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pe baza contului de profit şi pierdere indiferent de specificul activităţii. În cele ce urmează, activitatea din exploatare şi 
activitatea financiară a debitoarei pe perioada 2016 - 2017 vor fi urmărite prin prisma contului de profit şi pierdere. 
Veniturile din exploatare din cadrul societăţii debitoare obținute în anul 2017 au fost în valoare totală de 6.931.638 lei. 
Cheltuielile de exploatare reprezintă totalul cheltuielilor generate de desfăşurarea activităţii societăţii debitoare şi au o 
evoluţie crescătoare pe parcursul perioadei analizate și au constat doar în alte cheltuieli de exploatare Rezultatul din 
exploatare urmează o tendință descrescătoare, iar în ultimul an supus analizei (2017), veniturile din exploatare obținute 
sunt mai mari decât cheltuielile din exploatare realizate, astfel că, rezultatul din exploatare înregistrează profit în 
cuantum de 169.305 lei. În ceea ce priveşte rezultatul net al exerciţiului, acesta urmează o tendință crescătoare, astfel: în 
anul 2016 s-a înregistrat profit în valoare de 15.343 lei, în anul 2017 s-a înregistrat profit în valoare de 82.474 lei. Ca o 
concluzie generală, activitatea societăţii debitoare a fost rentabilă în anul 2017, ca urmare a nivelului ridicat al 
veniturilor obținute în comparație cu cheltuielile realizate, înregistrându-se în anul 2017 un profit în valoare de 82.474 
lei.  
II. Concluzii privind cauzele și împrejurările care au condus la încetarea de plăți. Concluzii ce reies din rezultatele şi 
analizele economico-financiare: obținerea unui activul net contabil pozitiv fapt ce arată că debitoarea deţinea active 
suficiente pentru a acoperi datoriile contractate. Situația neta pozitiva şi crescătoare reflecta o situație economica 
sănătoasă deoarece activele debitoarei cresc mai repede decât datoriile acumulate de aceasta, iar profiturile nete sunt în 
general pozitive; conform ratei solvabilităţii generale obținută de societate rezultă o bună capacitate a societăţii de a-şi 
achita obligaţiile totale pe baza resurselor totale, societatea fiind solvabilă; în anul 2017, rata lichidităţii reduse a 
înregistrat valori optime, reflectând o capacitate de rambursare a datoriilor pe termen scurt pe baza activelor, exclusiv 
stocurile, şi implicit un risc crescut de incapacitate de plată; dificultăţile întâmpinate în privinţa recuperării creanţelor, 
au condus la înrăutăţirea situaţiei în ceea ce priveşte lichidităţile, astfel că, echilibrul financiar este influenţat în mod 
nefavorabil conducând la apariţia stării de încetare de plăţi; volumul scăzut al disponibilităţilor băneşti a condus implicit 
la posibilităţi reduse de a face faţă datoriilor scadente, neachitarea acestora conducând la dificultăţi de ordin financiar, 
agravând astfel situaţia financiară a societăţii debitoare; rezultatul din exploatare urmează o tendință descrescătoare, iar 
în ultimul an supus analizei (2017), veniturile din exploatare obținute sunt mai mari decât cheltuielile din exploatare 
realizate, astfel că, rezultatul din exploatare înregistrează profit în cuantum de 169.305 lei; activitatea societăţii a fost 
rentabilă în anul 2017, ca urmare a nivelului ridicat al veniturilor obținute în comparație cu cheltuielile realizate, 
înregistrându-se în anul 2017 un profit în valoare de 82.474 lei. Din analiza efectuată de către lichidatorul judiciar şi din 
informaţiile obţinute până la această dată, s-a constatat că apariţia stării de insolvenţă s-a datorat unor factori obiectivi. 
Cauzele care au determinat ajungerea debitoarei în stare de insolvenţă au fost cauze externe şi cauze interne: având în 
vedere situaţia economica determinata de starea de criza economico - financiară generala, lipsa disponibilităţilor 
pecuniare a avut ca rezultat întârzierea plăţilor către diverşi creditori; regresul activităţii economice a societății 
determinate de scăderea vânzărilor și implicit a cifrei de afaceri; neplata la termenul legal al obligaţiilor fata de creditori 
a generat calcularea şi perceperea de dobânzi şi penalităţi; neîncasarea clienţilor şi menţinerea unui nivel ridicat al 
creanţelor nerecuperate; creşterea vertiginoasă a datoriilor faţă de bugetul statului, precum şi a dobânzilor şi 
penalităţilor, fapt ce adus la accentuarea blocajului financiar şi scăderea capacităţii de acoperire a datoriilor şi plăţilor 
restante, din desfăşurarea activităţii curente. Ca şi o concluzie generală, se poate spune că, debitoarea SC Casitherm 
Service SRL Timișoara, a ajuns în stare de insolvenţă, din cauze obiective, ca urmare a reducerii resurselor necesare 
pentru desfășurarea activității în condiții eficiente care să nu genereze pierdere, debitoarea formulând astfel o cerere de 
declanşare a procedurii de insolvență, aceasta fiind singura soluţie de evitare a acumulării datoriilor. 
2. Concluzii cu privire la răspunderea persoanelor vinovate de cauzarea stării de insolvență. Din analiza efectuata de 
către lichidatorul judiciar şi din informaţiile obţinute pana la data finalizării raportului, s-a constatat ca apariţia stării 
de insolventa a  debitoarei SC Casitherm Service SRL Timișoara s-a datorat î n  principal unor factori conjuncturali, 
î n  cauza nefiind pana în prezent identificate elemente care sa indice ca ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind angajarea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale 
debitoarei. Ca şi o concluzie generală, se poate spune că, debitoarea SC Casitherm Service SRL Timișoara, a ajuns în 
stare de insolvenţă, din cauze obiective, datorită neîncasării creanțelor și îndatorări excesive faţă de creditori, debitoarea 
formulând astfel o cerere de declanşare a procedurii simplificate de faliment, aceasta fiind singura soluţie de evitare a 
acumulării datoriilor. Astfel, din documentele avute la dispoziţie, lichidatorul judiciar consideră că nu se impune 
atragerea răspunderii personale patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei SC Casitherm Service SRL 
Timișoara, prin nici una din prevederile art. 169, alin. 1, lit. a - h din Legea 85/2014.  

SCP Insolvein SPRL, prin: ec. Ignea Daniel 
 

2. Societatea OFFICE CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 14753858 
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență 

 față de debitoarea SC OFFICE CONSTRUCT SRL- în insolventa, in insolvency, en procedure collective 
Nr. 032, Data emiterii 05.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 911/30/2019, Tribunalul Timiș, Sectia a II-a Civilă, Judecător sindic:Casiana 
Todor; 
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, Număr de telefon 
0256/448.044, programul-arhivei/ registraturii instanței luni-vineri 08.30-12.30, Arhivă luni-joi 08.30-12.30 
3.1 Debitor SC OFFICE CONSTRUCT SRL- în insolventa, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Mun. 
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Timisoara,str. Izlaz nr.66A, parter, jud. Timiș, J35/1044/2002, CUI 14753858 
3.2 Administrator special – 
4.Creditori: nc. 
5.Lichidator judiciar: AD PRO MANAGEMENT SPRL, CIF RO23796556, Domiciliul/ sediul social Beregsau Mic, nr. 
197, judeţul Timis, nr. inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0338, e-mail project.manager@ad-pro.ro, 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoana juridica: Petrov Dragoslava 
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): AD PRO MANAGEMENT SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
OFFICE CONSTRUCT SRL- în insolventa, în insolvency, en procedure collective, conform Incheierii civile nr. 
369/28.03.2019 pronuntata de Tribunalul Timis în dosarul nr. 914/30/2019, în temeiul Legii nr. 85/2014: notifică 
Deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitorului SC OFFICE CONSTRUCT SRL- în insolventa, în 
insolvency, en procedure collective, conform Incheierii civile nr. 369/28.03.2019 pronuntata de Tribunalul Timis în 
dosarul nr. 914/30/2019, în temeiul Legii nr. 85/2014: 
Creditorii debitoarei SC OFFICE CONSTRUCT SRL- în insolventa, în insolvency, en procedure collective trebuie sa 
procedeze la inscrierea la masa credala a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare 
- Termen limita pentru depunerea declaratiei de creanta: 13.05.2019 
- Termen limita pentru verificarea creantelor, intocmirea şi afisarea tabelului preliminar al creantelor 03.06.2019 
- Termen limita pentru introducerea eventualelor contestatii la tabelulul preliminar- 7 zile de la data publicarii 
acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolventa 
- Termen limita pentru intocmirea şi afisarea tabelului definitiv al creantelor 21.06.2019 
- Primul termen dupa deschiderea procedurii 13.06.2019, sala 174, complet C4NS/MA, ora 9. 
Se notifică: faptul ca prima Adunare Generala a Creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar, 
Ghiroda, str. Retezat nr.3A, judeţul Timis, Data 06.06 .2019, ora 12, avand urmatoarea ordine de zi 
� Prezentarea situatiei debitoarei; 
� Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia; 
� Diverse. 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis. 

AD PRO MANAGEMENT SPRL- prin asociat coordonator Petrov Dragoslava 
 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*         * 
 
 
 

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
 

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810 
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro  
Cod de identificare fiscală: 14942091,  
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3 
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

     Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7195/09.04.2019 conţine 21 pagini.       ISSN 1842-3094 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight




