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identificat existenţa nici unui motiv prevăzut în acest sens de art.169, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei. Vom lasa la aprecierea creditorilor oportunitea formularii cerererii de antrenare. 
V. MĂSURI CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE ÎN PROCEDURA DE INSOLVENŢĂ: 
-intocmirea tabelul preliminar de creante şi publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolventa 
- organizarea Adunarii Creditorilor 
- intocmirea tabelul definitiv de creante şi publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolventa 
- depunerea diligentelor în vederea recuperarii creantelor. 
- întocmirea raportului final şi supunerea lui spre aprobare Adunării Creditorilor. 
Intocmit de: 
Cons. Jur. Chira Elvira 

SCP M.B.S. Insolv Consult IPURL, 
prin as. coordonator av. Şchiopescu Budacă Elena Magdalena 

 
3. Societatea PROMPT SA, cod unic de înregistrare: 1817950 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.405/27.01.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8993/30/2015,TribunalulTimis Secţia II-a Civilă, Termen de judecată: 
10.03.2016, Judecător sindic:dna.Casiana Todor 
2.Arhiva/registratura instanţei:Timișoara, Palatul Dicasterial, Piața Țepeș Vodă nr.2, jud. Timiș. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 8,30-12,30. 
3.Debitor:Prompt SA, Cod unic de înregistrare: 1817950, sediul social: Timisoara str. Avram Imbroane nr.7, jud. Timis, 
Număr de ordine în registrul comerţului: J35/453/1991. 
4. Administrator judiciar:ABA Insolvency SPRL;Cod de identificare fiscală: RO 21214961, sediul social: Timişoara, 
str. Stuparilor nr.10, jud. Timiş, cod poştal 300261; Număr de înscriere în registrul societăţilor profesionale al UNPIR: 
RFO II 0230. Tel: 0256 499 715, Fax: 0256 499 509, E-mail: office@abaconsulting.ro. Nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar persoană juridică: Bogdan-Radu Herzog 
5. Subscrisa ABA Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Prompt SA, conform Încheierii 
nr.2026/17.12.2015 pronunţată de Tribunalul Timiș– Sectia a II-a civila, în temeiul art. 97 al.1 din Legea nr.85/2014 
comunică Raportul administratorului judiciar privind cauzele şi imprejurarile care au dus la aparitia insolvenţei 
debitorului SC Prompt SA, astfel întocmit, în anexă, în număr de 25 file la care se adauga anexele. 
6. Număr de exemplare depuse: 
Depunem prezenta în 1 exemplar. 
7. Semnătura: 
Bogdan Radu Herzog 
Asociat coordonat al administratorului judiciar 
ABA Insolvency SPRL 
Raportul administratorului judiciar privind privind cauzele şi imprejurarile care au dus la aparitia insolvenţei 

debitorului SC Prompt SA 
Număr dosar: 8993/30/2015, TribunalulTimis Secţia II-a Civilă, Termen de judecată: 10.03.2016, Judecător 
sindic:dna.Casiana Todor  
Temei juridic: art. 97 al.1 din Legea nr.85/2014 
Administrator judiciar: ABA Insolvency SPRL 
Debitor: SC Prompt SA 
INDEX 
Capitolul 1 – Considerații introductive 
1.1 Aspecte generale 
1.2 Sectorul utilaje de ridicat 
1.3 Sectorul de construcții 
1.4 Sectorul de recreere 
Capitolul 2 - Cauzele şi împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului 
2.1 Diagnosticul financiar şi evolutia contului de profit şi pierdere 
2.2 Cauzele intrării în insolvență 
Capitolul 3 Existenta unor premise / posibilitati de redresare a activitatii debitorului pe baza unui plan de reorganizare 
judiciara 
3.1 Patrimoniul societății 
3.2 Datoriile la bugetul de stat și la furnizori 
3.3 Prezentarea situatiei societatii la data deschiderii procedurii de insolventa. Măsuri întreprinse  
3.4 Posibilități de reorganizare  
CAPITOLUL 4 Premisele angajarii raspunderii juridice  
CAPITOLUL 5 Concluzii 
Anexe 
I. Consideraţii introductive 
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Prezentul Raport a fost întocmit de ABA Insolvency SPRL în conformitate cu prevederile art. 92 al.1 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
ABA Insolvency SPRL a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al SC Prompt SA. prin Încheierea nr. 
2026/17.12.2015 pronunţată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 8993/30/2015. 
Date generale privind administratorul judiciar: 
ABA INSOLVENCY SPRL 
Cod de identificare fiscală: RO 21214961. sediul social: Timişoara, str. Stuparilor nr.10, jud. Timiş, cod poştal 300261 
Număr de înscriere în registrul societăţilor profesionale al UNPIR: RSP 0230.  
Tel: 0256 499 715, Fax: 0256 499 509 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Bogdan-Radu Herzog 
Date generale privind societatea debitoare  
S.C. PROMPT SA  
Cod unic de înregistrare: 1817959 
Sediul social: Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 7, județ Timiș 
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș: J35/453/1991 
Capital social: 4398235 RON integral vărsat 
Număr acțiuni: 1759294 din care - nr acțiuni nominative 1759294 
Valoarea unei acțiuni 2.5 RON 
Asociaţi: Olariu Mihai 70,14%, Olariu Călin Ion 16,38%, Alți acționari 13,48% 
Obiect principal de activitate: 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 
Administrator statutar: Olariu Călin Ion, Olariu Mihai- presedinte, Vasile Lucuta - formeaza Consiliul de Administratie 
Administrator special: inca nu este desemnat, procedurile legale de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor în 
vederea desemnarii acestuia fiind demarate conform prevederilor statutare 
Sedii secundare: 
Timișoara, str. A. Imbroane (Baza Sportiva UMT), Nr 56, Jud. Timiș 
1.1 ASPECTE GENERALE 

 Prompt SA a fost inființata în anul 1949 ca institut de cercetare –proeictare iar în prezent își desfășoară activitatea în 
trei arii distincte: utilaje de ridicat, construcții și activitati de relaxare. 
La data deschiderii procedurii societatea dispunea de o structură de personal de circa 270 de angajați din care un număr 
de circa 70 de persoane detașate de la Uzinele Mecanice Timișoara. 
Pe lângă sursele de venit din activitatea proprie, societatea dispune de active semnificative – terenuri, cladiri, alte 
mijloace fixe, participații la diverse societăți, creanțe asupra unor societăți din grup și indirect asupra statului român, 
participații majoritare la alte societăți – prin valorificarea cărora administratorul judiciar apreciaza, pe baza datelor 
comunicate de debitoarei, ca există posibilitatea achitării integrale a datoriilor acumulate la intrarea în procedura de 
insolvență. 
1.2.UTILAJE DE RIDICAT  
Descriere generală  
De peste 60 de ani, Prompt SA este liderul tradiţional românesc în domeniul utilajelor de ridicat de orice capacitate: 
PODURI RULANTE și MACARALE. În calitate de furnizor general, societatea oferă soluţii complete, moderne, 
adaptate la nevoile clienţilor. Experiența acumulată s-a concretizat în peste 6.500 proiecte realizate şi mai mult de 
100.000 utilaje executate, dovada stau și numeroasele certificări și premii acordate de instituţii acreditate pe plan 
național şi internaţional. 
Conform evaluarilor proprii ale societății punctele forte ale acesteia sunt: 
- capacitatea de a oferi o gama completă de produse și servicii oferite, ceea ce recomandă firma ca furnizor general, 
rezultand simplitate și economie pentru client; 
- soluțiile moderne, fiabile, competitive sunt personalizate în funcție de specificul activității clientului, în concordanță 
cu normele naționale și europene; 
- volumul mare de lucrări de referință pe piața internă și externă; 
- tehnologia de ultimă generație și permanentele inovații înglobate în utilajele pe care le realizeaza, adaptarea 
continuă la cerințele pieței; 
- capacitatea de producție și montaj, extinsă în cadrul grupului prin includerea Uzinelor Mecanice Timișoara 
- pregătirea și competența personalului. 
Utilaje De Ridicat – Poduri Rulante  
Principalele tipuri de poduri rulante realizate sunt: 
- Poduri rulante de uz general 
- Poduri rulante pentru interior sau exterior, antiex 
- Poduri rulante cu destinaţii speciale 
- Poduri rulante monogrindă (așezate sau suspendate) 
- Poduri rulante bigrindă 
- Poduri rulante metalurgice 
- Poduri rulante de turnare 
- Poduri rulante de stripare 
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- Poduri rulante de forjare 
- Poduri rulante stivuitoare 
- Poduri rulante pentru centrale nucleare 
- Gama completa de variante constructive poduri rulante: 
- Orice tipo – dimensiune, orice sarcina 
Societatea are experienta în furnizarea completă de poduri rulante de orice dimensiune şi orice sarcina, cu mecanism de 
ridicare propriu, electropalane (palane), acționare electro-mecanică sau manuală, dotări de tipul – cârlige, dispozitive de 
ridicare, graifer, electromagneți, brațe etc. În funcție de destinație comanda se realizeză fie din cabină de comandă fixă 
sau mobilă fie de la sol prin cutie cu butoane sau radio- comandă. 
Podurile rulante pot funcţiona individual sau cuplate electric. Împreună cu podul rulant, la cererea beneficiarului 
societatea poate furniza: 
- linia de alimentare: proiectare, livrare, montaj  
- calea de rulare: proiectare, fabricare, livrare, montaj, măsurători, expertiză  
- dotări opţionale etc 
Utilaje De Ridicat – Macarale Cu Diferite DestinațIi  
Principalele tipuri de macarale realizate sunt: 
- Macarale portal de uz general sau cu destinaţie specială 
o fără console, cu una sau două console  
o cu cârlig, graifer sau traversă  
- Macarale pe şenile 
- Macarale portal pe pneuri 
- Macarale semiportal de uz general sau cu destinaţie specială 
- Macarale portic (portuare) 
o cu braţ fix, cu braţ mobil  
o cu cârlig sau graifer  
- Macarale portic pentru şantiere navale 
o cu braţ fix, cu braţ mobil  
o cu cârlig 
- Macarale pentru platforme de foraj marin 
- Macarale de bord 
- Macarale pivotante 
o cu fixare pe perete 
o cu coloană de fixare pe planşeu,  
o cu mecanism de ridicare fix sau mobil 
Dotările macaralelor includ: cârlig, graifer, electromagnet, traversă fixă sau rotitoare cu cârlige, traversă fixă sau 
rotitoare cu electromagneţi traversă fixă sau rotitoare cu braţe. Comanda se realizează din cabina de comandă fixă sau 
mobilă saude la sol prin: cutie cu butoane sau radio-comandă.  
Furnizor general de sisteme complexe de utilaje de ridicat:  
Societatea Prompt SA oferă soluţii de sisteme de utilaje de ridicat integrate procesului tehnologic deservit, analizează 
fluxul tehnologic de la depozitul de materii prime până la zona de expediţie, proiectează, execută, montează şi ISCR-
izează sistemul complex optim compus din utilajele de ridicat şi transportat de diverse tipuri. Pentru aceasta, Prompt SA 
stabileşte toate caracteristicile tehnice, funcţionale şi de gabarit, cu intercondiţionările şi limitările necesare fiecărui 
utilaj în parte care urmează să deservească fluxul tehnologic, apoi proiectează şi execută aceste utilaje speciale sau 
foloseşte din gama sa de tipizate utilajele optime.  
Furnizor general de utilaje de ridicat: 
Prompt SA oferă la solicitarea clientului utilajul de ridicat tipizat sau special conceput, utilaj pe care-l produce, îl 
montează, îl pune în funcţiune şi asigură obţinerea autorizaţiei ISCIR de funcţionare. Utilajul de ridicat poate fi special 
proiectat şi executat pentru a satisface un proces tehnologic sau anumite solicitări ale clientului, sau poate fi ales din 
gama de produse tipizate. El poate fi destinat funcţionării independente sau cuplate cu altul similar prin traversă sau 
electric. Cuplarea electrică se realizează prin intermediul automatelor programabile cu soft- uri speciale care preiau 
comanda unuia dintre cele două utilaje (slave) asupra celuilalt utilaj (master).  
Structura metalică: 
- este rezistentă, protejată anticoroziv prin sisteme adecvate destinaţiei utilajului 
- se realizează în diverse variante constructive adaptate nevoilor clientului, oricărui spaţiu şi mediu de lucru  
- permite utilizarea la maxim a spaţiului de lucru prin reducerea cotelor de apropiere ale podului de capătul căii de 
rulare  
- are o stabilitate ridicată la o greutate proprie scazută, iar solicitarea asupra căii de rulare şi a construcţiei halei este 
minimizata  
Mecanismele de ridicare: 
- mecanismele sunt specifice activităţii şi materialului manipulat  
- utilajul poate fi dotat cu mecanism de concepţie proprie (tip motor – cuplaj – frână – reductor – tambur ) sau cu 
electropalan  
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- mecanismele de ridicare pot fi construite în diverse soluţii constructive: cu un mecanism de ridicare, cu două sau mai 
multe, amplasate pe acelaşi cărucior sau pe cărucioare diferite care pot lucra cuplate sau independente 
- dispozitivul de prindere al sarcinii poate fi cârlig, graifer, traversă sau dispozitiv special. Se pot realiza combinaţii 
între sistemele de prindere a sarcinii, asigurându-se interschimbabilitatea acestora.  
 Mecanisme de deplasare: 
- sunt îmbunătăţite prin utilizarea de reductoare montate pe axul roţii de rulare, acţionate cu motoare cu frâna inclusă, 
flanşate pe reductor, pentru creşterea performanţelor de deplasare ale podului rulant şi reducerea mentenanţei  
- roţile de rulare din componența mecanismelor sunt turnate sau forjate, din oţeluri speciale, aliate, tratate termic 
pentru creşterea durabilităţii  
- reductoarele de ultimă generaţie sunt compacte, cu masă şi gabarit reduse. Au o fiabilitate mărită datorită 
angrenajelor realizate din oţeluri înalt aliate cu danturi durificate şi rectificate, precum şi datorită îmbunătăţirii soluţiilor 
de etanşare  
- mecanismele utilizate sunt executate de producători specializaţi din ţară sau strainătate (peste 90% din Europa de 
Vest) şi asigură creşterea fiabilităţii, o exploatare şi o întreţinere mai uşoară.  
- PROMPT a dezvoltat el însuşi o gama tipizată de frâne şi ridicători electrohidraulici produşi de UMT (ca unic 
producător) care sunt folosite şi la fabricarea utilajelor şi sunt oferite şi ca piese de schimb.  
Instalaţiile electrice: 
- sunt realizate cu echipamente din import produse de firme de renume cum sunt Rockwell, Allen Bradley, Schneider, 
Telemecanique, Klockner Moller  
- sunt extrem de fiabile şi eficiente şi permit soluţii de acţionări cu variatoare de frecvenţă sau tensiune ce permit 
reglarea continuă sau în trepte a vitezelor la demarare şi frânare şi comanda prin automate programabile  
- șocurile dinamice în mecanism și uzura frânelor sunt reduse   
Automate programabile controlează funcţionarea utilajului, permițând o diagnoză şi depanări rapide, precum şi uşurinţă 
în utilizare.  
Dispozitivele de siguranță din dotarea utilajelor respectă toate normele legale în vigoare şi prevederile ISCIR actuale. 
Sunt utilizate: limitatoare de cursă: pentru mişcarea de ridicare-coborare, limitatoare de sarcină: pentru controlul 
manipulării sarcinii, sisteme de evitare a coliziunii pentru poduri ce operează pe aceeaşi cale de rulare, frâne de 
siguranţă compacte, cu gabarite reduse, tampoane pentru poduri şi cărucioare de sarcină, pentru a proteja utilajul şi 
construcţiile din spaţiul de lucru, podeste şi scări de acces, pentru a spori siguranţa în mentenanţă, sunt construite şi 
dispuse astfel încat să fie utilizate instinctiv şi să asigure acces uşor la mecanismele utilajului.  
Dotări suplimentare:  
- instalaţii de cântărire cu afişare în cabină sau pe display-uri numerice amplasate pe utilaj şi vizibile de la mare 
distanţă  
- contor ore de funcţionare cu afișaj  
- afișaj parametri înregistrați de limitatoarele de sarcină / de moment  
- instalaţii de diagnoză pentru afişarea principalilor parametrii ai utilajului şi a defectelor cu localizarea acestora 
- opţiuni multiple pentru comandă:  
o cabina de comandă cu spaţii vitrate mari asigură vizibilitate sporită şi un confort optim pentru operator, postul de 
comandă fiind dotat cu: scaun cu spătar fix sau reglabil, încălzire sau climatizare, comandă suplimentară radio  
o utilajele cu comandă de la sol pot avea în dotare cutie cu butoane şi comandă radio sau doar comandă radio, astfel se 
asigură operatorului confort, posibilitatea de manevră în condiţii optime, din puncte cu vizibilitate sporită şi extrem de 
facil.  
Liniile de alimentare:  
- capsulate, cu grad de protecţie sporit, prevăzute cu culegători de curent ce asigură continuitatea alimentării utilajului  
- prin cabluri flexibile suspendate, ce rulează pe un profil adecvat, utilizate la alimentarea cărucioarelor de sarcină, cu 
durabilitate mărită şi gabarite de montaj reduse  
Multitudinea variantelor constructive şi dotărilor asigură adaptarea soluţiilor pentru orice nevoie specifică, cu mărirea 
performanţei în poziţionarea sarcinii, execuţia promptă a comenzilor operatorului, viteze reglabile continuu care permit 
poziţionarea precisă şi fără balans a sarcinii. Rezistenţa în timp a utilajelor duce la mentenanţă scăzută – mai puţine şi 
mai rare lucrări de întreţinere  
Utilaje De Ridicat – Servicii Și Mentenanță  
Prompt oferă gama completă de servicii în domeniu: 
- Consultanţă - recomandarea soluţiei optime printr-o analiză complexă a tuturor aspectelor implicate 
- Proiectare - Proiectele beneficiază de know-how-ul şi experienţa celor mai buni ingineri, de aplicarea celor mai 
moderne standarde şi inovaţii în domeniu, cu o experiență de peste 6500 proiecte realizate. 
- Execuţie 
- Montaj şi punere în funcţiune - Montajul şi punerea în funcţiune cu echipe specializate şi autorizate ISCIR, 
respectând toate cerinţele actuale în domeniu. Se efectuează testările necesare funcţionării impecabile a utilajelor. 
PROMPT stabileşte tehnologia de montaj astfel încât durata lucrărilor de montaj să fie minimă, echipamentele de 
ridicare şi lucru folosite pentru lucrările de montaj să fie optime şi să se asigure protecţia utilajului în timpul lucrărilor 
de montaj. Lucrările de montaj se finalizează cu reglaje şi probe în gol şi în sarcină pentru punerea în funcţiune şi cu 
prezentarea utilajului la inspecţia ISCIR. 
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- Service - Societatea oferă un pachet de service competent şi calitativ, cu acoperire la nivel naţional, echipe 
specializate şi intervenţii în timp record, pentru utilajele furnizate / produse / modernizate / reabilitate de PROMPT sau 
UMT. Se asigură service pe bază de contract tip abonament, în cadrul căruia presteaza servicii de: furnizări piese de 
schimb, inspecţii tehnice periodice, revizii şi intervenţii în caz de defecţiuni. Sistemul este flexibil, avantajos pentru 
client, stabilit în funcţie de solicitările sale şi de posibilităţile sale de întreţinere şi reparaţii, mergând de la intervenţii 
accidentale până la service total, inclusiv întreţinere şi reparaţii. 
- Expertizare / evaluare - Expertiza tehnică se realizează după o metodologie proprie PROMPT dezvoltată de-a lungul 
experienţei de peste 60 de ani în domeniul utilajelor de ridicat. În cadrul acestei expertize se stabileşte starea tehnică a 
utilajului şi se întocmește raportul de expertiză în funcție de scopul expertizei. 
- Măsurători ale geometriei utilajelor şi ale căilor de rulare - Una dintre cele mai importante cauze de 
disfuncţionalitate a utilajelor de ridicat sunt imperfecţiunile căilor de rulare care pot duce la uzuri premature ale roţilor 
de rulare, defecţiuni ale acţionărilor mecanice şi electrice, şi chiar modificarea geometriei utilajului. 
PROMPT dispune de laborator mobil şi personal specializat pentru desfăşurarea operaţiilor de măsurători atât pentru 
utilaje cât şi pentru căile de rulare şi grinzile de rulare / estacadele pe care sunt amplasate căile de rulare, realizarea de 
calcule şi întocmire fişe de măsurători, precum şi pentru realizarea lucrărilor de refacere a aliniamentelor căilor de 
rulare. 
- Modernizarea utilajelor vechi sau depăşite moral în instalaţii moderne, adaptate la noi aplicaţii, cu performanţă, 
fiabilitate şi siguranţă sporite rezultând o substanţială economie de bani şi timp, prelungirea duratei de viaţă, reparaţie 
capitală, reabilitare, lucrări de modificare a utilajelor de ridicat în scopul schimbării destinaţiei sau amplasamentului 
acestora, autorizare şi re-autorizare ISCIR, documentaţie: tehnică, documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei ISCIR  
Lucrări de Referință  
De peste 6 decenii, PROMPT SA este o prezență continuă pe piața utilajelor de ridicat, realizând o serie impresionantă 
de lucrări și proiecte de anvergură (peste 10000 utilaje, peste 6500 proiecte), din care mentionam cu titlu de exemplu: 
AUTOMOBILE DACIA SA Mioveni - Poduri rulante 63/63t, 16/16t, 63/16t, 32/8t, 45t, linii alimentare, modernizări, 
piese 
ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA - Macarale Portal 80t-25t, 16t-19m+5m, service, piese schimb, etc 
ALUM SA Egipt Poduri rulante 15t-16m 
CARPATCEMENT SA Bicaz - Pod Rulant 12.5t – 32m, linie de alimentare 
SOCEP Constanța - Macara rotitoare cu braț basculant 160/200kN x 32m 
DSD NOELL - Germania Macarale Portal 2x100t; 50t, 15t Pod Rulant 11,5t-19m, cale rulare 
HIDROELECTRICA SA - S.H. PORȚILE DE FIER I şi II Macarale Capra 160/50t, 63t+(2x5)t x 18m, Macarale portal 
(32+32) - 50t, (35+35)t, (25+25)t, Poduri rulante 250t, 50t, 8t, modernizări, reparații, etc. 
HIDROELECTRICA SA – S.H. Slatina, Poduri rulante 200/50t/5t, Macarale cuplate 12.5t, macara portal, modernizări, 
reparații, etc. 
HIDROELECTRICA SA – S.H. Râmnicu Valcea Macarale cuplate 12,5t; Macarale 4+4t Pod rulant 50t 
HIDROELECTRICA SA – S.H. Bistrița Poduri rulante 200t/63t/5t, 63t/12.5t, 25t Macarale portal 12.5t/2x10t, 2x10t, 
8t, 5t Reparații, modernizări, expertize, etc. 
U.C.M. Reșița- Poduri rulante 200t, 15t 
ELBA SA Timișoara - Poduri Rulante 10t – 16,5m, 16t – 16,5m, linii de alimentare, șine de rulare, podeste 
1.3 ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII  
Considerații Generale  
În calitate de antreprenor general în domeniul construcțiilor industriale, civile și metalice societatea oferă lucrări la 
cheie și soluții complete. Cei peste 21 de ani de experiență domeniul construcțiilor au fost concretizați în peste 300.000 
de mp construiți şi numeroase lucrări de confecții metalice. 
Gama de lucrări executate include: 
- clădiri administrative 
- hale mobile şi fixe  
- fabrici de producţie 
- depozite 
- platforme industriale 
- buncăre 
- centre comerciale 
-  showroom-uri 
- spaţii de agrement 
- construcţii supraetajate  
- blocuri de locuinţe 
Servicii oferite: 
- obţinerea avizelor necesare  
- proiectare- obţinerea autorizaţiei de construcţie 
- elaborarea documentaţiei de execuţie 
- executarea construcţiei 
- obţinerea autorizaţiei de funcţionare 
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Lucrări de Referință 
Între principalele lucrari executate enumerăm: 
• 2006-2015 Modatim Busines sFacility-Modatim City Business Centre - cladirile 1, 2, 4 şi 5 - Antreprenor General - 
48.000 mp 
• 2014 Tenaris Silcotub Zalau-Proiectare,executie şi montaj structura metalica obiectiv Tenaris University Zalau - 387 
tone 
• 2014 TRW Timisoara-Realizare extindere magazine existenta- Antreprenor General - 1.010 mp 
• 2014 Graakjaer Danemarca-Ferma zootehnica Tormac hale de depozitare cereale plus 9 silozuri - Antreprenor 
General - 10.000 mp 
• 2013-2014 GTH Gaze Industriale – Construire Centrală de producţie de hidrogen şi o unitate de umplere - 
Antreprenor General - 2.915 mp 
• 2013-2014-Dietrich Honold Logistics-Construire hala Heraeus Sacalaz - Antreprenor General - 10.000mp 
• 2013-2014-Dietrich Honold Logistics-Construire depozit logistic parc industrial Tetarom Jucu, jud Cluj - 
Antreprenor General - 16.650 mp 
• 2013 - Tenaris Silcotub Zalau - Proiectare, executie şi montaj structura metalica obiectiv Hala Premium Boiler Line - 
Antreprenor General - 11.200 mp 
• 2012-2013 - Dietrich Honold Logistics - Construire depozit logistic Sacalaz - Antreprenor General - 10.230 mp 
• 2013-2013 Continental Automotive – Modificari interioare Hala 4. Realizare pasarela tehnologica - 10.100 mp 
• 2012 HUF Romania - Construire hala de productie componente auto şi birouri - Antreprenor General - 12.880 mp 
• 2011-2012 Takata Petri Romania - Extindere hala de productie scheleti de aluminiu cu depozit forme de turnare - 
Antreprenor General - 1.955 mp 
• 2011-2012 Continental Automotive - Constructie Hala 7 şi boxa transformator - Antreprenor General - 8.000 mp 
• 2009-2011 Elba Timisoara - Construire Hala A şi corp administrativ, Construire Hala B - Antreprenor General - 
80.000 mp 
• 2010-2011 - Continental Automotive - Construire Hala productie Timisoara - Antreprenor General - 21.000 mp 
• 1999 – 2000 - Solectron GmbH - Construire fabrica componente electronice - Antreprenor General - 40.000 mp 
• 1999 – 2000 - Solectron GmbH - Hala depozitare materiale - Antreprenor General - 5.400 mp 
• 2004 – 2005 - Michelin Zalau - Construire fabrica de productie şi sediu administrativ - Antreprenor General - 21.960 
mp 
• 2004 – 2005 - TRW Timisoara - Hala de productie componente auto - Antreprenor General - 12.500 mp 
• 2002 - Lagermax Curtici - Hala de deconservare şi service - Antreprenor General - 10.000 mp 
1.4 ACTIVITATEA DE RELAXARE 
Considerații Generale 
Activitatea de relaxare este constituită în jurul bazei de agement din Timișoara, str. A. Imbroane nr 56 – fosta bază 
sportivă UMT, construită în anul 1980 și modernizată în etape succesive în anii 2004 și 2012. Aceasta reprezintă la ora 
actuală cel mai importantăbază de agrement a orașului Timișoara, asiguraând o mare afluență de public în special în 
sezonul cald (mai – septembrie) când numărul de vizitatori poate depăși cifra de 5000-6000 de persoane pe weekend. 
Baza de agrement are o suprafață totală de 43.154 mp, și cuprinde centrul Termalum SPA, 5 bazine exterioare, 
restaurant, vestiare, spații tehnice și o o parcare auto de 156 de locuri. 
TERMALUM SPA a fost construit prim modernizarea parțială a ștrandului UMT. Lucrările de întreținere și 
modernizare au constituit un obiectiv constant al societății, principalele lucrări avand loc în ultimii 5 ani de zile, când a 
fost inaugurat centrul de relaxare interior, cuprinzând o zonă termală interioară precum și o zonă de SPA, alături de 
bazinele termale și de agrement exterioare construite în perioada anterioara şi modernizate în anii 2000. 
Activitatea de relaxare ocupa ofera circa 40 de locuri de muncă și realizează o cifră de afaceri de cca. 2,5 mil Lei din 
care aproximativ 1,5-2mil în sezonul cald. 
SERVICII OFERITE 
Termalum SPA se imparte pe 2 zone mari: Zona de bai termale şi zona de SPA: 
ZONA TERMALA include: 
- Băi termale - sala bazinelor care cuprinde 3 bazine, dintre care, 2 bazine mari cu apa termala şi un bazin exterior cu 
apa termala şi jeturi de hidromasaj şi un jacuzzi de 10 persoane; 
- Hidromasaj sala bazine - jacuzzi de 10 persoane; 
- Hidromasaj bazin exterior - bazin exterior cu apa termala şi jeturi de hidromasaj; 
- Gradene 
- Cafe-Bar 
ZONA SPA include: 
- Sauna Finlandeza 
- Biosauna 
- Baie de aburi 
- Bazine Kneipp 
- Dusuri Scotiene 
- Sauna Salina 
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- Hidromasaj 
- Camera de relaxare 
Principalele tipuri de tratamente oferite de societatea Prompt SA sunt urmatoarele: 
Băile Termale - Apele termale din cadrul TERMALUM SPA sunt un remediu eficient pentru o serie de afectiuni: 
o Afectiuni reumatismale inflamatorii (poliartrita reumadoida, spondiloza anchilozanta) 
o Afectiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicala, dorsala şi lombara, poliartroza) 
o Afectiuni reumatismale abarticulare 
o Afectiuni post-traumatice 
o Afectiuni neurologice periferice 
o Afectiuni neurologice centrale 
o Afectiuni ginecologice 
o Afectiuni asociate (boli de nutritie şi metabolism, boli endocrine) 
In zona termala există în prezent 3 bazine dintre care 2 în interior şi unul în aer liber. De asemenea există 2 bazine de 
hidromasaj : 
hidromasaj sala bazine - un jacuzzi de 10 persoane în sala bazinelor 
hidromasaj bazin exterior - bazinul exterior cu apa termala 
DEZVOLTAREA VIITOARE –Realizarea unui parc de agrement, sport și servicii hoteliere 
În anul 2013 prin Hotărâre de Consiliu Local, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal Parc agrement, sport şi servicii 
hoteliere”, str. Avram Imbroane nr. 56, Timişoara care prevede dezvoltarea unui întreg complex de agrement pe terenul 
de 43.154 de mp ocupat în prezent de complexul SPA – Termalum, etapa executata (S+P+E), la care se adauga ștrandul 
care funcționează sezonier şi un ansamblu de terenuri de fotbal, precum şi de alte constructii şi amenajari. 
Prin documentatia Plan Urbanistic Zonal Parc agrement, sport şi servicii hoteliere”, str. Avram Imbroane nr. 56, 
Timişoara, se propune elaborarea unui proiect de extindere a strandului UMT, avand o activitate de aproape 50 de ani, 
cu o serie de functiuni ce vor completa serviciile actuale de agrement prin dezvoltarea unui complex hotelier cu spatii 
multifunctionale (conferinte) şi a unei Sali cu bazine de agrement. Documentația își propune modificarea indicilor 
urbanistici de înălțime, de la regimul existent P+2E la S+P+11E pentru aria ocupata de hotel, aceasta propunere sustine 
rezolvarea functiunii de hotel şi servicii aferente la scara complexului proiectat. 
Ansamblul va fi compus din trei corpuri de cladiri: corp existent – zona spa – Termalum, etapa executata (S+P+E), corp 
A – sala Aquapark S+P+E – în curs de autorizare, şi corp B – Hotel S+P+11E. 
Capitolul 2 - CAUZELE SI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA APARIȚIA INSOLVENȚEI DEBITORULUI 
2.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR SI EVOLUTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE 
Bilantul contabil şi contul de profit şi pierdere pentru perioada 31.12.2013-30.06.2015 sunt prezentate în Anexa 1 şi 
respectiv Anexa 2. 
Pe baza datelor furnizate de către societate s-au analizat principalii indicatori economico-financiari (Anexa 3). 
Rezultatele analizei sunt prezentate în cele ce urmează: 
• Lichiditatea 
Lichiditatea în limite acceptabile oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente, fapt pentru care este 
cunoscut şi sub denumirea de indicatorul capitalului circulant. 

  31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 Nivel de ref. 
Rata lichidităţii curente (Rlc)  1.1082   1.1622   1.2343  1,00 -2,00 
Rata lichidităţii rapide (Rlr)  0.6151   0.5977   0.9767  0,65 - 1,00 
Rata lichidităţii imediate (Rli)  0.0287   0.0318   0.0805  0,35 - 0,65 

Rata lichidităţii generale sau curente exprimă capacitatea societăţii de a-şi acoperi obligaţiile pe termen scurt (de 
exploatare) din activele de exploatare. Nivelul optim al lichidităţii generale (calculate ca raport între activele circulante 
şi datoriile pe termen scurt) se situează între 1 şi 2. Se observă din analiză că valorile înregistrate în perioada analizată 
se încadrează în aceste limite însă valoarea foarte apropiată de nivelul inferior de referinţă nu reflectă neapărat o situatie 
favorabilă pentru societate, mai ales că mărimea ratei este influenţată de nivelul stocurilor şi al creanţelor. Trebuie ţinut 
cont de aspecte specifice domeniului de activitate cum ar fi: politicile comerciale ale furnizorilor, capacitate de 
valorificare a stocurilor, termene de execuţie, etc. 
Rata lichidităţii rapide exprimă capacitatea societăţii de a-şi achita obligaţiile pe termen scurt din acele active circulante 
care pot fi transformate relativ rapid în disponibilităţi. Lichiditatea rapidă exclude stocurile din mijloacele curente de 
plată, acestea constituind elementul cel mai lent sub aspectul potenţialului de transformare în lichidităţi a activelor 
circulante. Nivelul optim se situează între 0,6 şi 1. În toată perioada analizată indicatorul se încadrează în limitele de 
referinţă însă la nivelul inferior, ceea ce reflectă dificultăţi în încasarea creanţelor şi o pondere prea mică a 
disponibilităţilor.  
Rata lichidităţii imediate reflectă capacitatea societăţii de a rambursa datoriile ţinând cont de disponibilităţile băneşti 
existente. Valoarea optimă a acestei rate de lichiditate (calculate ca raport între disponibilităţile băneşti şi datoriile pe 
termen scurt) este cuprinsă între 0,35 şi 0,65. In perioada analizată nivelul lichidităţii imediate este foarte scăzut ceea ce 
înseamnă că societatea nu are capacitatea de a-şi achita datoriile. 
• Solvabilitatea 
Indicatorul clasic folosit în aprecierea nivelului de solvabilitate a firmei este autonomia financiară. 
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 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 
Rata autonomiei financiare globale(Rafg) 42.00 35.35 39.92 

Rata solvabilităţii generale arată măsura în care activele totale ale întreprinderii pot acoperi datoriile totale ale acesteia. 
Practic arată măsura în care datoriile pot fi acoperite pe seama activelor. 

  31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 
Rata solvabilităţii generale (Rg) 1.72 1.54 1.66 
Rata solvabilităţii financiare (Rsf) 635.73 806.36 669.45 

Nivelul minim acceptabil este de 1.66, însă valoarea normală ar fi de cel puţin 2.00.  
Raportul de solvabilitate generală (Rsg) mai arată ponderea activului contabil net (negrevat de datorii – capital propriu) 
în total activ. În cazul acestui indicator nivelul normal este de cel puţin 50%. Valoarea indicatorului pentru 2013 este de 
42%, 35% pentru anul 2014, iar la 30.06.2015 este de 39%.  
• Trezoreria netă 

 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 
Fond de rulment(FR) 2,966,672.00 8,105,412.00 7,577,279.00 
Nec. de fond de rulment(NFR) 5,971,705.00 10,042,036.00 4,926,692.00 
Trezoreria netă(Tn) -3,005,033.00 -1,936,624.00 2,650,587.00 

- fondul de rulment – se calculează conform formulei:  
FR= (capitaluri proprii + datorii pe termen lung) - active imobilizate 
- nevoia de fond de rulment – se calculează conform formulei: 
NFR = (stocuri + creante ) – datorii pe termen scurt 
Se observă că trezoreria netă este negativă în 2013 şi 2014, însa în uşoară creştere faţă de 31.12.2013. Valoarea pozitivă 
a NFR reprezintă o situaţie normală în activitatea unei întreprinderi dacă provine din expansiunea activităţii, consecinţă 
a unei politici active de investiţii (ce determină prin creşterea volumului de activitate valori mari ale stocurilor şi 
creanţelor, dar cu o rotaţie rapidă). În caz contrar, nevoia de fond de rulment poate evidenţia un decalaj nefavorabil între 
lichiditatea stocurilor şi creanţelor, pe de o parte, şi exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de altă parte, respectiv 
încetinirea încasărilor şi urgentarea plăţilor.  
Trezoreria netă negativă semnifică un dezechilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite 
pe termen scurt. Această situaţie evidenţiază dependenţa întreprinderii de resursele financiare externe şi astfel se 
limitează autonomia financiară a întreprinderii pe termen scurt.  
• Profitabilitatea  
Profitabilitatea reprezintă un element de maxim interes, deoarece oferă informaţii despre eficienţa cu care o societate îşi 
utilizează resursele pentru a genera profit. 
Rata de profitabilitate comercială numită şi rentabilitate comercială sau marja netă din vânzări se calculează ca raportul 
dintre profitul net şi cifra de afaceri înmulţit cu 100. 
Rata profitabilităţii financiare se calculează ca fiind raportul dintre profitul net şi capitaluri proprii înmulţit cu 100. 

 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 
Profitabilitate financiară (Rf) 5.06% 5.45% 0.46% 
Profitabilitatea comercială (Pc) 3.43% 2.91% 0.98% 

După cum se poate observa din analiza efectuată, nivelul celor 2 rate este în scădere de la un an la altul, ajungând la 
30.06.2015 la un nivel foarte scăzut de doar 0,98%.  
Analizând contul de profit şi pierdere al societăţii se poate observa că activitatea din exploatare generează un profit 
anual de peste 3.000.000 lei în anii 2013 şi 2014. Dificultăţile au apărut începând cu anul 2015, profitul din exploatare 
la finalul lunii iunie fiind de doar 460.657 lei. 
Rezultatele anuale ale societăţii (2013 – profit net 1.866.081 lei, 2014 – profit net 2.329.642 lei, 2015 iunie – profit net 
185.491) sunt influenţate semnificativ de rezultatul financiar înregistrat. Dobânzile aferente creditelor contractate de 
societate, credite în monedă străină (euro) au fost împovărătoare. Situaţia nu ar fi fost una nefavorabilă în condiţiile în 
care derularea contractelor în vigoare s-ar fi desfăşurat conform graficelor agreate de la început. Însă, neîncasarea la 
timp a creanţelor corelată cu lipsa de capacitate de negociere cu furnizorii a dus la incapacitatea de plată a societăţii. 
Situaţia a devenit şi mai dificilă din momentul în care creditele contractate de societate au fost declarate scadente 
înainte de termen, disponibilităţile fiind insuficiente pentru plata acestor datorii.  
2.2 CAUZELE INTRĂRII ÎN INSOLVENȚĂ  
Evoluția activității  
Așa cum rezulta din capitolul precedent activitatea societății este structurată pe trei direcții principale – utilaje de 
ridicat, construcții și relaxare. Pe lângă această activitate proprie, situația debitoarei trebuie analizată și în contextul 
grupului de firme „Prompt –UMT”, constituit din societățile Prompt SA, UMT SA, Prompt Real Estate 1 SRL şi 
Prompt Real Estate 2 SRL, în care Prompt joacă rolul de societate holding cu participatie de 99%-100% în celelalte 
societăți. 
În ceea ce privește activitatea proprie Prompt a inregistrat o cifra de afaceri în crestere în special în ultimii 5 ani pe 
fondul derulării unor proiecte majore precum: - Modatim City Business Centre - cladirile 1, 2, 4 şi 5, Tenaris Silcotub 
Zalau, Continental, TRW Timisoara, Graakjaer, GTH Gaze Industriale, Dietrich Honold Logistics Dietrich Honold 
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Logistics, Tenaris Silcotub – în domeniul construcțiilor, Dacia, Hidroelectrica, STX Tulcea – în domeniul utilajelor de 
ridicat, precum și pe fondul investițiilor realizate în domeniul de wellness/relaxare. 
Pe acest fond, societatea a înregistrat și o creștere constantă a profitului net în special în anii 2013 şi 2014 (vezi tabelul 
alăturat). 

Anul Cifra de afaceri Profit net Datorii Capitaluri proprii Angajati 
2014 124.657.229 2,329.642 78.104.553 42.713.272 299 
2013 95.889.439 1.866.081 50.921.346 36.875.814 244 
2012 67.138.930 444.261 48.105.311 35.074.275 194 
2011 74.379.108 526.753 42.137.998 34.711.317 243 
2010 51.807.121 596.072 49.719.811 32.348.541 179 
2009 41.078.551 246.757 46.153.201 32.086.131 184 
2008 51.832.777 166.431 49.333.071 31.839.374 144 
2007 25.598.293 293.373 22.362.724 26.111.292 132 
2006 31.196.931 408.699 17.526.234 25.857.920 171 
2005 32.841.083 424.436 20.458.677 8.923.358 217 

Cresterea foarte mare a datoriilor s-a realizat pe fondul cresterii cu 30% a cifrei de afaceri în 2014 fata de 2013 şi se 
datorează în principal creșterii anualizate a soldului furnizorilor cu 32 Milioane Lei 2014 vs.2013. În același timp la 
31.12.2014 au crescut și creantele societatii. Situația este conjuncturală, la 30.06.2015 datoriile totale au scazut la 60 
Milioane Lei.  
În ciuda unui profit net cumulat de cca 7,3 mil Lei în perioada 2005-2014 din care 5,1 mil în perioada 2011-2015, 
societatea nu a distribuit dividende preferandu-se reinvestirea profitului și încercându-se consolidarea întregului grup de 
companii. 
Anul 2015, a adus cu sine pe deoparte un volum mai mic al activității în domeniul utilajelor de ridicat precum și un 
declin în domeniul construcțiilor, sector în care societățile care au supraviețuit crizei financiare din anii 2008-2011, 
concurează pe marje tot mai mici de profit. De altfel tot în domeniul construcțiilor, o serie de societăți timișorene de 
tradiție s-au confruntat în ultimii ani cu probleme similare intrând în insolvență. Este vorba între altele de 
Europrefabricate, Timcon, Izometal – Confort, Euroconstruct, NGF, Klitehnima, DNT, etc.  
Datele preliminare pentru 2015 arată o cifră de afaceri de 71 Milioane Lei şi o pierdere de 4 Milioane Lei datorata 
reducerii drastice a cifrei de afaceri ca urmare a diminuarii volumului de lucrari contractate, societatea nereusind sa isi 
reduca în acest timp costurile fixe şi cele cu personalul. În ceea ce privește sectoarele de activate se estimeaza o cifră de 
afaceri de 20,7 Milioane Lei la utilaj de ridicat, 47 Milioane Lei la construcții şi 3,3 Milioane Lei la activitatea de 
relaxare. 
Investiții în societate și în grupul de societăți.  
Politica societății nu a fost centrată pe distribuirea profitului către acționari ci pe reinvstirea acestuia atât în activitatea 
proprie cât și în viabilizarea întregului grup de companii prin punerea în valoare şi lichidizarea principalelor active 
deținute. 
În contextul de mai sus principalele consumatoare de capital au fost investițiile realizate în activul Termalum SPA – cca 
8 mil Lei și în societățile Prompt Real Estate 1 SRL și Prompt Real Estate 2 SRL - cca 17 mil Lei din care 12 mil lei 
capital, 5 mil lei lucrări executate.  
Prompt Real Estate 1 SRL și Prompt Real Estate 2 SRL au achiziționat hale industriale de la SC UMT SA – le-au 
reabilitat și în prezent le închiriază unor chiriași precum TRW Automotive, Continental Automotive Products, 
achitându-și ratele contractuale către Prompt. Veniturile lunare generate către debitoare, totalizează actualmente – 
230.000 Lei. 
Practic prin creditarea temporara a societăților din grup de către Prompt s-a reușit viabilizarea unor active și generarea 
unor lichidități suplimentare în grupul de companii. Aceste active deveniseră practic negeneratoare de lichidități datorită 
situației paradoxale în care UMT SA, cealaltă mare companie a grupului, ajunsese cu conturile blocate de ANAF în 
baza unei datorii de cca 3 mil lei, în timp ce aceeași companie dispune de o hotărâre judecătoreasca executorie care 
certifică o datorie de 41 mil lei a statului român față de ea.  
Investițiile realizate în propriile active și finanțările acordate firmelor din grup se ridică la un total de cca 25 mil Lei. 
Aceste investiții au avut ca scop rentabilizarea unor active proprii – strand - și respectiv ale grupului - halele industriale 
aducătoare de venituri din chirii, avand ca obiectiv final creșterea activului Prompt SA prin menținerea și cresterea 
valorii participațiilor deținute la firmele din grup (Prompt având calitatea de societate deținătoare a 99%-100% din 
acțiuni). 
Din analizele efectuate am constatat ca banii au rămas în grup, se regăsesc în activele deținute (terenuri, clădiri, 
participații), pot fi recuperați în timp din chiriile generate sau pe termen mai scurt în cazul vânzării activelor deținute de 
companii sau a participaților în sine. Pentru o analiză mai complexă este necesară evaluarea activelor inclusiv a 
participațiilor la societățile din grup. În acest context, intentia exprimata de actionari este ca una dintre principalele 
surse de finantare a planului de reorganizare să fie reprezentată de veniturile produse de aceste active (de exemplu 
valorificarea creanței de 41 mil Lei deținută asupra statului român, veniturile din chirii anuale de cca 5,9 mil Lei 
generate de Prompt Real Estate 1 & 2), vânzarea unor active și/ sau participații etc. 
Alte evenimente. Iesiri de cash 
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Din categoria evenimentelor care au avut un impact major asupra cash-flow-ului și asupra numerarului aflat la 
dispoziția societății enumerăm şi pierderea unui procese cu firmele Ferrobeton şi General Com Invest pe rol din anul 
2009 – ceea ce a condus la o iesire de numerar de 3,3 mil lei - și executarea unor lucrări suplimentare în valoare de 
700.000 Euro precum și plata unor penalități de peste 300.000 Euro către Vard (STX) Tulcea – datorită unor daune 
apărute în timpul montajului unor macarale. În acest caz Prompt are un proces pe rol cu societatea de asigurări Certasig 
care a refuzat plata unei sume de 500.000 Euro, aferentă daunei asigurate. 
Reducerea expunerilor către bănci 
La data de 31.12.2008 Prompt avea contractate credite bancare în sumă de 28.157.810 Lei. Dat fiind începutul crizei 
financiare precum și criza ce a urmat în domeniul constuctiilor, împreună cu reticența băncilor de a acorda finanțare 
firmelor cu activitate în domeniul cnstrucțiilor, Prompt SA a fost presată să își reduca datoriile față de bănci, 
înregistrand la 30.11.2015 credite în sold în valoare de 7.113.000 Lei  
Reducerea gradului de îndatorare s-a realizat în principal din activitatea de exploatare, din negocierea unui credit 
comercial mai bun la furnizori, dar și din vanzarea unor active neesențiale în anul 2010. 
CAPITOLUL 3 EXISTENTA UNOR PREMISE / POSIBILITATI DE REDRESARE A ACTIVITATII 
DEBITORULUI PE BAZA UNUI PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA 
3.1 PATRIMONIUL SOCIETĂȚII  
Principalele active ale societății sunt constituite din terenuri şi clădiri, titluri de creanță și participații la alte 
societăți.Terenuri și clădiri 
Principalele terenuri și clădiri deținute de debitoare sunt: 
Baza de agrement, situată în Timișoara, str. Avram Imbroane nr 56 – evaluată la o valoare de piață de 25.802.000 Lei, 
conform raportului de evaluare întocmit de Fair Value Consulting la data de 12.10.2015 la cererea creditorului Banca de 
Export Import a Romaniei Eximbank SA. Baza de agrement este constituită din Centrul de Agrement Termanlum SPA 
(3.196 mp) precum un ștrand în aer liber cu restaurant, spații tehnice și bazine de înot cu o suprafață totală de 25.526 mp. 
Teren intravilan situat în Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr. 41, - evaluat la 973.400 lei, conform raportului de 
evaluare întocmit de Fair Value Consulting la data de 12.10.2015 la cererea creditorului Eximbank. Terenul are o 
suprafață totală de 989 mp și o deschidere la stradă de 21,52 mp, cu utilități – energie electrică, gaz, apă și canalizare la 
limita de proprietate. 
Spațiu administrativ/birouri compus din teren și construcție situat în Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 7 – evaluat la 
20.122.102 lei conform raportului de evaluare întocmit de Century 21 Research & Valuation, la data de 28.01.2015 la 
cererea creditorului OTP Bank. Sintetic, datele tehnice ale spațiului sunt urmatoarele: suprafata totala de 2,144mp, 
forma relativ dreptunghiulara, avand o deschidere de aproximativ 38 m la str. Avram Imbroane.Constructia este 
reprezentata de fostul Institut de Proiectari edificat în perioada 1975 – 1977 și se desfășoara pe S+P+7+Et retras și are o 
suprafata construita desfasurata: 9.992mp.   
Titluri de creanță 
Conform datelor contabile prezentate, la data de 30.11. 2015 SC Prompt SA deținea creanțe în valoare totală de 
13.143.661 lei, din care în principal creanțe deținute asupra unor societăți afiliate - SC Prompt Real Estate Solutions 1 
SRL şi Prompt Real Estate Solutions 2 SRL. 
Participații la alte societăți 
SC Prompt SA deține participații majoritare la SC UMT SA, SC Prompt Real Estate Solutions 1 SRL şi Prompt Real 
Estate Solutions 2 SRL 
3.2 DATORIILE LA BUGETUL DE STAT ȘI LA FURNIZORI 
La data intrarii în insolventa societatea inregistreaza datorii catre furnzori în suma de 32,7 Milioane Lei şi de 10,2 
Milioane Lei fata de bugetul de stat. 
3.3 PREZENTAREA SITUATIEI SOCIETATII LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII DE INSOLVENTA. 
MĂSURI ÎNTREPRINSE 
Inspecția fizica a activelor – în perioada scursă de la deschiderea procedurii administratorul judiciar a realizat inspecția 
fizică a principalelor active deținute de debitoare. Inspecţia pe teren a activelor certifică starea foarte bună în care se află 
atât construcţiile cât şi echipamentele industriale. 
Notificari emise în aplicarea dispozitiilor art.75 din Legea nr.85/2014 - Avand în vedere faptul ca, la data deschiderii 
procedurii de insolventa (17.12.2015) impotriva debitoarei Prompt SA erau initiate mai multe proceduri de executare 
silita (pentru datorii proprii sau în calitate de garant), administratorul judiciar a procedat de urgenta la notificarea 
deschiderii procedurii şi respectiv la solicitarea suspendarii de urgenta a procedurilor de executare silita catre bancile la 
care societatea avea conturi deschise, birourile executorilor judecatoresti care aveau în derulare procedurile de executare 
silita, dar şi clarificarea situatiei litigiilor în care este implicata societatea debitoare, si, în functie de obiectul acestora, a 
fost solicitata aplicarea dispozitiilor art.75 din Legea nr.85/2014 cu privie la respectivele litigii. 
Notificare privind deschiderea procedurii în conformitate cu dispozitiile art.99-100 din Legea nr.85/2014 – Notificarea 
inregistrata sub nr.344/28.12.2015 a fost inregistrata la Tribunalul Timis, publicata în Buletinul Procedurilor de 
Insolventa şi comunicata prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire tuturor creditorilor mentionati 
în lista depusa de debitoare. 
Întâlniri cu creditorii şi clientii – Administratorul judiciar a purtat discuții cu departamentele de recuperări creanțe ale 
creditorilor bancari Banca de Export – Import a Romaniei Eximbank SA şi OTP Bank Romania SA, la sediul din 
București al acestor bănci, în legătura cu demararea procedurii, posibilitățile reale de reorganizare precum şi situația 
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unor operațiuni bancare specifice – credite existente, situația anumitor scrisori de garanție emise în trecut sau în curs de 
emitere, comisioane bancare etc. 
De asemenea au fost purtate discuții cu Primăria Municipiului Timișoara, în calitate de beneficiar al contractului cu 
privire la stadiul construcției noului corp de clădire al Spitalului de Copii Louis Țurcanu din Timișoara și modalitatea în 
care intrarea în insolvență ar putea afecta acest contract. 
În data de 14 Ianuarie 2016, reprezentanții Prompt împreună cu cei ai administratorului judiciar s-au deplasat la 
București pentru negocieri cu societatea Romelectro în vederea definitivării unui contract în valoare totală de 1,192 mil 
Euro pentru retehnologizarea barajului Stejaru. În cadrul discuțiilor au fost discutate mai multe variante prin care 
Prompt ar putea fi capabilă să garanteze finalizarea lucrărilor, fie pe baza prezentării unei polițe de asigurare, fie pe 
baza garantării de către terțe firme din grup. Un alt aspect abordat a fost finanțarea contractelor, sumele plătite în avans, 
termene de plată etc. Contractul este în etapa finală de negociere urmand a fi semnat la inceputul lunii Februarie 2016 
În data de 18 Ianuarie a fost organizată o întâlnire cu SC Grimming S.R.L cu care debitoarea derulase un contract de 
antrepriză construcții pe parcursul anului 2015, contract prelungit prin acte adiționale succesive până la data de 14 
Decembrie 2015 (anterior deschiderii procedurii). În cadrul întâlnirii părțile au convenit următoarele: 
- contractul care inițial trebuia sa fie finalizat în lunile iulie-august 2015 a fost prelunigt initial până la data de 21 Oct 
2015 (fără penalizări) și ulterior până în 14 Decembrie 2015 
- durata contractului a expirat în data de 14 Decembrie 2015, fara a exista o denuntare expresa a acestuia de catre parti 
- valoarea totală a contractului a fost de 11,2 mil Lei fara TVA 
- stadiul fizic de realizare al contractului este de aproximativ 85-90% 
- datorită nefinalizării la timp a contractului beneficiarul va fi nevoit ca restul lucrărilor sa le finanțeze pe cont propriu 
nemaifiind posibilă decontarea ulterioar din fonduri europene pentru lucrările întreprinse după 31 Decembrie 2015 
- în cazul în care lucrările nu sunt finalizate până în vara anului 2016 beneficiarul va fi nevoit să returneze întreaga 
sumă accesată din fonduri europene 
- La ora actuală beneficiarul a executat scrisori de garanție bancară (SGB) în valoare totală de 2,3 mil Lei din care 1,2 
mil reprezină avansul la contract şi 1,1 mil lei reprezintă garnția de bună execuție 
- Pe lângă sumele executate aferente SGB-urilor de mai sus, la ora actuală în contul debitoarei deschis la Eximbank 
există o sumă de 972.000 Lei aflată la dispoziția beneficiarului 
- S-a constatat că valoarea totală a garanțiilor bancare executate deja și a sumelor aflate în cont la dispoziția 
beneficiarului depășește valoarea rămasă neexecutată a contractului 
- La propunerea administratorului judiciar a fost discutată și posibilitatea reluării lucrărilor (prin semnarea unui act 
adițional) cu plata directă a subcontractanților de către beneficiar din sumele executate şi din sumele reținute în cont. A 
fost propus beneficiarului un termen de o săptămână pentru înaintarea unei adrese în acest sens. O reluare a colaborării 
ar putea fi benefică pentru ambele părți întrucât beneficiarul ar fi scutit de organizarea unei noi licitții pentru selectarea 
contractantului, o procedură destul de laborioasă date fiind cerințele specifice accesării fondurilor europene iar lucrarea 
nu ar include costuri suplimentare față de sumele avute deja la dispoziție, iar din punct de vedere al prestatorului, 
contractul este unul deja cunoscut, iar finalizarea acestuia ar putea fi negociată la pachet cu renunțarea la posibile 
penalități şi creanțe atât din partea Grimming cât și din partea subcontractnților pentru respectivul contract. 
- Grimming a adus în discuție și faptul că având calitatea de terț garant a fost obligată sa plătească de două ori aceeași 
lucrare atât către Prompt cât și către un subcontractant, firma Sigmacons, urmând să solicite înscrierea la masa credala 
cu creanța acesteia în urma unei cesiuni de creanță 
În ceea ce privește calculul eventualelor penalități debitoarea susține caă acestea ar fi trebuit diminuate pe măsura 
executării lucrărilor. 
Lucrări în curs. Venituri și cheltuieli curente 
La data deschiderii procedurii societatea dispunea de o structură de personal formată din 270 de angajati și colaboratori 
din care un numar de cca 70 de persoane sunt detașate de la SC UMT SA. În perioada ulterioară managementul 
societății a comunicat intenția unei restructurări a schemei de personal prin reduceri efectuate în special în 
departamentul de construcții, unde se intenționeaza subcontractarea unor porțiuni de lucrări, în paralel cu menținerea 
unui birou de coordonare și ofertare pentru licitații. Se anticipează o structură de personal totală de aproximativ 150-170 
de salariați activi, cu preponderenta în departamentele de utilaj de ridicat și de relaxare și un fond de salarii la nivelul 
400-500.000 Lei, incluzând obligațiile la stat. 
În vederea continuării activității, la finalul lunii decembrie 2015, au fost purtate discuții cu Primăria Muncipiului 
Timișoara în legătură cu contractul de construcție în valoare de 2,3 mil Lei în curs de derulare pentru extinderea 
Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”. 
În perioada de observație, pâna la momentul propunerii planului de reorganizare fluxul de numerar necesar societății va 
fi asigurat din veniturile realizate din contractele în curs în domeniul utilajelor de ridicat şi al construcțiilor, încasările 
provenite de la Termalum Spa – cca 250.000 lei/ luna și ratele lunare plătite de către Prompt Real Estate Solutions 1 și 
Prompt Real Estate Solutions 2 -cca 230.000 lei/luna. 
Între contractele importante care urmează sa fie desfășurate în perioada de observație se preconizeaza: 
- Romelectro 1,192 mil Euro+TVA (prezentat mai sus) 
- Tenaris Kazahstan 740.000 Euro 
- Tenaris Zalău 100.000 Euro 
- Voestalpine 350.000 Euro+TVA 
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- Dacia Pitești 90.000 Euro+TVA 
- Elcomex 40.000 Euro +TVA 
- Nuclearelectrica 800.000 Euro + TVA (in negociere) 
3.4 POSIBILE STRATEGII DE REDRESARE A SOCIETĂŢII 
Principalele posibilităţi care se întrevăd pentru reuşita unei reorganizări judiciare vizează: 
a. continuarea activității direcționată pe trei direcții principale: utilaje de ridicat, construcții şi activitate de relaxare 
b. valorificarea veniturilor din participațiile deținute la alte societăți 
c. încasarea unor creanțe existente 
d. posibila vânzare a unor active din patrimoniul societății 
A. Continuarea activității 
Societatea intenționeaza continuarea activității pe trei sectoare: utilaje de ridicat, construcții și relaxare. 
Sectorul Utilaje de ridicat – reprezintă sectorul traditional de activitate, demarat în anul 1949. Se preconizeaza pe viitor 
utilizarea unui numar de cca 100-150 de persoane angrenate în serviciile de proiectare, execuție, mentanță și consultanță 
specifice acestui tip de utilaje. 
Principalele contracte aflate în derulare în perioada actuală, descrise în paragraful anterior totalizează peste 1.000. 000 
Euro +TVA. Acestor contracte li se adaugă negocierile în curs cu Romelectro și Nuclearoelectrica pentru contracte în 
valoare aproximativă de 1.200.000 Euro și respectiv 800.000 Euro. 
Sectorul Construcții 
Principalul contract de construcții aflat în curs de executare este cel cu Primăria Municipiului Timișoara și are în vedere 
construcția unei noi aripi pentru Spitalul de Copii Louis Țurcanu. 
Managementul societății intenționează o focalizare pe activitatea de „Utilaje de ridicat” și respectiv pe aceea de 
„Relaxare” urmând ca „Departamentul de construcții” să urmărească implementarea lucrărilor ofertate cu ajutorul 
subcontractanților. 
Sectorul Relaxare 
Activitatea de relaxare continua în cadrul Termalum SPA pe timpul iernii, urmand ca odata cu inceputul sezonului cald 
(mai –septembrie) sa devina operational şi strandul exterior. Ansamblul de relaxare deținut și operat de Prompt SA este 
cel mai mare de acest gen din municipiul Timișoara, pe timpul verii beneficiind de peste 5000 de vizitatori/ weekend. 
Veniturile anuale realizate din activitatea de relaxare depășesc 2,5 mil Lei anual, cu un personal de cca 40 de angajati. 
B. Veniturile din participațiile deținute la alte societăți 
Una din principalele surse din care se intenționează achitarea datoriilor societății o reprezintă veniturile din participații 
deținute la alte societăți. La ora actuala Prompt SA deține participații de peste 99% la SC UMT SA, SC Prompt Real 
Estate Solutions 1 SRL, şi SC Prompt Real Estate Solutions 2 SRL. 
In cazul UMT SA, la care debitoarea deține 99% din capitalul social, principala strategie avută în vedere vizează 
valorificarea creanței de 41.000.000 lei deținută de UMT SA asupra Statului Român. 
O altă sursă potențială de venit o constituie valorificarea unor active deținute de catre UMT SA, purtandu-se în acest 
sens negocieri avansate (materializate în antecontracte de vanzare – cumparare) cu Continental Automotive. 
În cazul SC Prompt Real Estate Solutions 1 SRL și SC Prompt Real Estate Solutions 2 SRL, la care debitoarea deține 
100% din acțiuni și a căror activitate constă în închirierea unor hale industriale către terți, strategia acționarului include 
posibilitatea vânzarii participațiilor odată ce gradul de ocupare al incintelor se va apropia de 100%. 
C. Încasarea unor creanțe existente 
Conform documentelor prezentate rezulta: contracte de imprumut în sold de 5,1 Milioane lei şi contracte de executie în 
sold de 5,5 Milioane Lei. Debitoarea deține creanțe în valoare totala de 10,6 Mil lei față de SC Prompt Real Estate 
Solutions 1 SRL și SC Prompt Real Estate Solutions 2 SRL rezultate din vânzarea și amenajarea unor hale de producție 
închiriate ulterior către terți (TRW etc). Se preconizeaza încasarea unui minim anual de 2.500.000 lei din aceste creanțe, 
existând posibilitatea încasării integrale în cazul vânzării activelor respective de către firmele deținătoare sau în cazul 
vânzării de către Prompt SA a participațiilor deținute la firmele respective. 
D. Vânzarea unor active din patrimoniul propriu 
În cadrul strategiilor care pot fi avute în vedere de planul de reorganizare figureaza și vânzarea unei părți din terenurile 
și construcțiile deținute de societate. 
Astfel este avută în vedere vânzarea terenului în suprafață de 989 mp deținut de societate amplasat pe Bd. Simion 
Bărnuțiu Nr.41 evaluat la suma de 973.400 lei 
O altă posibilă vânzare de active este ce a imobilului de birouri Prompt, o cladire în regim P+7 amplasată în Timișoara, 
str. A Imborane nr. 7 evaluată la o suma de 20.122.102 lei. 
CAPITOLUL 4 - PREMISELE ANGAJARII RASPUNDERII JURIDICE 
Premisele angajarii raspunderii juridice a persoanelor pretins culpabile (organe de conducere/supraveghere), în vederea 
acoperirii pasivului patrimonial al debitorului insolvent, în conditiile art. 169 din Legea nr.85/2014 
Din documentele, datele şi informatiile care au fost disponibile pana la data prezentului raport,nu rezulta ntrunirea 
elementelor raspunderii juridice instituite la art. 169 din Legea nr.85/2014. 
Date fiind cele evocate, în continuare vom analiza fiecare ipoteza legala în parte (fapte apreciate de legiuitor ca fiind 
ilicite şi generatoare de raspundere juridica). 
1. Au folosit bunurile şi creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane 
Din documentele analizate nu rezulta vreun transfer de fonduri/bunuri din conturile/casieria/ patrimoniul societatii în 
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folosul persoanelor în cauza, nici plata (inclusiv prin utilizarea unor efecte de comert) unor cheltuieli personale ale 
acestora din disponibilitatile societatii, şi nici folosirea (inclusiv sub aspectul garantarii) unor bunuri ale societatii în 
profit personal. 
Mai mult decat atât în încercarea de a garanta credibilitea societății, managementul a avalizat în nume propriu 
instrumente de plată în favoarea unor parteneri comerciali în perioada anterioara declanșării procedurii. 
2. Au facut activitati de productie, comert sau prestari de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice 
Nu s-au constatat cazuri din care sa reiasa ca unii dintre conducatorii societatii ar fi efectuat operatiuni speculative sub 
acoperirea societatii debitoare, sau din care sa rezulte ca ar fi efectuat acte de comert în numele societatii prin persoane 
interpuse. 
3. Au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea în mod vadit societatea debitoare la incetare de 
plati 
Nu au fost identificate situatii în care conducatorii societatii sa incheie noi contracte cu firme/persoane, în cazul carora 
sa fi prezentat un interes personal, şi care sa duca societatea în mod vadit la incetare de plati. 
4. Au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în 
conformitate cu legea 
Nu s-a constatat disparitia sau nepredarea unor documente contabile ori inregistrari fictive în contabilitatea societatii. 
5. Au deturnat sau au ascuns o parte din activul societatii debitoare ori au marit în mod fictiv pasivul acesteia 
Nu s-au constatat cazuri de imprumuturi (datorii) nereale din partea societatii sau de achitare de bunuri nelivrate/servicii 
neefectuate, în frauda creditorilor. De asemenea, nici scoaterea în fapt a unor bunuri din patrimoniul societatii şi 
ascunderea acestora. 
6. Au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul intarzierii incetarii de plati 
Nu au fost identificate situatii din care sa rezulte folosirea de mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice 
fonduri, în scopul intarzierii incetarii de plati. 
7. In luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta un creditor, în dauna 
celorlalti creditori 
Nu au fost identificate situatii din care sa rezulte plata cu preferinta a unor creditori în dauna celorlalti creditori. 
8. Alte fapte savarsite cu intentie care au contribuit la starea de insolventa a debitorului 
Nu au fost identificate alte fapte savarsite cu intentie care sa contribuie la starea de insolventa de debitorului Prompt SA 
In final, date fiind cauzele insolventei, identificate şi enuntate anterior, se poate trage concluzia ca premisa şi factorul 
determinant l-au constituit factori exteriori obiectivi (conjunctura economica, riscul comercial). 
Administratorul judiciar nu a putut constata, pe baza datelor, informatiilor şi documentelor puse la dispozitie, existenta 
unor elemente clar conturate în directia obtinerii unor foloase personale de catre organele de conducere ale 
societatii/terti în urma savarsirii unora dintre faptele ilicite expres şi limitativ prevazute de lege. 
Prin urmare, în raport de cele expuse, consideram ca în speta nu sunt intrunite elementele raspunderii juridice pentru 
una din faptele incriminate la art. 169 din Legea nr.85/2014. 
CAPITOLUL V. CONCLUZII 
Din analiza situaţiei economice şi ţinând cont de faptul că: 
- în sectoarele utilaje de ridicat și construcții sunt deja perfectate contracte substanțiale capabile să genereze un flux 
important de numerar în perioada următoare; 
- în sectorul de utilaj de ridicat societatea, cu o activitate de profil de peste 60 de ani, prin portofoliul de clienți, 
personalul calificat și prin acreditările obținute de-a lungul timpului, deține practic o piață captivă fiind unic furnizor de 
produse şi servicii pe anumite segmente; 
- în sectorul de relaxare activitatea decurge în mod normal, asigurându-se veniturile normale pentru această perioadă a 
anului și pregătindu-se sezonul cald cu venituri substanțial mai mari; 
- reorganizarea societăţii ar avea un impact pozitiv din punct de vedere social în condiţiile în care debitoarea urmează 
să asigure chiar și în cazul unei restructurări un număr de cel puțin 150-200 de locuri de muncă; 
- asociații debitoarei şi-au manifestat intenţia de reorganizare a activităţii şi intenţia de a propune un plan de 
reorganizare; 
- existența unei perspective reale de realizare a unor venituri seminificative din participațiile deținute la societățile din 
grup UMT SA, Prompt Real Estate Solutions 1 și Prompt Real Estate Solutions 2, prin valorificarea unor creanțe certe 
deținute de acestea asupra statului român și/ sau prin valorificarea unor active asupra cărora sunt deja încheiate 
contracte de vânzare-cumpărare (UMT SA) 
- intenţia exprimată de unii dintre principalii creditori de a sprijini reorganizarea societăţii; 
- existenţa unor active suplimentare (excedentare) din a căror vânzare se pot asigura fondurile necesare continuării 
activităţii concomitent cu plata unor sume importante către creditori; 
- existența unor creanţe semnificative asupra terţilor; 
- situaţia operaţională a societatii, care face eforturi continue pentru diminuarea cheltuielilor, optimizarea schemei de 
personal, îmbunătăţirea condiţiilor comerciale obţinute de la furnizori; 
Administratorul judiciar supune judecatorului-sindic propunerea formulata în conformitate cu dispozitiile art.92 al.1 din 
Legea nr.85/2014 în sensul continuarii perioadei de observatie în cadrul procedurii generale pentru debitoarea PROMPT 
SA Timisoara. 
Fata de cele expuse în prezentul raport, în conformitate cu prevederile art.97 al.3 din Legea nr.85/2014, propunem 
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continuarea perioadei de observatie a debitorului în cadrul procedurii generale şi recomandam ca planul de reorganizare 
sa fie cel propus de debitor, urmand ca administratorul judiciar sa acorde debitorului consultanta necesara în vederea 
intocmirii planului de reorganizare judiciara, în masura în care acest lucru va fi solicitat de catre debitor. 
Anexe: 
Anexa 1 – Bilant contabil pentru perioada 31.12.2013 – 30.06.2015 
Anexa 2 – Contul de profit şi pierdere pentru perioada 31.12.2013 – 30.06.2015 
Anexa 3 - Calculul indicatorilor economico-financiari pentru perioada 31.12.2013 – 30.06.2015 

Bogdan Radu Herzog, 
Asociat coordonat al administratorului judiciar 
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1 Suport electronic 
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