, deoarece: 
-referitor la argumentul că pârâtul nu a săvârșit niciuna dintre faptele imputate, deoarece atragerea răspunderii 
administratorului nu se poate reține pentru o incapacitate managerială, ci pentru săvârșirea unor fapte cu caracter ilicit, 
prin care s-a deturnat activitatea societății de la scopul pentru care a fost înființată, fapte ilicite care nu au fost dovedite 
de reclamant, judecătorul-sindic reține că acesta este neîntemeiat, deoarece, din imaginea de ansamblu a dispozițiilor, 
operațiunilor, faptelor și actelor pârâtului, în calitate de administrator statutar al debitorului în insolvență, rezultă că 
acesta a creat un sistem esențialmente discreționar de administrare a debitorului, laolaltă cu celelalte societăți din grupul 
de interes, caracterizat de minimizarea sau eliminarea din procesul decizional a principiilor și criteriilor de performanță 
economică, urmărirea profitului și maximizarea poziției concurențiale în piața caracteristică, sistem care s-a concretizat 
într-o serie de inginerii și artificii juridice și financiar-economice, unele dintre acestea contrare normelor legale 
contabile, cu scopul de extrage maximum de avantaje (eng.= leverage) în favoarea unei sau unor societăți din grup, prin 
aducerea artificială a altora într-o poziție financiar-economică dezavantajoasă sau, chiar mai mult decât atât, 
irecuperabilă, așa cum este cazul debitorului în insolvență în special; 
-referitor la argumentul că pârâtul nu poate fi obligat decât la plata sumelor care reprezintă consecința directă, cu 
legătură de cauzalitate, a faptelor sale, nu la suma reprezentând întregul pasiv al debitorului, acesta este neîntemeiată, 
deoarece, așa cum s-a reținut anterior, chiar dacă operațiunile și faptele pârâtului pot fi individualizate, din modalitatea 
de ansamblu în care au fost programate și executate, rezultă că ansamblul activității pârâtului, în calitate de 
administrator, s-a bazat pe ideea punerii debitorului într-o situație dezavantajoasă pentru a crea artificial o situație 
avantajoasă altei sau altor societăți din grup, cu perspectiva „dispensării” (falimentului) debitorului și continuării 
activității („salvării”) restului societăților, așa încât, deoarece concepția de ansamblu referitoare la administrarea 
debitorului a fost atinsă de „ilicit”, pârâtul este ținut să răspundă raportat la întregul pasiv; 
-în orice caz, pârâtul, susținând că este răspunzător nu pentru întreg pasivul, ci numai pentru o parte, pentru care există 
legătura de cauzalitate, era dator, deoarece el este partea care aduce o propunere nouă în judecată, să își dovedească, 
prin orice mijloc de probă admis de lege susținerile, ceea ce pârâtul nu a făcut; 
-referitor la argumentul legat de situația particulară a celor două facturi emise după deschiderea procedurii insolvenței, 
respectiv factura nr. 14737 din 29/12/2007 și factura nr. 8 din 28/03/2018, deși pârâtul invocă că răspunderea aparține 
administratorului judiciar, fiind emise în perioada de după deschiderea procedurii, când debitorul se afla sub 
supravegherea administratorului judiciar, acest argument este neîntemeiat, deoarece, chiar și dacă din discuțiile 
informale cu administratorul judiciar, pârâtul ar fi primit acceptul emiterii acestor facturi, era dator să respecte regulile 
în materie și să obțină aprobarea scrisă în acest sens, în concret pârâtul neputând face, în cadrul procesului, dovada 
existenței aprobării, așa faptele sale se încadrează, de asemenea, în categoria ilicitului, conform regulii că din punct de 
vedere juridic, ceea ce nu se probează nu există – idem este non esse et non probari; 
-referitor la argumentul că răspunderea organelor de conducere este una specială, întemeiată pe răspunderea 
administratorului față de societate în limitele contractului de mandat, acesta este incorect, deoarece, așa cum s-a reținut 
anterior, răspunderea reglementată de art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență se constituie ca o specie a răspunderii delictuale, circumscrisă particularităților provenite din 
procedura insolvenței; 
-referitor la argumentul legat de neîntrunirea condițiilor laturii subiective, acesta este incorect, deoarece răspunderea 
pentru unele dintre faptele tipice este atrasă pentru săvârșirea acestora cu intenție, pentru altele, pentru săvârșirea chiar 
și din culpă a acestora, însă, în cazul debitorului în insolvență, așa cum s-a reținut anterior, conduita de ansamblu a 
pârâtului exhibă existența intenției de a favoriza unele societăți din grup în dauna altora, a debitorului în special, așa 
încât sunt întrunite elementele constitutive ale răspunderii sub aspectul laturii subiective; 
-referitor la argumentul că o parte a creanței imputate în prezentul proces este reprezentată de creanța băncii de la care a 
fost contractat un împrumut de către cealaltă societate, Farmacordis Warehouse SRL, care a fost garantat de debitorul în 
insolvență, sumă pentru care se solicită atragerea răspunderii de două ori, o dată în calitate de administrator al 
Farmacordis Warehouse SRL, și încă o dată în prezentul dosar, în calitate de administrator al debitorului în insolvenței, 
judecătorul-sindic reține că acesta este neîntemeiat, deoarece atragerea răspunderii are loc în cadrul procedurii de 
insolvenței fiecărui debitor în parte, o eventuală situație în care ar avea loc o dublă „condamnare” putând fi discutată în 
cadrul căilor de atac sau căilor referitoare la executare, prevăzute de lege; 
În concluzie, reține că sunt întrunite toate condițiile atragerii răspunderii pentru ajungerea debitorului în stare de 
insolvență: cauzarea unui prejudiciul constând în neplata obligațiilor față de creditori, conform tabelului definitiv de 
creanțe (f. 76), săvârșirea unei fapte ilicite prevăzute de lege constând în aceea că a folosit bunurile sau creditele 
persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane, a făcut activități de producție, comerț sau prestări 
de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice, a dispus, în interes personal, continuarea unei activități 
care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți în luna precedentă încetării plăților, a ținut o 
contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea, 
a deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia, a plătit sau a 
dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori, existența prezumată a legăturii de 
cauzalitate dintre fapta ilicită și ajungerea societății în stare de insolvență, precum și săvârșirea faptei ilicite cu 
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vinovăție, potrivit art. 169 alin. (1) lit. a), b), c), d). e) și g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență. În consecință, în temeiul art. 1349 alin. (1) și (2) din Codul civil și art. 169 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, judecătorul-sindic va admite cererea 
formulată de lichidatorul judiciar de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la 
ajungerea debitorului în insolvență, și va obliga pârâtul să acopere pasivul debitorului, respectiv să plătească suma de 
23.765.228,70 lei, sume care vor intra în averea debitorului și vor fi destinate acoperirii pasivului, precum și la plata 
cheltuielilor efectuate în procedura de insolvență a debitorului. 

Pentru aceste motive în numele legii, hotărăște: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar, CABINETE ASOCIATE DE INSOLVENȚĂ POPA & RUS, cu 
sediul în Oradea, Bulevardul Republicii nr. 75, ap. 20-22, județul Bihor, al debitorului în insolvență Farmacordis 
Warehouse Distribuție SRL, în contradictoriu cu pârâtul, ARGEȘANU MARIUS GABRIEL IONEL, cu domiciliul în 
Tîrgu Mureș, strada Muntenia nr. 78, ap. 5, județul Mureș, și, în consecință, Obligă pârâtul, Argeșanu Marius Gabriel 
Ionel, să acopere pasivul debitorului în insolvență, Farmacordis Warehouse Distribuție SRL, cu sediul în Tîrgu-Mureș, 
Calea Sighișoarei nr. 84, ap. 2, județul Mureș, cu număr de ordine în registrul comerțului: J26/405/2015 și cod unic de 
înregistrare: 3440160, respectiv să plătească suma de 23.765.228,70 lei.  
Obligă pârâtul să plătească cheltuielile efectuate în procedura de insolvență a debitorului. Cu drept de apel în termen de 
7 de zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Pronunțată la data 
de 25 martie 2019 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 
Judecător-sindic,             Grefier, 
Florin Lupașcu         Savuli Stela-Nora 
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