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Raportul final privind activitatea lichidatorului judiciar și  
propunerea de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014, 

declanșată împotriva debitorului SC Ciolacu Dermoestetica SRL 
I. Mențiuni privind deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței împotriva SC 
Ciolacu Dermoestetica SRL 
Prin cererea care face obiectul dosarului nr.447/99/2022, creditoarea Gogan Gabriela a solicitat deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței împotriva SC Ciolacu Dermoestetica SRL în vederea recuperării creanței sale în sumă de 
38.283 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale restante. 
Prin Sentința civilă nr.294/14.04.2022, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr.447/99/2022, instanța admite cererea 
formulată de creditoarea creditoarea Gogan Gabriela, dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenței 
împotriva SC Ciolacu Dermoestetica SRL, desemnează în calitate de lichidator judiciar practicianul în insolvență 
SOLVENS SPRL și stabilește termenele procedurale. 
II. Mențiuni privind datele generale și de identificare – Istoric 
Datele și informațiile despre SC Ciolacu Dermoestetica SRL au fost preluate din certificatul constatator de la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, înregistrat sub nr.46162/20.04.2022 motivat de faptul că 
administratorul statutar al debitorului nu a predat documentele de înființare ale SC Ciolacu Dermoestetica SRL. 
SC Ciolacu Dermoestetica SRL este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub 
nr.J22/2076/03.07.2008, debitoarea având Codul de Identificare Fiscală - 24140834. 
La înființare SC Ciolacu Dermoestetica SRL: 
- avea sediul social în mun. Iasi, str. Octav Mayer, nr.3, mansarda 11, jud. Iași; 
- avea ca obiect principal de activitate „Activități de întreținere corporală”; 
- avea capitalul social de 200 lei, divizat în 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei deținute de către asociații 
Mihalache Gabriela având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50% și Ciolacu Maria Ramona având o cotă 
de participare la beneficii și pierderi de 50% 
- are în calitate de administratori statutari pe Mihalache Gabriela și Ciolacu Maria Ramona cu puteri depline. 
În baza Rezolutiei nr.1505/26.01.2015 debitoarea înregistrează următoarele modificări: 
- dna. Mihalache Gabriela iese din societate cesionând părțile sale sociale către Ciolacu Maria Ramona, care rămane 
asociat unic al debitoarei. 
- debitoarea deschide un punct de lucru în mun. Iasi, str. Palat, nr.3E, complex Palas Shoping Street, clădirea E2, spatiul 
E1P6+P5+P4+P3 
În baza Rezolutiei nr.18547/29.08.2017 debitoarea înregistrează următoarele modificări: 
- debitoarea își măreste capitalul social de la 200 lei la 400 lei și este cooptat în societate dl. Timofte Laurențiu, care va 
deține un număr de 20 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, deținând astfel 50% din capitatul social al 
debitoarei. 
Din informațiile primite, rezultă că de la înființare, respectiv data de 03.07.2008 și până la data de 14.04.2022, dată 
când SC Ciolacu Dermoestetica SRL a intrat sub incidența prevederilor Legii nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, nu au mai fost aduse alte modificări sau completări la actul constitutiv al 
debitorului. 
III. Mentiuni privind situația economico-financiară și patrimonială la intrarea debitorului sub incidența Legii nr.85/2014 
privind procedura insolvenței 
Prin adresa înregistrată sub nr.401/1259/14.04.2022 ne-am adresat A.J.F.P. Iași prin care am solicitat copii după 
bilanțurile contabile și balanțele de verificare depuse de către debitor la această instituție, prin adresa 
nr.240/11.05.2022, transmisă prin poșta electronică, AJFP Iași ne comunică informații despre debitor, asociați și 
administratori, situația vectorului fiscal și situațiile financiare anuale aferente anului 2016, cu mențiunea că acesta este 
ultimul bilanț depus de către debitor la instituțiile abilitate. 
Accesând site-ul ANAF am extras informații despte debitor și indicatorii economico-financiari la data de 31.12.2016, 
din care reiese că debitorul este înregistrat ca fiind plătitor de impozit pe salarii și contribuții sociale, fiind înregistrat 
doar ca plătitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor. 
Urmare notificării comunicate de noi, administratorul statutar al debitorului a pus la dispoziția lichidatorului judiciar 
balanța de verificare la data de 31.12.2020, fără a pune la dispoziție și alte documente financiar contabile. 
Conform balanța de verificare la data de 31.12.2020 principalii indicatori economico-financiari a debitorului se prezintă astfel: 
- disponibilități bănesti în sumă de 151.187 lei 
- creanțe de recuperat în sumă de 64.359,05 lei 
- datorii în sumă de 380.976 lei 
În ceea ce privește datoriile în sumă de 380.976 lei, în vederea depunerii eventualelor declarații de creanță au fost 
notificați creditorii bugetari și furnizorii de utilități. 
În ceea ce privește disponibilitățile bănești în sumă de 151.187 lei, acestea sunt evidențiate doar scriptic în balanța de 
verificare de la 31.12.2020, dar neidentificate faptic la inventariere. 
Referitor la creanțele de încasat în cuantum de 64.359,05 lei, menționăm că nu au putut fi identificați debitorii din 
evidența contabilă a SC Ciolacu Dermoestetica SRL întrucât administratorul statutar nu a depus lista debitorilor la 
dosarul cauzei, nu a predat-o lichidatorului judiciar și nici nu a dat relații cu privire la cine sunt debitorii și de la cine are 
de încasat sume de bani. 
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În această situație, lichidatorul judiciar a fost pus în imposibilitatea de a promova acțiuni pentru recuperarea acestor 
debite, iar cu aceste sume aduse la masa credală SC Ciolacu Dermoestetica SRL să achite creditorii debitoarei. 
Pentru aceste considerente sub nr.796/1259/29.06.2022 a fost promovată cerere privind atragerea răspunderii materiale 
împotriva fostei conduceri a debitoarei. 
Alte elemente despre societatea debitoare precum și despre cauzele și împrejurările care au condus la insolvența SC 
Ciolacu Dermoestetica SRL au fost prezentate detaliat în raportul cauzal înregistrat sub nr.640/1259/24.05.2022. 
IV.Mentiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atributiile sale 
În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței și a celor dispuse prin Sentința civilă 
nr.294/14.04.2022 prin care s-a desemnat lichidatorul judiciar în dosarul nr.447/99/2022, în cadrul procedurii s-au 
desfășurat activități specifice respectiv: 
- Anunțul publicitar pentru a aduce la cunoștință generală deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014, 
împotriva debitoarei SC Ciolacu Dermoestetica SRL și a faptului că a fost desemnat lichidatorul judiciar, a fost publicat 
în ziarul „Bună Ziua Iași” și în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței și a dispozițiilor Sentinței civile 
nr.178/16.03.2022 au mai fost notificate: 
- Judecătoria Iași căreia i s-a adus la cunoștință că s-a deschis procedura simplificata a insolvenței SC Ciolacu 
Dermoestetica SRL la data 14.04.2022 și de la această dată se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanțelor împotriva debitorului sau a bunurilor sale; 
- Au fost notificate băncile respectiv, Trezoreria Iași, Alpha Bank, B.R.C.I., Banca Carpatica, Eximbank, Banca Italo 
Romena, Banca Transilvania, Bancpost, BCR, BRD, CEC, Citibank, credit Europe Bank, Marfin Bank, credit Agricole, 
Garantibank, ING Bank, Leumi Bank, Libra Bank, MKB Romexterra Bank, OTP Bank, Piraeus Bank România, 
Porsche Bank România, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, RBS Bank, Romanian International Bank, Intesa San Paolo 
Bank, UniCredit Țiriac Bank SA, Volksbank, Fortis Bank, cărora li s-a adus la cunoștință faptul că împotriva SC 
Ciolacu Dermoestetica SRL s-a deschis procedura simplificata a insolvenței și că nu au dreptul să dispună de sumele de 
bani existente în conturile acestei societăți fără un ordin al lichidatorului judiciar. 
Din răspunsurile primite până la această dată de la unitățile bancare notificate rezultă că SC Ciolacu Dermoestetica SRL 
nu are conturi deschise la aceste instituții bancare. 
Prin adresa nr.297345/18.04.2022 BRD SA, ne aduce la cunostintă faptul că debitoarea are trei conturi deschise la 
această institutie, soldul acestora fiind 0 lei/eur. 
Prin adresa nr.10394/18.04.2022 Trezoreria Iasi, ne aduce la cunostintă faptul că debitoarea are trei conturi deschise la 
această institutie bancară, soldul a două conturi fiind de fiind 0 lei, iar la un cont 8,45 lei 
- societății debitoare și administratorului statutar al acesteia, li s-a adus la cunoștință deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței împotriva SC Ciolacu Dermoestetica SRL; 
În data de 04.05.2022, conform procesului-verbal inregistrat sub nr.2506/1260/04.05.2022, ne-am deplasat la sediul 
social al debitoarei SC Ciolacu Dermoestetica SRL din mun. Iasi, str. Octav Mayer, nr.3, mansarda 11, jud. Iași, astfel 
cum este încris în certificatul constatator emis de către Oficul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași 
înregistrat sub nr.46162/20.04.2022, unde am identificat o clădire în care desfășoară activitate mai multe societăți 
comerciale. 
La camera nr.11 a clădirii am identificat o usă din sticlă, pe care scrie Veronica Moraru Nails Academy, însă la 
insistențele noastre nu a răspuns nimeni. 
Am întrebat o persoană de la camera nr.12 dacă are cunostință despre debitoare, iar aceasta arată că SC Ciolacu 
Dermoestetica SRL a funcționat în urmă mai multi ani la adresa respectivă, însă la această dată nu mai stie nimic despre 
această societate ori despre adminstratorii statutari ai acesteia 
Ulterior, la sediul lichidatorului judiciar s-a prezentat administratorul statutar al debitoarei dna. Timofte(fostă Ciolacu) 
Maria-Ramona, care arată că societatea a fost înființată în anul 2008, a avut ca obiect de activitate activități întreținere 
corporală și cosmetică și a încetat activitatea în anul 2018, nu are persoane angajate în societate, nu deține bunuri și 
sume de bani în patrimoniu, nu cunoaste să aibă datorii. 
În ceea ce priveste documentele contabile, dna. Timofte(fostă Ciolacu) Maria-Ramona, arată că va preda documentele 
de înființare și financiar contabile până la data de 21.05.2022, obligatie neîndeplinită până la această dată. 
Având în vedere că administratorul statutar al debitoarei nu s-a conformat și nu a predat documentele de înființare și 
cele financiar contabile ale debitoarei către lichidatorul judiciar, sub nr.639/1259/24.05.2022 a fost fomulată plângere 
penală împotriva administratorului statutar lal debitoarei în temeiul art. 271, alin. 1, lit. b din Noul Cod Penal 
- În data de 06.05.2022, a avut loc inventarierea patrimoniului SC Ciolacu Dermoestetica SRL, însă conform 
procesului-verbal înregistrat sub nr.639/1259/24.05.2022 administratorul statutar al debitoarei, Timofte Maria Ramona 
a arătat că debitoarea nu deține bunuri, sume de bani sau creanțe de recuperat în patrimoniu și, de asemenea, nu au fost 
identificate nici bunuri sau sume de bani din informațiile primite de la instituțiile abilitate până la această dată. 
- Despre debitoare și averea acesteia s-au cerut relații de la, ORC Iași, Serviciul Public Comunitar Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehicolelor Iași, Municipiul Iași, I.T.M. Iași, AJFP Iași, AJOFM Iași și Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași ; 
Sub nr.46162/20.04.2022 O.R.C. Iași, ne comunică informații despre debitor, asociați și administratori, precum și starea 
la zi a firmei 
Prin adresa nr.6105/CCMMRM/11.03.2022 I.T.M. Iasi ne comunică extras din aplicația electronică, reprezentând 
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registrul general de evidență al salariaților cu contractele individuale de muncă active. 
Prin adresele nr.72856/19.04.2022 și nr.9577/20.04.2022, O.C.P.I. Iași ne informează faptul că debitorul nu figurează în 
evidențele de publicitate ale BCPI Iași ca titular de drepturi reale supuse intabulării. 
Prin adresa nr.91687/28.04.2022, S.P.C.R.P.C.I.V. Iași ne comunică faptul că debitoarea nu figurează în evidența 
automată cu vehicule înmatriculate. 
Prin adresele nr.484828/09.05.2022 și nr.240/11.05.2022, A.J.F.P. Iași ne comunică comunică vectorul fiscal, ultimele 
două bilasnturi, ultima declaratie, lista asociatilor și administratorilor și faptul că pe parcursul procedurii de executare 
silită nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile apartinand debitoarei. 
- au fost notificați creditorii bugetari, respectiv AJFP Iași, Municipiul Iași, A.J.O.F.M. Iași, A.V.A.S. București, 
furnizorii de utilități, respectiv E-ON România SA și Telekom România Communications SA, în vederea depunerii 
eventualelor declarații de creanță; 
- au fost primite și verificate declarațiile de creanțe, în baza cărora a fost întocmit și depus la dosarul cauzei tabelul 
preliminar înregistrat sub nr.675 /1259/03.06.2022 și tabelul definitiv al creanțelor înregistrat sub nr.794 
/1259/29.06.2022 în care au fost înscriși trei creditori, respectiv: 
- Gogan Gabriela - salariat - cu suma de .......................................................... 38.283lei 
- DGRFP Iași – AJFP Iași - creditor chirografar - cu suma de ................................ 11.858 lei 
- Schubert & Franzke SRL - creditor chirografar - cu suma de .................................. 4.520 lei 
Total .............................................................................................................. 54.661 lei 
Tabelul preliminar și tabelul definitiv au fost depuse la dosarul cauzei și publicate în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență. Tabelul Preliminar a fost comunicat și debitoarei SC Ciolacu Dermoestetica SRL. 
- prin convocatorul înregistrat sub nr.447-448/1260/15.04.2022 a fost convocată pentru data de 29.04.2022 Adunarea 
Generală a Asociaților care a avut pe ordinea de zi: Desemnarea administratorului special, persoană fizică sau juridică, 
care să reprezinte interesele acestora în cadrul procedurii. 
Conform procesului-verbal înregistrat sub nr.494/1260/29.04.2022 încheiat cu această ocazie, administratorul special nu 
a fost desemnat, din lipsă de cvorum. 
- pentru data de 10.06.2022 a fost convocată Adunarea creditorilor, având pe ordinea de zi: 1. Alegerea Comitetului 
Creditorilor și a președintelui acestuia. 2. Confirmarea lichidatorului judiciar și a onorariului acestuia. 
În data de 13.05.2022, conform procesului-verbal înregistrat sub nr.733/1259/10.06.2022, se desemnează comitetul 
creditorilor astfel: Gogan Gabriela - presedinte, DGRFP Iași – AJFP Iași și Schubert & Franzke SRL membri și se 
confirmă lichidatorul judiciar SOLVENS SPRL și onorariul acestuia. 
Procesul-verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență. 
- sub nr.640/1259/24.05.2022 a fost întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la falimentul 
debitoarei. În cadrul acestui raport s-a prezentat situația economico-financiară a debitoarei la data deschiderii procedurii 
simplificate de insolvență și activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar de la data desemnării sale și până la data de 
24.05.2022. 
Raportul cauzal a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență și comunicat debitoarei, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
În patrimoniul debitoarei SC Ciolacu Dermoestetica SRL nu au fost identificate și inventariate bunuri mobile sau 
imobile și nici sume de bani în conturi sau în casierie. 
A fost studiat dosarul cauzei atât la deschiderea procedurii cât și pe tot parcursul acesteia. 
A fost întocmit bilanțul general la data deschiderii procedurii simplificate de insolvență și la închiderea procedurii. 
Sumele necesare desfășurării procedurii simplificate de insolvență deschisă împotriva debitoarei au fost avansate de 
către lichidatorul judiciar. 
Cuantumul cheltuielilor avansate de către lichidatorul judiciar împreună cu documentele justificative cât și onorariul 
lichidatorului judiciar vor fi prezentate spre aprobare ulterior pe bază de referat. 
VI. Concluzii 
Având în vedere că, la data prezentului raport societatea în insolvență: 
- nu desfășoară activitate, 
- nu au fost identificate faptic bunuri mobile sau imobile în patrimoniu; 
- s-a promovat acțiune în atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar al debitorului, înregistrată sub 
nr.796/1259/29.06.2022, ce face obiectul dosarului nr.447/99/2022/a1 ; 
- nu există pe rolul instanțelor competente acțiuni promovate în vederea recuperării debitelor; 
Procedura simplificată de insolvență deschisă împotriva debitoarei poate fi închisă fiind aplicabile prevederile art. 174 
din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței care prevede că „în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul 
titlu, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile administrative și nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va 
audia de urgență creditorii într-o ședință, iar în cazul refuzului exprimat de aceștia de a avansa sumele necesare sau în 
cazul neprezentării acestora, deși s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentință de închidere a procedurii prin 
care se dispune și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”. 
Față de cele precizate, vă rugăm să aprobați prezentul raport și bilanțul general, iar prin hotărârea ce o veți pronunța să 
dispuneți: 
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