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piata este urmatoarea: valoarea de piata 168.069 LEi, iar valoarea de lichidare: 126.052 LEI. Valorile de mai sus contin 
cota de T.V.A. 19 %. 
Raportul de evaluare poate fi consultat la dosarul cauzei sau prin solicitare scrisă, adresată lichidatorului judiciar. 
Oricare dintre creditori pot formula obiecțiuni împotriva Raportului de evaluare întocmit în cauză. Obiecțiunile se 
formulează în termen de maxim 5 zile de la publicarea în BPI a prezentului anunț. 
Pentru alte informații suplimentare, inclusiv pentru consultarea Raportului de evaluare a activelor societății debitoare, vă 
puteți adresa lichidatorului judiciar la telefon: 0727.828.823, e-mail: office.riseinsolvency@yahoo.com. Prezentul anunt 
și sinteza se aduce la cunoștința creditorilor prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență  

Lichidator judiciar 
Rise Insolvency S.P.R.L. 
prin asociat coordonator 

practician în insolventa Nitu Marius Ionut 
 
2. Societatea BANCA COLUMNA SA, cod unic de înregistrare: 6222138 
Dosar nr. 15/3/1997 
Tribunalului București 
Secţia a VII-a Comercială 
Termen: 30.05.2022 

Raport final  
privind activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar  

pricewaterhousecoopers business recovery services s.p.r.l.  
în cadrul procedurii de faliment a debitoarei  

S.C. Banca Columna SA  
Subscrisa, PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES S.P.R.L. (denumită „PwC BRS”sau 
„Lichidatorul Judiciar”), cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 301 - 311, Lakeview Building, sector 2, 
înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. 
0010, cod de identificare fiscală 20606444, în calitate de Lichidator judiciar al SC Banca Columna SA - în faliment, în 
bankruptcy, en faillite, - („Banca Columna”, „Societatea” sau „Debitoarea”), în temeiul art.129 alin.1 din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, depunem Raportul Final, avand ca data de referinta data de 31.03.2022, privind 
activitatea desfăşurată de practicianul în insolvență PwC BRS, în ceea ce priveşte procedura falimentului Debitoarei. 
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I. Preambul 
La cererea creditorilor APAPS, BCR, Banca Comercială Ion Ţiriac, SC Bell Helicopters Textron Inc., prin Sentinţa 
Comercială nr.623 din 18.03 2003 pronunțată de către Tribunalul București, Secția a VII-a Comercilă (actualmente Secția 
a VII-a Civilă) în Dosarul 5363/1997 (în prezent înregistrat ca Dosar nr. 15/3/1997), în baza art.77 și urm. din Legea nr. 
64/1995 republicată, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei Banca Columna SA  și a fost 
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desemnat ca lichidator judiciar a SC PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL  (în prezent 
PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services S.P.R.L.), cu atribuţiile prevăzute la art. 23 din legea 64/1995 
republicată mai puţin lit.j. 
Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus și dizolvarea societăţii debitoare în conformitate cu art.227 alin.3, art.222 lit.f din Legea 
nr. 31/1990 republicată. 
Totodată s-a ridicat dreptul debitoarei de a-şi conduce activitatea şi de a dispune de bunurile sale. 
Decizia de declanşare a procedurii falimentului a intervenit după aproape 5 ani de la deschiderea procedurii prevăzută de 
Legea 64/1995 republicată, și a fost dispusă de către judecătorul sindic prin Sentința civilă nr. 3014 din 29.06.1998, 
pronunțată în Dosarul 5363/1997 (în prezent înregistrat ca Dosar nr. 15/3/1997), ca urmare a constatării stării de insolvenţă 
a Băncii Columna SA  Ulterior, conform încheierii judecătorului sindic dată în şedinţa publică din 4.02.2003 la cererea 
creditorilors-a dispus înlocuirea administratorului judiciar SC Consulting Mileniul 3 SRL  cu SC PricewaterhouseCoopers 
Management Consultants SRL .. Ulterior întrării în vigoare a OUG nr. 86/2006, privind organizarea activităţii 
practicienilor în insolvenţă, a fost înființată PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services ca IPURL, înregistrată 
în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. II 0010/31.12.2006, mandatul de lichidator judiciar fiind transferat 
către această entitate, conform prevederilor legale în materie. Menționăm că începând cu luna iulie 2018, 
PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL și-a schimbat forma de organizare din IPURL în SPRL, 
urmând să aibă denumirea PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL (denumită în continuare și ” PwC 
BRS”) . 
Activitatea desfăşurată de către Lichidatorul judiciar s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile prevăzute de Legea 
64/1995, republicată, și după întrarea în vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (prin care a fost 
abrogată Legea 64/1995), în conformitate cu această lege precum și cu încheierile ulterioare ale Judecătorului Sindic, care 
se află la dosarul cauzei. 
La finalul derularii procedurii de faliment a Debitoarei, PwC BRS a întocmit prezentul „Raport final de activitate a 
lichidatorului judiciar în cadrul procedurii de faliment a Debitoarei SC Banca Columna SA ”, împreună cu anexele care 
constituie parte integrantă a acestuia, avand ca data de referinta data de 31.03.2022. Precizam ca acest Raport final se 
bazează pe Rapoartele de Activitate și Rapoartele de Distribuţie intocmite și prezentate de lichidator de-a lungul întregii 
proceduri, iar acestea trebuie considerate ca fiind parte integrantă din prezentul Raport Final. Având însă în vedere 
volumul acestora precum și faptul ca au fost deja depuse la dosarul cauzei, aceste rapoarte nu au mai fost anexate 
suplimentar la prezentul Raport Final. 
Scopul acestui Raport final este de a descrie activitatea generală a Lichidatorului PwC BRS, desfăşurată în conformitate 
cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 şi cu mandatul atribuit acestuia prin Sentinţa Comercială nr. 623 din 18.03.2003. 
II. Descriere în sinteză a activității Lichidatorului PwC BRS în procedura de faliment a SC BANCA COLUMNA SA 
Activitatea desfăşurată de către PwC BRS de la data numirii sale și până în prezent a fost adusă spre cunoștință creditorilor 
atât în scris, prin rapoartele periodice de activitate întocmite în acest interval, prin extrasele rapoartelor de activitate și a 
planurilor de distribuţie publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – de la momentul din care a devenit obligatorie, 
conform legii, o astfel de atribuție, cât şi în prezentările verbale efectuate cu ocazia Adunării Creditorilor/Comitetului 
Creditorilor și a interpelărilor ce au fost adresate de către creditori, în mod individual. 
Managementul activităţii BANCA COLUMNA a fost asigurat de Lichidatorul Judiciar prin reprezentanţii desemnaţi 
pentru administrarea curentă a proiectului. 
Lichidatorul Judiciar aduce la cunoştinţă creditorilor și instanței că de la preluarea atribuţiilor și până în prezent a procedat 
la aducerea la îndeplinire a acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, precum și cu dispozițiile hotărârilor 
judecătorului-sindic pronunțate în Dosarul nr. 15/3/1997, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă. 
Principalele repere ale activităţii desfăşurate de Lichidatorul Judiciar de la data numirii şi până în prezent au fost: 
 Administrarea băncii 
1.1. Măsuri administrative 
1.2. Administrarea conturilor băncii 
1.3. Personal 
1.4. Încasări și plăţi 
 Preluarea şi inventarierea patrimoniului debitoarei 
 Întocmirea tabelului de creanţe al Debitoarei, precum şi modificarea, rectificarea şi actualizarea acestuia; 
 Notificarea și comunicarea către creditori a actelor aferente derulării procedurii de faliment; 
 Întocmirea periodică de rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul procedurii de faliment a Debitoarei, care au 
inclus şi detalii privind încasările și plăţile Debitoarei, precum și disponibilităţile băneşti ale acesteia; 
 Stabilirea strategiei de valorificare și vânzarea activelor Debitoarei; 
 Reprezentarea Societăţii în litigiile aflate spre soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti în timpul procedurii, 
conform detaliilor din Capitolul VIII al prezentului Raport final; 
 Analiza contractelor în curs şi încheierea de noi contracte; 
 Derularea unei activităţi susţinute de recuperare a creanţelor; 
 Distribuirea fondurilor obţinute în urma valorificării activelor Debitoarei, din încasarea creanțelor și întocmirea în 
acest scop a Rapoartelor privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe și a Planurilor de distribuire 
către creditori; 
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 Arhivarea şi demersuri de predare a documentelor fondului arhivistic al Societăţii; 
 Plata tuturor cheltuielilor aferente procedurii de faliment. 
Mai jos detaliem cateva dintre masurile specifice luate de catre lichidator incepand cu momentul preluarii mandatului, 
tinand cont de specificul acestei proceduri – lichidarea unei institutii financiare bancare, care impune un cadru specific 
de actiuni. 
Măsuri administrative 
Primele măsuri adoptate de către noul administrator al băncii în momentul preluării administrării au fost preluarea 
ştampilelor debitoarei şi a registrului de corespondenţă. 
Conform normelor 10/2000 ale BNR art. 5 alin. 2, în data de 18.04.2003 s-a restituit Băncii Naţionale a României 
originalul Autorizaţiei de funcţionare a Băncii Columna SA 
În vederea obţinerii unei imagini fidele asupra patrimoniului băncii la momente de timp de primă importanţă pentru 
procedură, noul administrator desemnat de Judecătorul sindic a procedat la întocmirea balanţei de verificare având ca dată 
de referinţă 29.06.1998, întrucât la această dată, s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării şi falimentului faţă de 
Banca Columna SA  şi la data de 18.03.2003, deoarece la această dată, prin Sentinţa Comercială nr.623 s-a dispus 
deschiderea procedurii falimentului. 
Totodată au fost întocmite balanţele de verificare la 28.02.2003, 31.03.2003 și 30.04.2003. 
Administrarea conturilor băncii 
Principalele acţiuni întreprinse în acest sens au fost : 
 Conform încheierii din 9.04.2003 dată în Camera de Consiliu s-a transmis la B.N.R. lista cu specimenele de semnături 
având și viza judecătorului sindic. 
 Prin adresa 682/10.04.2003 s-a solicitat Băncii Naţionale a României ca în conformitate cu Ordinul BNR nr.11/1999 
să procedeze la deschiderea contului de tip „bancă în faliment” prin care vor fi derulate operaţiunile de încasări şi plăţi 
ale debitoarei și totodată lichidatorul a informat că gestionarea disponibilităţilor în valută se va realiza prin conturile de 
valută deţinute de Banca Columna (în faliment) la Banca Română pentru Dezvoltare-Group Societe Generale. 
 Urmare deschiderii contului de tip „bancă în faliment” au fost transferate în acest cont deschis la Banca Naţională a 
României toate depozitele existente la UNICREDIT ROMANIA SA  respectiv două depozite în valoare de 
124.254.518.142 lei. 
 Închiderea conturilor de corespondent NOSTRO, deschise la bănci din ţară şi din străinătate. A făcut excepţie contul 
de corespondent deschis la Banca Română pentru Dezvoltare-Group Societe Generale, unde vor fi virate sumele în valută 
reprezentând soldurile creditoare ale conturilor ce vor fi închise. 
Resurse Umane 
Având în vedere prevederile lit. e) a art. 23 din Legea nr. 64/1995 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 608 din 13 decembrie 1999, privind posibilitatea denunţării unor contracte încheiate de către debitoare, prevederile 
art.228 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, 
în vigoare la momentul respectiv, s-a decis încetarea, începând cu 01.05.2003, a tuturor contractelor de muncă existente 
conform prevederilor Codului Muncii. 
Pentru personalul menţinut în vederea continuării activităţii de lichidare s-a procedat la întocmirea unor noi contracte de 
muncă pe perioada nedeterminată în conformitate cu prevederile noului Cod al Muncii. 
În vederea reducerii cheltuielilor și după analizarea activităţii fiecărui salariat, dintr-un total de 28 de salariaţi s-au 
efectuat, gradual, de a lungul intregii proceduri de faliment, disponibilizari de personal (pana la un numar de 2 angajati 
la data prezentului raport) şi s-a emis o decizie prin care s-a hotărât anularea începând cu 01.05.2003 a următoarelor 
sporuri: 
 sporului de fidelitate acordat conform hotărârii Consiliului de Administraţie nr.345/27.11.1998; 
 sporului de confidenţialitate acordat conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din 11.04.2001. 
Preluarea şi inventarierea patrimoniului Debitoarei 
Constatându-se nefinalizarea operaţiunii de inventariere a patrimoniului Băncii „Columna” SA  la data de 31.12.2002 de 
către fostul administrator judiciar, noul administrator a luat decizia inventarierii patrimoniului cu data de referinţă 
28.02.2003, împreună cu angajaţii debitoarei și prezentarea situaţiilor inventarierii pentru semnare către fostul 
administrator judiciar. 
Inventarierea s-a efectuat cu respectarea normelor legale în vigoare, respectiv Ordinul nr. 2388 din 15.12.1995, emis de 
Ministerul de Finanţe, cu privire la organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului. 
În scopul identificării tuturor activelor care constituie patrimoniul debitoarei s-a efectuat o inspecţie a tuturor locurilor de 
depozitare şi de muncă unde existau active corporale la data de 28.02.2003. 
În paralel cu inventarierea activelor corporale şi a stocurilor, s-a trecut şi la inventarierea tuturor celorlalte elemente 
patrimoniale de activ şi pasiv (creanţe, datorii). 
Rezultatele inventarierii elementelor corporale au fost centralizate mai jos: 

Denumire 
Sold brut contabilitate 

28.02.2003 
Sold Inventar 

28.02.2003 
Diferenţa 

Active corporale    

Terenuri 2,491,435 2,491,435 0 
Construcţii 13,014,642 13,014,642 0 

Maşini utilaje și instalaţii de lucru 62,202 62,202 0 
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Denumire 
Sold brut contabilitate 

28.02.2003 
Sold Inventar 

28.02.2003 
Diferenţa 

Aparate de măsură și control 290,500 290,500 0 
Mijloace de transport 5,462,750 5,456,159 6,590 
Birotică şi mobilier 368,600 368,600 0 
Imobilizări în curs 13,319 13,319 0 

Total active corporale 21,703,449 21,696,858 6,590 
    

Denumire 
Sold brut contabilitate 

28.02.2003 
Sold Inventar 
28.02.2003 

Diferenţa 

Materiale și consumabile 0 0 0 
Materiale consumabile 2,387 2,387 0 
Alte stocuri și asimilate 6,880 6,880 0 

Obiecte de inventar 194,704 194,486 218 
Total materiale și consumabile 203,971 203,753 218 

Total active 21,907,420 21,900,611 6,809 
Diferenţa dintre situaţia scriptică și cea faptică, în cazul mijloacelor fixe, este reprezentată de valoarea înregistrată în 
contabilitate a unui autoturism de teren furat în anul 1999 şi în cazul căruia cercetările efectuate de Poliţie nu au avut 
rezultat. 
În acelaşi timp au fost constatate minusuri faptice, în valoare de 218 lei, apărute în cazul obiectelor de inventar care 
echipau autoturisme din proprietatea băncii, care au fost vândute, dar au fost omise la scoaterea din contabilitate la 
momentul vânzării. 
Excepţie făcând mijloacele fixe şi obiectele de inventar sus menţionate, nu au fost sesizate diferenţe între evidenţele 
scriptice şi cele faptice. 
Cu ocazia inventarierii, s-a realizat și o analiză a fiecareia dintre componentele diverselor linii de active (imobiliare, 
circulante), a uzurii şi a gradului de dezmembrare a lor, pe baza careia în perioada următoare s-au facut propuneri de 
casări şi scoateri din funcţiune. 
III. Prezentarea situaţiei patrimoniale a Debitoarei la data deschiderii procedurii falimentului 
Activul patrimonial - valoarea activelor din patrimoniul Debitoarei la data deschiderii procedurii falimentului, 18.03.2003 
Așa cum s-a menționat, procedura falimentului a fost deschisa împotriva Debitoarei în data de 18.03.2003 iar PwC BRS 
a fost numită prin aceeași hotărâre lichidator judiciar. În vederea obţinerii unei imagini fidele asupra patrimoniului băncii 
la momente de timp de primă importanţă pentru procedură, PwC BRS a procedat la întocmirea balanţei de verificare la 
data de 18.03.2003, deoarece la această dată, prin Sentinţa Comercială nr.623, s-a dispus deschiderea procedurii 
falimentului. 
Astfel, la data de 18.03.2003, data primei balanțe lunare raportata după data deschiderii procedurii, Activul patrimonial 
al Debitoarei avea o valoare totala de 32,395,355 lei, cu următoarea structura bilanțieră: 

ACTIV 18/03/2003 
Casa, disponibilităţi la bănci centrale, din care: 47,869 

 - casa lei 30,358 
 - casa valuta 17,511 

 - disponibilitati banci centrale 0 
Creanţe asupra instituţiilor de credit, din care: 12,622,137 

 - conturi nostro 214,306 
ACTIV 18/03/2003 

 - depozite la banci 11,982,712 
 - depozite colaterale la banci 6,451 

 - creante atasate 418,668 
Creanţe asupra clientelei, din care: 204,406 

 - credite, dobanzi,creante indoielnice,mai putin provizioane 204,406 
Acţiuni și alte titluri cu venit variabil 59,998 

Participaţii 126,000 
Imobilizări necorporale, din care: 202,842 
 - imobilizari necorporale în curs 201,703 

 - alte imobilizari necorporale, mai putin amortizari 1,139 
Imobilizări corporale, din care: 17,946,258 
 - imobilizari corporale în curs 13,319 

 - terenuri 2,491,435 
 - constructii mai putin amortizari 11,909,349 

 - echipamente mai putin amortizari 33,001 
 - aparate și alte instalatii, mai putin amortizari 78,727 
 - mijloace de transport, mai putin amortizari 3,210,862 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7127/26.04.2022 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

11 

 - mobilier, aparatura birotica, mai putin amortizari 209,565 
Alte active, din care: 1,152,039 

 - debitori  1,133,429 
 - stocuri de conversie 0 

 - alte stocuri și assimilate 7,379 
 - alte active 11,231 

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate 33,806 
Total active 32,395,355 

Nota: Activul patrimonial prezentat mai sus se bazeaza pe evidentele contabile de la momentul deschiderii  
procedurii falimentului, ulterior realizarii inventarierii și a evaluarii bunurilor Debitoarei. 
In conformitate cu prevederile legale aferente procedurii de faliment, Lichidatorul Judiciar a demarat, ulterior numirii 
sale, respectiv a datei de 18.03.2003, acțiunile de inventariere a patrimoniului SC BANCA COLUMNA SA  
Constatându-se nefinalizarea operaţiunii de inventariere a patrimoniului Băncii „Columna” SA  la data de 31.12.2002 de 
către fostul administrator judiciar, PwC BRS a luat decizia inventarierii patrimoniului cu data de referinţă 28.02.2003, 
împreună cu angajaţii debitoarei și prezentarea situaţiilor inventarierii pentru semnare către fostul administrator judiciar. 
Inventarierea s-a efectuat cu respectarea normelor legale în vigoare, respectiv Ordinul nr. 2388 din 15.12.1995, emis de 
Ministerul de Finanţe, cu privire la organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului. 
În scopul identificării tuturor activelor care constituie patrimoniul debitoarei s-a efectuat o inspecţie a tuturor locurilor de 
depozitare şi de muncă unde există active corporale la data de 28.02.2003. 
În paralel cu inventarierea activelor corporale şi a stocurilor, s-a trecut şi la inventarierea tuturor celorlalte elemente 
patrimoniale de activ şi pasiv (creanţe, datorii).  
Rezultatele inventarierii elementelor corporale au fost centralizate mai jos: 

Denumire 
Sold contabilitate 

28.02.2003 
Sold Inventar 

28.02.2003 
Diferenţa 

Active corporale    

Terenuri 2,491,435 2,491,435 0 
Construcţii 13,014,642 13,014,642 0 

Maşini utilaje și instalaţii de lucru 62,202 62,202 0 
Aparate de măsură și control 290,500 290,500 0 

Mijloace de transport 5,462,750 5,456,159 6,590 
Birotică şi mobilier 368,600 368,600 0 
Imobilizări în curs 13,319 13,319 0 

Total active corporale 21,703,449 21,696,858 6,590 
    

Materiale şi consumabile 0 0 0 
Materiale consumabile 2,387 2,387 0 
Alte stocuri și asimilate 6,880 6,880 0 

Obiecte de inventar 194,704 194,486 218 
Total materiale și consumabile 203,971 203,753 218 

Total mijloace fixe 21,907,420 21,900,611 6,809 
Ca și procedură de lucru, inventarierea a fost efectuată separat, în funcţie de activele supuse inventarierii, astfel: 
1. Active corporale 
Analiza mijloacelor fixe și a imobilizărilor în curs a fost efectuată prin identificarea acestora la locurile de depozitare, 
pentru gestiunile: Banca “Columna” – Centrala, Sucursala Municipiului București şi Turnu Severin. 
Pentru gestiunea Satu Mare, inventarierea s-a efectuat pe baza listei de inventariere confirmată de Banca Transilvania, 
care a subînchiriat sediul din Satu Mare. 
În cazul sediului din Vaslui al băncii, inventarierea s-a efectuat pe baza Procesului verbal de predare-primire încheiat cu 
Autoritatea Rutieră Română, cu ocazia închirierii sediului. 
Pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar din gestiunile Slobozia și Turnu Măgurele au fost utilizate listele de la 
inventarierea din anul precedent. 
Diferenţa dintre situaţia scriptică și cea faptică, în cazul mijloacelor fixe, este reprezentată de valoarea înregistrată în 
contabilitate a unui autoturism de teren furat în anul 1999 şi în cazul căruia cercetările efectuate de Poliţie nu au avut 
rezultat. 
În acelaşi timp au fost constatate minusuri faptice, în valoare de 2.181.913 lei, apărute în cazul obiectelor de inventar care 
echipau autoturisme din proprietatea băncii, care au fost vândute, dar au fost omise la scoaterea din contabilitate la 
momentul vânzării. 
Excepţie făcând mijloacele fixe şi obiectele de inventar sus menţionate, nu au fost sesizate diferenţe între evidenţele 
scriptice şi cele faptice. 
Cu ocazia inventarierii, s-a realizat și o analiză a mijloacelor fixe, a uzurii şi a gradului de dezmembrare a lor, urmând ca 
în perioada următoare să se facă propuneri de casări şi scoateri din funcţiune. 
2. Materiale consumabile 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7127/26.04.2022 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

12 

Inventarierea materialelor a fost realizată prin identificarea faptică a stocurilor din spaţiile de depozitare. Nu au fost 
constatate diferenţe între evidenţele scriptice și situaţia faptică. 
Şi asupra stocurilor de materiale şi materiale auxiliare s-a efectuat o analiză a stării fizice a acestora, urmând ca în perioada 
următoare să se treacă la casarea celor care au o stare necorespunzătoare. 
3. Disponibilităţi 
În urma inventarierii disponibilităţilor Băncii “Columna”, la data de 28.02.2003 nu au fost constatate diferenţe între 
evidenţa înregistrată în contabilitatea băncii şi situaţia constatată în urma verificării fizice a disponibilului din casieria 
băncii şi a extraselor de cont la data de 28.02.2003. 

Casa în lei 18,343.17 
Casa în devize (echivalent ROL) 56,668.32 

Depozite la termen la bănci 11,971,865.28 
Depozite colaterale la bănci 6,426.67 

Conturi de corespondent la bănci din 
ţară 

234,696.60 

Conturi de corespondent la bănci 
străine 

9,929.67 

Total Disponibilităţi 12,297,929.71 
4. Creanţe 
Cu ocazia inventarierii creanţelor Băncii “Columna” SA, existente la data de 28.02.2003 au fost remise scrisori către 
debitorii băncii, în vederea confirmării de către aceştia a soldului aflat în evidenţele băncii. 
Având în vedere că numai pentru o mică parte dintre creanţele băncii am primit răspunsuri la scrisorile de confirmare, 
pentru cele pentru care nu au fost primite scrisorile de confirmare, s-a procedat la verificarea documentelor Primare și a 
modului de înregistrare a acestora în contabilitatea băncii. 
Din confruntarea informaţiilor din documentele Primare cu soldurile conturilor de debitori aflate în contabilitatea băncii 
şi cu răspunsurile primite la scrisorile de confirmare nu au fost identificate anomalii semnificative drept pentru care s-a 
apreciat că soldurile conturilor de creanţe reflectă în mod rezonabil situaţia reală a patrimoniului. 
5. Obligaţii 
Cu ocazia inventarierii obligaţiilor Băncii „Columna” SA  existente la data de 28.02.2003 s-a făcut verificarea sumelor 
înscrise în contabilitatea băncii.  
Din analiza componenţei soldurilor conturilor de obligaţii, a rezultat faptul că există un număr de şase mari creditori ai 
băncii, care însumează 96% din totalul datoriilor Băncii „Columna” SA  (A.P.A.P.S., Bell Helicopter, B.C.R., C.E.C., 
B.C.I.T. şi Amonil SA ). 
Pasivul patrimonial - creanţele existente împotriva averii Debitoarei la data deschiderii procedurii de faliment, care au 
constituit masa credală 
În conformitate cu Tabelul Definitiv de Creante depus în instanta în data de 19.07.2004, creanţele împotriva averii 
Debitoarei aveau valoarea de 81,788,029 lei și 42,810,223 USD. Pentru o intelegere mai clara a structurii initiale a 
Tabelului de Creditori, redăm mai jos structura sintetica a acestuia: 

Creditor  Valuta Tabel Creanta 
BC Tiriac RON 2,358,681 
CEC RON 8,382,694 
FGDSB RON 221,805 
PETROLSUB RON 42,882 
AMONIL RON 5,554,044 
DANUBIANA RON 313,473 
VOXUN. RON 123,679 

AVAS 
RON 64,443,140 
USD 38,467,963 

BELL USD 4,342,260 
ISAKAND. ZAHER RON 347,631 

 TOTAL 
RON 81,788,029 
USD 42,810,223 

Nota: anterior depunerii Tabelului Definitiv prezentat mai sus, în cursul primei distributii, conform Raportului nr. 1 asupra 
fondurilor obtinute din lichidarea activelor Debitoarei, a avut loc o tranzactie de plata prin compensare în favoarea 
creditorului garantat Banca Comerciala Romana, asa cum se detaliaza în continuare. 
În favoarea Băncii Comerciale Române a fost constituită o ipotecă asupra sediului Băncii Columna situat în București, 
Bd.Tudor Vladimirescu 57 şi un gaj fără deposedare asupra bunurilor mobile aferente acestui sediu. 
Prin contractul de vânzare-cumpărare din 07.08.2003, aprobat de Judecătorul Sindinc, creditorul garantat B.C.R. a 
achiziţionat de la Banca Columna (în faliment) sediul ipotecat, pentru un preţ de 28.740.000.000 lei (exclusiv TVA). 
Plata preţului a fost făcută în următoarea structură : 
 Parţial prin compensare cu creanţa cumpărătorului în sumă de 26.126.618.688 lei 
 Diferenţa până la 28.740.000.000 lei reprezintă onorariul aferent lichidatorului pentru această vânzare, urmând a fi 
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plătită prin virament, împreună cu TVA-ul aferent vânzării sediului. 
Conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare, nici o altă distribuire nu a mai fost efectuata către creditorul 
garantat B.C.R., fata de care s-a stins integral creanta prin tranzactia detaliata mai sus. 
Față de Tabelul Definitiv de Creante menționat mai sus, valoarea creanţelor a suferit modificări succesive pe parcursul 
procedurii, astfel încât, conform Tabelului Definitiv actualizat cu ocazia depunerii Raportului privind fondurile obţinute 
din lichidareşi din încasarea de creanţe în perioada 01.09.2015 – 12.05.2021 și a planului de distribuire parţială între 
creditori la 12.05.2021, privind pe debitoarea SC BANCA COLUMNA SA – în faliment, valoarea totală a Creanțelor 
ramase înregistrate la masa credală a Debitoarei se ridica la nivelul de 30,885,262 lei și 42,810,223 USD, asa cum este 
detaliat în capitolele urmatoare. 
IV. Valorificarea activelor Debitoarei 
De la data numirii până în prezent, Lichidatorul Judiciar a desfăşurat toate activităţile prevăzute de lege privind 
valorificarea bunurilor Debitoarei, în concordanţă cu principiul maximizării averii acesteia. 
In urma procesului de inventariere, Lichidatorul Judiciar a structurat patrimoniul societatii în clase de active, în functie 
de specificul fiecareia, și a efectuat analiza diferentiata a patrimoniului în vederea redactarii strategiei de vanzare. 
Strategia de vânzare 
Având în vedere ca la data efectuarii inspectiei activelor (la preluarea mandatului) s-a constatat ca activele Băncii 
Columna nu au fost utilizate, pentru o perioada indelungata, pentru scopul propus şi nu au fost efectuate operaţiile de 
întreţinere necesare unei exploatări normale, acestea au suferit pe de o parte o uzură mai accentuată decât cea obişnuită, 
și pe de altă parte s-au depreciat moral faţă de activele corespondente similare la momentul de faţă. 
Astfel, 
 autoturismele erau într-un stadiu avansat de uzură, la majoritatea nu s-au mai efectuat operaţiile necesare de întreţinere 
pentru o funcţionare normală. 
 Mare parte din mijloacele fixe aferente clădirilor erau într-un stadiu avansat de uzură din punct de vedere moral, în 
special reţeaua de calculatoare și telefoane. 
 Un alt activ de valoare importantă din patrimoniul Băncii, anume elicopterul Bell 412EP, pe lângă faptul că pentru a 
putea fi utilizat ar fi necesitat efectuarea unei revizii foarte costisitoare și înlocuirea unor componente care se schimbă în 
mod obligatoriu la o anumită perioadă de timp, indiferent dacă este utilizat sau nu, a suferit o pronunţată uzură morală. 
 Imobilele (clădiri şi teren), pe lângă faptul că nu produc venituri, necesitau cheltuieli mari de întreţinere și reparaţii şi 
generau impozite considerabile la bugetele locale. 
În vederea maximizării valorii activelor, s-a propus procedura de vânzare a tuturor activelor aflate în proprietatea Băncii 
Columna SA  (în faliment), conform legislației privind falimentul în vigoare la momentul valorificării. ( 
Pregătirea activelor aflate în patrimonoiul debitoarei în vederea valorificării 
Pentru a putea începe procesul de vânzare a activelor, lichidatorul a luat o serie de măsuri premergătoare, și anume: 
 Identificarea și centralizarea documentelor de proprietate în original, urmând ca în cazul activelor pentru care nu au 
fost găsite documentele respective să se facă demersurile necesare pentru obţinerea acestora. 
 Stabilirea situaţiei juridice a activelor băncii, analizarea, de la caz la caz, a posibilităţilor de valorificare a acestora şi 
stabilirea unor proceduri adecvate de vânzare. 
 Demararea activităţii de măsurători cadastrale a imobilelor, în vederea întabulării acestora. 
 Constatarea stării fizice în care se află activele din patrimoniul Băncii. 
 Întocmirea unui raport de evaluare a imobilelor şi mijloacelor fixe aferente acestora, pentru a estima o valoare corectă 
de vânzare a lor. 
 Întocmirea unor Memorandumuri de Informare a potenţialilor cumpărători interesaţi în achiziţionarea unor active din 
patrimoniul Băncii Columna, care să cuprindă atât o descriere a acestor active, însoţită de fotografii, cât și prezentarea 
procedurii de vânzare. 
 Conceperea unei strategii de vânzare care să conducă la maximizarea valorii activelor și satisfacerea într-un grad cât 
mai ridicat a creditorilor. Astfel, s-a efectuat o campanie de promovare a vânzării în presă, on-line, dar și contactarea unor 
clienţi-ţintă ce ar putea fi interesaţi în achiziţionarea unor active din patrimoniul Băncii. S-au întocmit liste preliminare 
cu clienţii-ţintă, din rândul firmelor interesate în investiţii în domeniul imobiliar, bănci, societăţi de asigurare, precum și 
potenţiali cumpărători care se arătaseră interesaţi în achiziţionarea unor active similare din patrimoniul altor societăţi 
aflate în lichidare. 
 Analiza corespondenţei cu potenţiali cumpărători ce se arătaseră interesaţi la un anumit moment de achiziţionarea 
unor active din patrimoniul Băncii, în vederea recontactării acestora pentru a afla dacă îşi menţin interesul. 
Sumarizand, principalele acţiuni care au stat la baza strategiei de marketing şi vânzare pentru toate cele 3 categorii de 
bunuri au fost: 
1) Stabilirea strategiei de vânzare și a Regulamentelor de vânzare pentru fiecare categorie de bunuri sau pentru fiecare 
bun, conform solicitărilor creditorilor; 
2) Publicitate prin diferite canale de comunicare a activelor ce urmează a fi valorificate; 
3) Vânzarea activelor prin metoda aprobată de Adunarea creditorilor prin Regulamentul de vânzare. 
Astfel, Lichidatorul judiciar a intreprins urmatoarele actiuni în cadrul procesului de vanzare a activelor societatii: 
1) Stabilirea strategiei de vânzare și a Regulamentelor de vânzare 
Lichidatorul judiciar a propus Comitetului creditorilor și Adunării creditorilor strategii de vânzare a patrimoniului 
diferenţiată pe categorii de active, astfel: 
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• Negociere directă; 
• Licitaţie publică. 
2) Publicitatea 
Înainte de a începe negocierile şi/sau licitaţiile, Lichidatorul a procedat la a face publicitate activelor ce urmau a fi 
lichidate: 
 în reţeaua proprie – în vederea atragerii unui investitor pentru imobile și terenuri 
 pe site-ul UNPIR - pentru toate activele ce vor fi vândute. 
 in ziarele locale și naţionale 
3) Vânzarea activelor 
3.1) Negocierea directă 
Negocierea directă a fost folosită ca metodă de vânzare pentru bunurile mobile și imobile pentru care au fost identificaţi 
potenţiali cumpărători, urmare a aprobării în acest sens de către creditorii debitoarei. 
3.2) Organizarea de licitaţii 
Lichidatorul a organizat licitaţii pentru adjudecarea bunurilor aflate în patrimoniul Debitoarei în conformitate cu hotărârile 
Comitetului creditorilor și ale Adunării creditorilor. 
Asa cum am prezentat anterior, bunurile Debitoarei au fost valorificate în conformitate cu aprobările creditorilor și sumele 
astfel obținute au fost distribuite în cadrul celor 12 distribuții efectuate în cadrul procedurii de faliment, așa cum acestea 
vor fi descrise în capitolul aferent – a se vedea Capitolul VI. 
La data depunerii prezentului Raport Final, Debitoarea nu mai figureaza cu active de valorificat, astfel cum reiese din 
Balanta Contabila de la data de 31.03.2022 (vezi Anexa nr.1). 
V. Recuperarea creanţelor aparţinând Debitoarei 
Banca Columna SA  avea de recuperat la data deschiderii procedurii creanţe comerciale bilantiere rezultate din contractele 
de imprumut încheiate cu diverse persoane fizice și juridice (exceptand creante asupra altori institutii de credit) în valoare 
totala de 204,406 lei. 
Pentru recuperarea debitelor s-au luat următoarele măsuri: 1) s-a actualizat lista debitorilor, pe baza punctajelor și 
analizelor; 2) s-au retrimis comunicări și somații de plată tuturor debitorilor Societăţii; 3) s-a procedat la acționarea în 
judecată sau la înscrierea la masa credală a acelor debitori împotriva cărora a fost deschisă procedura de insolvență. 
În final, s-a procedat la scăderea din evidențele financiar-contabile a acelor debite care s-au dovedit a fi imposibil de 
recuperat datorită faptului că debitorii au fost declarați insolvabili sau radiați în cazul unor persoane juridice. 
În prezent nu mai sunt reflectate sume aferente unor drepturi de creanță, care să fie înscrise în contabilitatea Debitoarei 
în baza unor titluri de creanță. 
VI. Distribuţii efectuate către creditori în cadrul procedurii 
În cadrul procedurii de faliment s-au efectuat un număr de 12 distribuiri către creditori conform Planurilor de distribuire 
parțială publicate. 

Nr. 
crt. 

Distributia 
Perioada referinta  

Plan Disitrbutie 

Creditor 
beneficiar 
distributie 

Suma RON  
(distribuita și platita) 

Luna plata 
Onorariu 
lichidator 

1 Distrib. I  18.03.2003-30.11.2003 
AVAS 15,004,752.41 

Ian. 2004 1,288,889.87 
BC Tiriac 903,186.62 

2 Distrib. II 01.12.2003-01.03.2004 BC Tiriac 30,000.00 Iun. 2004 996,356.28 
3 Distrib. III 01.03.2003-12.07.2004 AVAS 6,763,776.68 Aug. 2004 323,579.29 
4 Distrib. IV 13.07.2004-15.11.2004 AVAS 1,698,638.64 Dec. 2004 227,051.30 
5 Distrib. V  16.11.2004-31.03.2005 AVAS 1,000,000.00 Mai 2005 107,324.25 
6 Distrib. VI  01.04.2005-30.09.2005 AVAS 900,000.00 Ian. 2006 169,289.00 
7 Distrib. VII  01.10.2005-31.05.2006 AVAS 590,138.00 Iun. 2006 118,594.00 
8 Distrib. VIII  01.06.2005-31.03.2007 AVAS 1,000,000.00 Iun. 2007 205,132.00 
9 Distrib. IX 01.04.2007-05.06.2008 AVAS 20,000,000.00 Iun. 2008 2,779,209.11 

10 Distrib. X 06.06.2008-31.12.2008 AVAS 2,000,000.00 Febr. 2009 237,287.00 
11 Distrib. XI 01.01.2009-31.08.2015 AVAS 407,275.00 Aug. 2015  

12 Distrib. XII 01.09.2015 – 12.05.2021 AVAS 605,000.00  97,053.00 
  Total distribuit și platit    50,902,767.36     6,452,712.11 

Distribuirea I cu data de referință 30.11.2003 
În conformitate cu Raportul privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 18.03.2003-
30.11.2003 şi planul de distribuire parţială între creditori la 30.11.2003, a fost distribuită către creditori garantați suma de 
15,907,939.03 RON, dupa cum urmeaza: 

  Distribuirea I  RON  
Nr.crt. Creditor  Suma  

1 AVAS 15,004,752.41 
2 BC Tiriac 903,186.62 

Total sume distribuite 15,907,939.03 
Distribuirea II cu data de referință 01.03.2004 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.12.2003-01.03.2004 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 01.03.2004, s-a distribuit creditorului garantat BC Tiriac suma de 30,000 
RON. 
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Distribuirea III cu data de referință 12.07.2004 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.03.2003-12.07.2004 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 12.07.2004, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 6,763,776.68 
RON. 
Distribuirea IV cu data de referință 15.11.2004 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 13.07.2004-15.11.2004 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 15.11.2004, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 6,763,776.68 
RON. 
Distribuirea V cu data de referință 31.03.2005 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 16.11.2004-31.03.2005 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 31.03.2005, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 1,000,000.00 
RON. 
Distribuirea VI cu data de referință 30.09.2005 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.04.2005-30.09.2005 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 30.09.2005, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 900,000.00 
RON. 
Distribuirea VII cu data de referință 31.05.2006 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.10.2005-31.05.2006 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 31.05.2006 s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 590,138.00 
RON. 
Distribuirea VIII cu data de referință 31.03.2007 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.06.2005-31.03.2007 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 31.03.2007, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 1,000,000.00 
RON. 
Distribuirea IX cu data de referință 05.06.2008 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.04.2007-05.06.2008 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 05.06.2008, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 
20,000,000.00 RON. 
Distribuirea X cu data de referință 31.12.2008 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 06.06.2008-31.12.2008 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 31.12.2008, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 2,000,000.00 
RON. 
Distribuirea XI cu data de referință 31.08.2015 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.01.2009-31.08.2015 
şi plan de distribuire parţială între creditori la 31.08.2015, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 407,275.00 
RON. 
Distribuirea XII cu data de referință 12.05.2021 
În urma Raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe în perioada 01.09.2015 – 12.05.2021 
și plan de distribuire parţială între creditori la 12.05.2021, s-a distribuit creditorului garantat AVAS suma de 605,000.00 
RON. 
Astfel, totalul sumelor raportate în cele douasprezece Distribuții a fost în cuantum de RON 50,902,767.36 lei, 
reprezentând Plăți efective în contul Creanțelor înscrise în Tabelul Creditorilor (a se vedea tabelul de mai jos, care prezinta 
sumele distribuite fiecarui creditor).  

Nr.crt. Creditor Suma  
1 AVAS 49,969,580.74 
2 BC Tiriac 933,186.62 

Total sume distribuite 50,902,767.36 
Prin urmare, la data prezentului raport, în urma distributilor efectuate în timpul procedurii, Masa credala totala a 
Debitoarei se ridica la nivelul de 30,885,262 lei și 42,810,223 USD, asa cum este detaliat și tabelul de mai jos.  

Creanta  Valuta Tabel Creanta 
Sume 

distribuite 
Masa credala neacoperita  

BC Tiriac RON 2,358,681 933,187 1,425,494 
CEC RON 8,382,694 0 8,382,694 
FGDSB RON 221,805 0 221,805 
PETROLSUB RON 42,882 0 42,882 
AMONIL RON 5,554,044 0 5,554,044 
DANUBIANA RON 313,473 0 313,473 
VOXUN. RON 123,679 0 123,679 

AVAS 
RON 64,443,140 49,969,581 14,473,559 
USD 38,467,963 0 38,467,963 

BELL USD 4,342,260 0 4,342,260 
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ISAKAND. 
ZAHER 

RON 347,631 0 347,631 

 TOTAL 
RON 81,788,029 50,902,767 30,885,262 
USD 42,810,223  42,810,223 

VII. Situatia financiara finala a SC Banca Columna SA  la data de 31.03.2022 
La data de 31.03.2022, Debitoarea nu mai figureaza cu niciun activ valorificabil în patrimoniu, dupa cum rezulta și din 
situatia sintetica bilantiera de mai jos. 

ACTIV 31/03/2022 

Casa, disponibilităţi la bănci centrale, din care: 13,223 

 - casa lei 12 

 - casa valuta 0 

 - disponibilitati banci centrale 13,211 

Creanţe asupra instituţiilor de credit, din care: 0 

 - conturi nostro 0 

 - depozite la banci 0 

 - depozite colaterale la banci 0 

 - creante atasate 
 

ACTIV 31/03/2022 

Creanţe asupra clientelei, din care: 0 

 - credite, dobanzi, creante indoielnice, mai putin provizioane 0 

Acţiuni și alte titluri cu venit variabil 0 

Participaţii 0 

Imobilizări necorporale, din care: 0 

 - imobilizari necorporale în curs 0 

 - alte imobilizari necorporale, mai putin amortizari 
 

Imobilizări corporale, din care: 0 

 - imobilizari corporale în curs 
 

 - terenuri 
 

 - constructii mai putin amortizari 
 

 - echipamente mai putin amortizari 
 

 - aparate și alte instalatii, mai putin amortizari 0 

 - mijloace de transport, mai putin amortizari 
 

 - mobilier, aparatura birotica, mai putin amortizari 
 

Alte active, din care: 7,291* 

 - debitori  5,938 

 - stocuri de conversie 205 

 - alte stocuri și asimilate 0 

 - alte active 1,148 

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate 0 

Total activ 20,514 

Nota:  
Alte active (poz. 120 bilant) reprezinta creantele din operatiuni diverse în suma de 7.291 lei fiind constituita în principal 
din: 
- Suma de 5,938 lei (“Debitori diversi”) reprezinta c/v cheltuieli salariale aferente lunii martie 2022, care se vor incasa 
în luna aprilie 2022, în urma avansarii sumelor de catre Lichidatorul Juidiciar; 
- Suma de 1,149 lei reprezinta depozite de garantii constituit în baza contractului de inchiriere incheiat cu societatea 
Electromagnetica SA, care va acoperi eventuale costuri de reparatii spatiu la eliberarea spatiului inchiriat, sau va 
compensa plata chiriei, conform prevederilor contractuale; 
- Suma de 204 lei reprezinta stocuri de conversie FRF și NLF în EUR, pozitii care se vor inchide în balanta finala. 
VIII. Fondurile obtinute din lichidare și platile efectuate în cadrul procedurii falimentului. 
A. Solduri disponibile 
Disponibilitatile aflate în conturile S.C.BANCA COLUMNA SA  la 31.03.2022, data celei mai recente balante lunare, 
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asa cum este prezentata în Anexa 1, sunt de RON 13,223 lei, față de RON 12,152,595 lei sold diponibil la data 18.03.2003 
(casa + disponibilitati bancare – inclusiv conturile deschise la alte institutii bancare), respectiv data deschiderii procedurii 
falimentului. 
Suma disponibila în contul Debitoarei la data de referinta a prezentului raportului va fi folosita pentru a acoperi (in limita 
disponibilului), urmatoarele cheltuieli de final de procedura: 
- Cuantumul chiriei lunare în valoare de c. 740 lei/luna, pana la inchiderea procedurii; 
- Serviciile de arhivare pentru restul de documente supuse obligatiilor legale de arhivare, inca nepreluate de catre 
arhivator, aflate în spatiul inchiriat, estimate la c. 750 EUR (cf. ofertei arhivatorului UBERUM atasate); 
- Serviciile de debarasare, transport și casare a unor obiecte de mobilier și inventar perimate aflate în spatiul inchiriat 
de debitoare, estimate la c. RON 2,000 + TVA cf. ofertei atasate; 
- Comisionul bancar de inchidere a conturilor Debitoarei la BNR, în valoare de RON 2,500 lei; 
- Restul de sume disponibile vor fi folosite pentru a acoperi contravaloare servicii contabile aferente lichidarii societatii 
– redactare și depunere situatii finale, formalitati în vederea dizolvarii, etc. și alte cheltuieli neprevazute (curatenie, 
reparatii ale spatiului inchiriat, etc.). 
B. Incasari obtinute pe perioada procedurii de faliment 
În perioada 18.03.2003 – 31.03.2022, încasările rezultate din activitatea de lichidare (valorificare active și recuperare 
creante) s-au cifrat la suma de 55,502,109 RON. Principalele surse de incasari sunt reprezentate de valorificarea activelor 
(active imobiliare și bunuri mobile), recuperarile de creante, dobanzi și sumele acoperite de catre lichidatorul judiciar 
PwC BRS (a se vedea situatia centralizata a incasarilor și platilor detaliata în tabelul de mai jos). 

Obiectul incasarii 
Total 

18.03.2003 – 31.03.2022 
Recuperari creante provente din credite, dobanzi și comisioane bancare 
auxiliare 

34,949,006 

Valorificari active imobiliare 15,310,583 
Valorificari alte active mobiliare 427,343 
Vanzari actiuni 50,000 
Dob. dispon. BNR și certificate 3,394,329 
Diferenta dob.certif. plasamente titluri și alte depozite 668,271 
Incasare facturi emise catre PWC privind cheltuieli salariale 595,634 
Incasare regulamente licitatie și garantie part. licitatie 82,491 
Alte incasari 18,312 
Recuperare impozit salarii-plata în cont eronat 6,140 
Total 55,502,109 

C. Plati efectuate 
În perioada 18.03.2003 – 31.03.2022 plățile efectuate în cadrul activității de lichidare au fost în sumă totală de RON 
67,641,481, din care suma de RON 50,902,767 lei a reprezentat plățile realizate în contul distributiilor efectuate.  

Obiectul platii Total 
18.03.2003-31.03.2022 

Salarii și obligatii salarii la buget 2,781,470 
Posta, telefon 107,205 
Comisioane BNR  59,309 
Chirii, utilitati (energie,apa, etc) 591,989 
Impozite, alte taxe 394,231 
TVA 2,340,910 
Alte plati - materiale, obiecte de inventar, combustibil, transport, 
deplasari, asigurari, popriri, publicitate 

390,516 

Servicii copiatoare,Lex MT Service, reparatii auto, contabilitate, servicii 
informatice 

324,521 

Servicii arhivare 221,198 
Servicii avocat 113,832 
Servicii evaluare 1,860 
Restituiri avansuri licitatie 54,581 
Paza 44,500 
Alte plati(sume confiscate BNR,garantii, compensare BCR -sediu 
T.Vladimirescu) 

2,632,625 

Onorariu lichidator judiciar PWC 6,554,598 
Distributie masa credala 50,902,767 
Fond lichidare UNPIR 22,057 
Alte plati (inclusiv dif.curs) 103,312 
Total  67,641,481 
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Menționăm că Lichidatorul judiciar a suportat cheltuielile salariale aferente perioadei Septembrie 2015 – Martie 2022, 
acestea constând în salarii și impozite și contribuții aferente acestora, în valoare totală de 595,634 RON, în condițiile în 
care persoanele salariate au avut încheiate contracte individuale de muncă cu Debitoarea și au desfășurat activitatea în 
interesul acesteia. 
D. Situatia centralizata a incasarilor și platilor realizate în timpul procedurii falimentului (18.03.2003 – 31.03.2022) 

An Sold initial  
(Casa + Banca+certificate+alte) 

Incasari  
(Casa+Banca) 

Plati  
(Casa + Banca) 

Sold final 
 (Casa+Banca) 

0 1 2 3 4=1+2-3 
2003 12,152,595 16,998,618 7,071,712 22,079,501.72 
2004 22,079,501 5,709,376 26,535,690 1,253,187.29 
2005 1,253,188 2,698,365 1,735,546 2,216,007.19 
2006 2,216,007 1,194,147 1,992,972 1,417,182 
2007 1,417,182 2,221,802 1,578,131 2,060,853 
2008 2,060,853 24,919,649 23,124,691 3,855,811 
2009 3,855,811 172,193 2,603,013 1,424,991 
2010 1,424,991 47,443 329,872 1,142,562 
2011 1,142,562 24,706 289,120 878,148 
2012 878,148 10,428 187,582 700,993 
2013 700,993 7,419 179,822 528,590 
2014 528,590 70,042 154,700 443,933 
2015 443,933 128,608 120,587 451,953 
2016 451,953 80,711 504,731 27,934 
2017 27,934 87,993 85,629 30,298 

An Sold initial  
(Casa + Banca+certificate+alte) 

Incasari  
(Casa+Banca) 

Plati  
(Casa + Banca) 

Sold final 
 (Casa+Banca) 

0 1 2 3 4=1+2-3 
2018 30,298 71,360 78,617 23,041 
2019 23,041 866,090 105,944 783,187 
2020 783,187 81,154 168,580 695,761 
2021 695,761 94,184 773,260 16,685 
Ian.-
Mar.22 

16,685 17,819 21,282 13,223 

Total 12,152,595 55,502,109 67,641,481 13,223 
E. Onorariul Lichidatorului 
În Adunarea Creditorilor din data de 17 iunie 2005 a fost modificat nivelul onorariului stabilit iniţial prin Sentinţa 
Comercială nr.623/18.03.2003, respectiv 10% din valoarea bunurilor vândute, prin adaugarea unui procent de 10% și din 
recuperarea creanţelor, solicitare ce a fost aprobată de către creditorii reprezentând 76,7% din totalul sumelor acceptate 
la masa credală. 
Acesta a fost achitat integral, mențiuni detaliate fiind regăsite în cadrul Rapoartelor de activitate și în cadrul Rapoartelor 
privind fondurile și planurile de distribuire depuse la dosarul cauzei. 
IX. Alte demersuri întreprinse de Lichidatorul Judiciar în cadrul procedurii falimentului 
La data de referință a prezentului Raport Final, Banca Columna este parte în câteva litigii aflate pe rolul instanţelor de 
judecată, după cum urmează: 
- 1 litigiu având ca obiect pretenţii împotriva băncii (Dosar nr. 5500/2002 – reclamant: SC Superconstruct SA, pârât: 
Banca Columna SA - în faliment, aflat la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI–a Comerciala), în care judecata este suspendată, 
întrucât Banca Columna se află în procedura de faliment; 
- 1 litigiu având ca obiect procedura de faliment (Dosar nr. 55926/3/2010 – aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia 
a VII-a Civilă, având ca obiect procedura de faliment a debitoarei SC ROMFERCHIM SA ), în care Banca Columna este 
creditor, fără şanse de a recupera creanţa chirografară deţinută, conform adresei nr. 993/08.01.2020, transmisă de către 
Lichidatorul debitoarei SC ROMFERCHIM SA  
 Mentionăm că, după ce se va închide procedura de faliment a Băncii Columna, banca nu va mai avea capacitate 
procesuală de folosinţă, acţiunile formulate împotriva sa urmând să fie respinse în consecinţă. 
Situația Arhivei SC BANCA COLUMNA SA  
Documentele din Arhiva Debitoarei au fost transmise către operatorul autorizat de servicii de arhivare UBERUM SRL  
în cursul lunilor, ca urmare a incheierii contractului nr. 1 din 12.12.2014 intre Debitoare și UBERUM SRL   
X.  Soldul disponibilităţilor la data prezentului Raport 
 La data de 31.03.2022, soldul disponibilităţilor Banca Columna conform extraselor bancare este de 13,223 lei, care va fi 
destinat acoperirii urmatoarelor cheltuieli de procedura: 
- Cuantumul chiriei lunare în valoare de c. 740 lei/luna, pana la inchiderea procedurii; 
- Serviciile de arhivare pentru restul de documente supuse obligatiilor legale de arhivare, inca nepreluate de catre 
arhivator, aflate în spatiul inchiriat, estimate la c. 750 EUR (cf. ofertei arhivatorului UBERUM atasate); 
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- Serviciile de debarasare, transport și casare a unor obiecte de mobilier și inventar perimate aflate în spatiul inchiriat 
de debitoare, estimate la c. RON 2,000 + TVA cf. ofertei atasate; 
- Comisionul bancar de inchidere a conturilor Debitoarei la BNR, în valoare de RON 2,500 lei; 
- Restul sumelor vor fi folosite pentru a acoperi contravaloare servicii contabile aferente lichidarii societatii – redactare 
și depunere situatii finale, formalitati în vederea dizolvarii, etc. și alte cheltuieli neprevazute (curatenie, reparatii ale 
spatiului inchiriat, etc.). 
XI. Concluzii 
Aşa cum am arătat în conţinutul prezentului Raport Final, numărul mare de active care au constituit averea Debitoarei, 
masa credală cu o valoare semnificativă, litigiile din procedura insolventei, referitoare inclsiv la activele din ptrimoniul 
Debitarei care au condus la valorificarea greoaie a imobilelor Debitoarei, respectiv la derularea procedurii de-a lungul 
unei perioade îndelungate de timp. 
Bunurile din averea Debitoarei au fost integral valorificate astfel încât Banca Columna SA  nu mai deţine în prezent 
bunuri în patrimoniu, conform situațiilor financiare atașate și în acest context, în conformitate cu prevederile art. 129 din 
Legea nr. 85/20106, nu mai există înregistrate în averea Debitoarei bunuri care să mai justifice continuarea procedurii.  
Lichidatorul Judiciar şi-a dus la bun sfârşit toate atribuţiile prevăzute de lege, fiind valorificate activele și distribuite 
sumele obținute către creditori, conform Rapoartelor de activitate și Rapoartelor privind fondurile obținute din lichidare 
și planurile de distribuire către creditori, considerându-se astfel că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru închiderea 
procedurii în dosarul cu numărul 15/3/1997 privind procedura insolvenței debitoarei SC BANCA COLUMNA SA, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
republicată. 
În ceea ce priveste angajarea răspunderii personale patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale debitoarei, în 
baza art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, prin Sentința civilă nr. 8457/14.11.2011, pronunțată de Tribunalul București, 
Secția a VII-a Civilă, în Dos nr. 15/3/1997, s-a dispus următoarele: ”Admite excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune. Respinge cererea formulată de comitetul creditorilor prin preşedinte AUTORITATEA PENTRU 
VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI ca fiind prescrisă”. Hotărârea a rămas definitivă ca urmare a respingerii 
recursului formulat împotriva acesteia de către AAAS, prin Decizia nr. 110/17.01.2013, pronunțată de către Curtea de 
Apel București, Secția a VI-a Civilă, în Dos. nr. 15/3/1997 (438/2012). 
XII. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere cele menţionate în cuprinsul prezentului Raport Final, în temeiul prevederilor art. 129 coroborate cu cele 
ale art. 132 alin. (2), art. 135, art. 136 și art. 137 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, solicităm următoarele: 
 Să dispuneți aprobarea prezentului Raport Final și închiderea procedurii de faliment deschisă împotriva debitoarei SC 
BANCA COLUMNA SA  cu aplicarea dispozițiilor art. 132 alin. (2), 135, 136 și 137 alin. (3)din Legea nr. 85/2006. 
 Să dispuneți radierea debitoarei SC BANCA COLUMNA SA  din Registrul Comerțului. 
 Să dispuneți descărcarea Lichidatorului Judiciar şi a tuturor persoanelor care i-au asistat de orice obligații, îndatoriri 
si/sau responsabilități cu privire la procedură, Debitoare și averea sa, creditori, titulari de garanții, acționari sau asociați. 
S.C. BANCA COLUMNA SA  SA - în faliment, în bankruptcy, en faillite 
PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services S.P.R.L. 

ANEXA 1 –Situatii financiare finale 
BANCA COLUMNA SA - IN FALIMENT 

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.03.2022 
Cont 

sintetic 
Denumire cont 

Sold initial Rulaj luna Rulaj cumulat Sold final 
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 

10101 Casa în lei 187.58 0.00 0.00 0.00 0.00 175.94 11.64 0.00 
10103 Casa în devize 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 27.90 0.00 0.00 

11110 

Cont curent la 
BANCA 

NATIONALA 
A ROMANIEI 

16,497.81 0.00 5,939.64 14,401.64 17,819.36 21,105.56 13,211.61 0.00 

11710 Creante atasate 0.66 0.00 1.54 1.54 5.06 5.72 0.00 0.00 

13130 
Depozite 

colaterale la 
banci 

5,680.85 0.00 0.00 0.00 0.00 5,680.85 0.00 0.00 

16210 
Alte sume 
datorate 

0.00 2,160.91 4,270.00 2,135.00 6,405.00 6,405.00 0.00 2,160.91 

25111 
Disponibilitati 

la vedere 
0.00 628,939.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628,939.71 

25115 
Disponibilitati 

destinatie 
speciala 

0.00 52,276.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,276.98 

25116 
Alte 

disponibilitati 
0.00 275.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.77 

25117 
Disponibilitati 
carnete CEC 

0.00 133.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.20 

25321 
Depozite la 

termen - 
clientela nefin. 

0.00 147.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.55 
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25335 
Depozite pentru 

garantii 
gestionari 

0.00 11,447.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,447.95 

25336 
Alte depozite 

colaterale 
0.00 167,410.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,410.92 

28212 

Creante 
indoielnice-

credite curente 
în litigiu 

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 

28226 

Dob. 
indoielnice-

creanta litigiu 
dob.restanta 
credit curent 

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 

34100 
Decontari 

intrabancare 
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

35110 
Personal - 

remuneratii 
datorate 

0.00 2,855.00 7,735.00 4,880.00 14,640.00 14,640.00 0.00 2,855.00 

35160 
Retineri din 
remuneratii 

datorate tertilor 
0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 

35212 

Contributia 
personalului 
pentru pensia 
suplimentara 

0.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 3,660.00 3,660.00 0.00 1,220.00 

35213 

Contributia 
asiguratilor la 

fondul 
asig.soc.de 

sanatate 

0.00 488.00 488.00 488.00 1,464.00 1,464.00 0.00 488.00 

35215 

Contributia 
unitatii fd. 
sanatate - 
indemniz. 

0.75% 

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 

35262 
Contributie 

Asig. PT.Munca 
2,25% 

0.00 110.00 110.00 110.00 330.00 330.00 0.00 110.00 

35323 TVA de plata 0.00 0.00 1,896.00 1,896.00 2,844.00 2,844.00 0.00 0.00 
35327 TVA colectata 0.00 1,899.79 1,896.00 1,896.20 3,792.10 3,792.40 0.00 1,900.09 
35330 Impozit salarii 0.00 317.00 317.00 317.00 951.00 951.00 0.00 317.00 

35380 

Fonduri speciale 
- taxe și 

varsaminte 
asimilate 

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

35391 
Alte datorii fata 

de bugetul 
statului 

0.00 50.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.64 

35510 
Depozite de 

garantii varsate 
1,148.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,148.45 0.00 

35520 
Debitori din 
avansuri spre 

decontare 
0.03 0.00 0.00 0.00 175.94 175.94 0.03 0.00 

35560 
Alti debitori 

diversi 
5,938.12 0.00 11,876.20 5,938.10 23,752.40 23,752.42 5,938.10 0.00 

35561 Debitori diversi 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
35570 Creante atasate 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 9.86 0.00 0.00 

35660 
Alti creditori 

diversi 
0.00 2,848.99 1,483.64 2,764.91 2,401.50 4,424.50 0.00 4,871.99 

35661 
Alti creditori 

diversi - tablou 
de creanta 

0.00 217,995,900.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
217,995,900.7

6 

36300 
Obiecte de 

inventar 
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

36700 
Alte stocuri și 

asimilate 
204.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.95 0.00 

37211 

Pozitie de 
schimb 

operatiuni 
arbitraj 

161,865,110.9
3 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
161,865,110.9

3 
0.00 

37212 
Pozitie de 

schimb pt.case 
schimb 

0.00 19,877,783.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,877,783.70 
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37213 
Pozitie de 

schimb pt. rez 
financ 

0.00 23,523,144.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,523,144.62 

37214 
Pozitie de 
schimb pt. 
imobilizari 

69,340,184.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,340,184.19 0.00 

37221 

Contravaloarea 
poz.sch. 

pt.operatiuni de 
schimb 

0.00 161,865,110.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
161,865,110.9

3 

37222 
Contravaloarea 
poz.sch. pt.case 

schimb 
19,877,783.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,877,783.70 0.00 

37223 
Contravaloarea 

poz.sch. 
pt.rezult.financ. 

23,523,144.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,523,144.62 0.00 

37224 
Contravaloarea 

poz.sch. pt. 
imobilizari 

0.00 69,340,184.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,340,184.19 

41300 
Titluri ale 

activitatii de 
portofoliu 

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

44222 Constructii 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

44223 

Echipamente 
tehnologice 

(masini, utilaje 
și instalatii de 

lucru) 

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

44224 

Aparate și 
instalatii de 
masurare, 
control și 
reglare 

0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

44225 
Mijloace de 

transport 
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

44227 

Mobilier, 
aparatura 

birotica, echip. 
de protectie a 

valorilor umane 
și mat. și alt 

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 

50120 
Capital subscris 

varsat 
0.00 10,007,346.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,007,346.60 

51210 
Fond de rezerva 
din profit brut 

0.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 

51220 
Rezerve din 
profitul net 

0.00 196.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.50 

51410 
Rezerva 

generala risc de 
credit 

0.00 507,546.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,546.07 

51900 Alte rezerve 0.00 7,473,621.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,473,621.99 

52810 
Fondul 

imobilizarilor 
corporale 

0.00 2,739,282.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739,282.12 

58100 Rezultat reportat 
223,446,856.6

6 
0.00 0.00 0.00 

17,519,825.1
4 

0.00 
240,966,681.8

0 
0.00 

59100 
Profit sau 
pierdere 

17,519,825.14 0.00 8,796.91 9,981.54 32,117.89 
17,540,738.3

0 
11,204.73 0.00 

60190 Comisioane 0.00 0.00 42.00 42.00 66.00 66.00 0.00 0.00 

60610 
Cheltuieli cu 

influente de curs 
valutar 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

61100 
Cheltuieli cu 
remuneratiile 
personalului 

0.00 0.00 4,880.00 4,880.00 14,640.00 14,640.00 0.00 0.00 

61210 

Cheltuieli 
privind 

contributia 
unitatii la 
asigurarile 

sociale 

0.00 0.00 110.00 110.00 330.00 330.00 0.00 0.00 

63420 
Cheltuieli 

privind energia 
și apa 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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63430 
Cheltuieli cu 

posta și 
telecomunicatii 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

63471 
Cheltuieli cu 
primele de 
asigurare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

63473 

Cheltuieli cu 
redeventele 

privind 
concesiunile, 
locatiile de 
gestiune și 

chiriile 

0.00 0.00 741.91 741.91 2,225.56 2,225.56 0.00 0.00 

63479 Alte cheltuieli 0.00 0.00 2,023.00 2,023.00 2,198.94 2,198.94 0.00 0.00 

64610 

Pierderi din 
cesiunea 

imobilizarilor 
necorporale și 

corporale 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

64620 

Pierderi din 
cesiunea 

imobilizarilor 
financiare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

64970 
Alte cheltuieli 
exceptionale 

0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 12,657.39 12,657.39 0.00 0.00 

67140 
Pierderi din 

debitori diversi 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

70110 
Dobanzi de la 

Banca Nationala 
a Romaniei 

0.00 0.00 1.54 1.54 5.06 5.06 0.00 0.00 

70213 
Dobanzi de la 
creditele de 
trezorerie 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

70610 

Venituri din 
operatiunile de 

schimb și 
arbitraj 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74120 
Cheltuieli 

refacturate altor 
societati 

0.00 0.00 9,980.00 9,980.00 19,960.00 19,960.00 0.00 0.00 

74610 

Venituri din 
cesiunea 

imobilizarilor 
necorporale și 

corporale 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74997 
Alte venituri 
diverse de 
exploatare 

0.00 0.00 948.00 948.00 948.00 948.00 0.00 0.00 

76700 

Venituri din 
recuperari de 

creante 
amortizate 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL 
GENERAL 

515,602,701.6
7 

515,602,701.67 65,756.38 65,756.38 
17,683,214.3

4 
17,683,214.3

4 
515,604,724.9

7 
515,604,724.9

7           
     Departament 

contabilitate, 
    

 
 JUDETUL____________________________________|4|1| FORMA DE PROPRIETATE _________________|3|4|    

 DENUMIREA INSTITUTIEI: BANCA COLUMNA SA IN 
FALIMENT 

ACTIVITATEA: ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERI 
MONETARE 

 

 ADRESA LOC: BUCURESTI, sector 3 Cod grupa CAEN* ________________________|6|4|19|    
 STR.:Calea Rahovei 266-268 CUI _______|__|__|__|6|2|2|2|1|3|8|      
 NUMARUL DIN REGISTRUL         
 COMERTULUI J40/16590/1994         
 BILANT     
 incheiat la data de 31 martie 2022    
 ACTIV Cod 

Nota 

Exercitiul financiar    

   pozitie 
18.03.2003 

desch.procedurii 
de faliment 

precedent 
31.12.2021 

incheiat 
 31.03.2022 

   

 A B C 1  2    
 Casa, disponibilităţi la bănci centrale 010 2 47.869 16.713 13.223    

 Efecte publice și alte titluri acceptate pentru refin.e la 
băncile centrale 

020  0 0 0 OK OK OK 

  - Efecte publice și valori asimilate 023  0 0 0    
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  - Alte titluri acceptate pentru refinanţare la băncile 
centrale 

026  0 0 0    

 Creanţe asupra instituţiilor de credit 030 2 12.622.137 5.681 0 OK OK OK 
  - la vedere 033  214.306 0 0    
  - alte creanţe 036  12.407.831 5.681 0    
 Creanţe asupra clientelei 040 2 204.406 0 0    
 Obligatiuni și alte titluri cu venit fix 050  0 0 0 OK OK OK 
  - emise de organisme publice 053  0 0 0    
  - emise de alţi emitenţi, din care: 056  0 0 0    
  - obligatiuni proprii 058  0 0 0    
 Acţiuni și alte titluri cu venit variabil 060  59.998 0 0    
 Participaţii, din care: 070  126.000 0 0    
  - participaţii la instituţii de credit 075  0 0 0    
 Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: 080  0 0 0    
  - părţi în cadrul instituţiilor de credit 085  0 0 0    
 Imobilizări necorporale, din care: 090  202.842 0 0    
  - cheltuieli de constituire 093  0 0 0    

  - fondul comercial, în măsura în care a fost achiz.t cu titlu 
oneros 

096  0 0 0    

 Imobilizări corporale, din care: 100  17.946.258 0 0    

  - terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării 
activ proprii 

105  14.400.784 0 0    

 Capital subscris nevărsat 110  0 0 0    
 Alte active 120  1.152.039 7.302 7.291    
 Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate 130  33.806 0 0    
 Total activ 140  32.395.355 29.696 20.514 OK OK OK 
       OK OK OK 
 Lichidator judiciar         

    Directia 
Contabilitate 

     

          

 
BILANT    

incheiat la data de 31 martie 2022    
     - lei -    

PASIV Cod 

Nota 

Exercitiul financiar    

  pozitie 

18.03.2003 
 data deschiderii 

procedurii de 
faliment 

precedent 
31.12.2021 

incheiat 
 31.03.2022 

   

A B C 1   2    

Datorii privind instituţiile de credit 300   5.638.851 0 0 OK OK OK 
 - la vedere 303   5.279.526 0 0    

 - la termen 306   359.325 0 0    

Datorii privind clientela 310 2 56.693.446 860.632 860.632 OK OK OK 
 - depozite, din care: 313   874.444 167.558 167.558 OK OK OK 
 - la vedere 314   0 0 0    

 - la termen 315   874.444 167.558 167.558    

 - alte datorii, din care: 316   55.819.002 693.074 693.074 OK OK OK 
 - la vedere 317   55.819.002 693.074 693.074    

 - la termen 318   0 0 0    

Datorii constituite prin titluri 320   0  0 OK OK OK 
 - titluri de piaţă interbancară, obligatiuni, titluri de 
creanţă negociabile în circulaţie 

323   0  0    

 - alte titluri 326   0  0    

Alte pasive 330 2 15.874.986 218.007.752 218.009.775    

Venituri înregistrate în avans și datorii angajate 340   72.965 0 0    

Provizioane, din care: 350   0 0 0 OK OK OK 
 - provizioane pentru pensii și obligaţii similare 353   0 0 0    

 - provizioane pentru impozite 355   0 0 0    

 - alte provizioane 356   0 0 0    

Datorii subordonate 360   0 0 0    

Capital social subscris 370   10.007.347 10.007.347 10.007.347    

Prime de capital 380   0 0 0    

Rezerve 390   12.120.647 12.120.647 12.120.647 OK OK OK 
 - rezerve legale 392   1.400.197 1.400.197 1.400.197    

 - rezerve statutare sau contractuale 394   0 0 0    

 - rezerve pentru riscuri bancare 396   507.546 507.546 507.546    

 - rezerva de ]ntrajutorare 397   0 0 0    

 - rezerva mutual[ de garantare 398   0 0 0    

 - alte rezerve 399   10.212.904 10.212.904 10.212.904    

Rezerve din reevaluare 400   0  0    

Actiuni proprii (-) 410   0  0    

Rezultatul reportat     0  0    
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 - Profit 423   0  0    

 - Pierdere 426   68.072.963 223.446.857 240.966.682    

Rezultatul exercitiului financiar           

 - Profit 433   60.076  0    

 - Pierdere 436   0 17.519.825 11.205    

Repartizarea profitului 440   0  0    

Total pasiv 450   32.395.355 29.696 20.514 OK OK OK 
      OK OK OK 

Lichidator judiciar   Directia 
Contabilitate, 

    

 
         

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE    

la data de 31 MARTIE 2022    
         
     - lei -    

Denumirea indicatorului Cod Nota Exercitiul financiar    

  pozitie  
18.03.2003 

 data deschiderii 
procedurii de 

faliment 

precedent 
31.12.2021 

incheiat 
 31.03.2022 

   

Dobânzi de primit și venituri asimilate, 
din care: 

010 9 528.940 618 5    

 - aferente obligatiunilor și altor titluri cu 
venit fix 

015   0 0 0    

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate 020   51.787 0 0    

Venituri privind titlurile 030   0 0 0 OK OK OK 
 - Venituri din acţiuni și alte titluri cu 
venit variabil 

033   0 0 0    

 - Venituri din participaţii 035   0 0 0    

 - Venituri din părţi în cadrul societăţilor 
comerciale legate 

037   0 0 0    

Venituri din comisioane 040   20 0 0    

Cheltuieli cu comisioane 050 9 2.836 2.761 66    

Profit sau pierdere netă din operaţiuni 
financiare 

060 9 -32.271 -17.386.131 0    

Alte venituri din exploatare 070 9 39.151 84.530 20.908    

Cheltuieli administrative generale 080   249.134 127.574 19.219 OK OK OK 
 - Cheltuieli cu personalul, din care: 083   167.246 59.880 14.970    

 - Salarii, din care: 084   110.116 59.880 14.970    

 - Cheltuieli cu asigurările sociale, din 
care: 

085   28.715 25.620 6.405    

 - cheltuieli aferente pensiilor 086   28.415 14.640 3.660    

 - Alte cheltuieli administrative 087 9 81.888 67.694 4.249    

Corecţii asupra valorii imobilizărilor 
necorporale și corporale 

090   34.457 0 0    

 Alte cheltuieli de exploatare 100   67 88.506 12.833    

 Corecţii asupra valorii creanţelor și 
provizioanelor pentru datorii contingente 
și angajamente 

110   151.020 0 0    

 Reluări din corecţii asupra valorii 
creanţelor și provizioanelor pentru datorii 
contingente și angajamente 

120   13.537 0 0    

 Corecţii asupra valorii titlurilor 
transferabile care au caracter de 
imobilizări financiare, a participaţiilor și a 
părţilor în cadrul societăţilor comerciale 
legate 

130   0 0 0    

 Reluări din corecţii asupra valorii 
titlurilor transferabile care au caracter de 
imobilizări financiare, a participaţiilor și a 
părţilor în cadrul societăţilor comerciale 
legate 

140   0 0 0    

Rezultatul activitatii curente      0 0    

 - Profit 153   60.076 0 0 OK OK OK 
 - Pierdere 156   0 17.519.824 11.205 OK OK OK 
Venituri extraordinare 160   0 0 0    

Cheltuieli extraordinare 170   0 0 0    

 Rezultatul activitatii extraordinare       0    

 - Profit 183   0  0 OK OK OK 
 - Pierdere 186   0  0 OK OK OK 
Venituri totale 190 9 3.575.107 14.442.796 20.913    

Cheltuieli totale 200 9 3.515.031 31.962.620 32.118    

Rezultatul brut       0    

 - Profit 213   60.076 0 0 OK OK OK 
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 - Pierdere 216   0 17.519.824 11.205 OK OK OK 
Impozitul pe profit 220   0 0 0    

Alte impozite ce nu apar în elementele de 
mai sus 

230   0 0 0    

Rezultatul net al exerciţiului financiar       0    

 - Profit 243   60.076 0 0 OK OK OK 
 - Pierdere 246   0 17.519.824 11.205 OK OK OK 
      OK OK OK 
         
         

Lichidator judiciar   Directia 
Contabilitate  

     

 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 

la data de 31 martie 2022 - exemplu 

Element al capitalului propriu Nota 
Sold la 

18.03.2022 
Cresteri Reduceri Sold la 31 

martie 2022 Total, din care prin transfer Total, din care prin transfer 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Capital subscris 3 10.007.347 0 0 0 0 10.007.347 
Prime de capital   0 0 0 0 0 0 
Rezerve legale 3 1.400.197 0 0 0 0 1.400.197 
Rezerve statutare sau contractuale   0 0 0 0 0 0 
Rezerva generala pentru riscul de credit 3 507.546 0 0 0 0 507.546 
Rezerva reprezentand fondul pentru 
riscuri bancare generale 

  0 0 0 0 0 0 

Rezerve din reevaluare   0 0 0 0 0 0 
Acţiuni proprii (-)   0 0 0 0 0 0 
Rezerva de intrajutorare   0 0 0 0 0 0 
Rezerva mutuala de garantare   0 0 0 0 0 0 
Alte rezerve 3 10.212.904 0 0 0 0 10.212.904 
Rezultatul reportat 3       

 Profit nerepartizat   0 0 0 0 0 0 
 Pierdere neacoperită   68.072.963 242.971.543 0 70.077.824 0 240.966.682 
Rezultatul reportat provenit din 
adoptarea pentru prima dată a IAS, mai 
puţin IAS 29 

        

Sold creditor   0 0 0 0 0 0 
Sold debitor   0 0 0 0 0 0 

Rezultatul reportat provenit din 
modificările politicilor contabile 

        

Sold creditor   0 0 0 0 0 0 
Sold debitor   0 0 0 0 0 0 

Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor fundamentale 

        

Sold creditor   0 0 0 0 0 0 
Sold debitor   0 0 0 0 0 0 

Rezultatul reportat reprezentând 
surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare 

  0 0 0 0 0 0 

Rezultatul exerciţiului financiar         

Sold creditor   60.076 70.077.824 0 70.137.900 0 0 
Sold debitor   0 242.983.748 0 242.972.543 0 11.205 

Lichidator judiciar   
 

Directia 
Contabilitate 
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 
la data de 31 martie 2022 - exemplu 

  Nota Capital social 
Prime de 
capital 

Rezerve 
legale 

Rezultatul 
exercitiului 
financiar 

Alte capitaluri proprii 

Total 
capitaluri 

proprii 

Rezerve 
statutare sau 
contractuale  

Rezerva 
generala 

pentru riscul 
de credit  

Rezerva 
reprez 

fond.pent
ru risc. 

 bancare 
generale  

Actiuni 
proprii 

(-) 

Rezervdin 
reevaluare  

Rezerva de 
intrajutorar

e 

Rezerva 
mutuala de 
garantare 

Rezultatul 
reportat 

Alte 
capitaluri 

proprii 

Sold la 
incheierea 
exercitiului 
financiar la 
18.03.2003 

3 10.007.347 0 1.400.197 60.076 0 507.546 0 0 7.473.622 0 0 -68.072.963 2.739.282 -45.884.893 

Modificari 
(cresteri sau 
reduceri), din 
care: 

  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

profit 2003-
2022 

  0 0 0 70.077.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.077.824 

pierderi 2003-
2022 

  0 0 0 -242.983.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -242.983.748 

inchidere 
profit/pierdere 

  0 0 0 172.834.643 0 0 0 0 0 0 0 -172.893.719 0 -59.076 

-   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Alte modificari   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sold la 
incheierea 

                

exercitiului 
financiar 
31.03.2022 

  10.007.347 0 1.400.197 -11.205 0 507.546 0 0 7.473.622 0 0 -240.966.682 2.739.282 -218.849.893 

                
Lichidator 
judiciar 

      Directia 
Contabilitate 
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NOTA 1 
PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 
Situatiile financiare au fost intocmite în lei în conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile și 
completarile ulterioare folosind metoda costului istoric. Organizarea și conducerea contabilitatii s-a facut cu respectarea 
prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 și Planului de conturi pentru societatile bancare și a normelor metodologice 
de utilizare a acestuia aprobat prin Ordinul ministrului finantelor și guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei 
nr.1418/344 din 1 august 1997 și Ordinului 1223/1998 cu completarile și modificarile ulterioare. 
Au fost respectate principiile: prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, continuitatii activitatii, 
intangibilitatii bilantului de deschidere și necompensarii 
S-a asigurat inregistrarea corecta a documentelor intocmite legal, care cuprind operatiunile economico-financiare 
efectuate. 
Au fost respectate regulile și metodele contabile prevazute de Legea Contabilitatii. 
Referitor la modelele situatiilor financiar-contabile utilizate: 
Raportarile contabile la 31.03.2022 au fost intocmite conform Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci la 
31.12.2011, asigurand inscrierea în situatiile financiare a datelor inregistrate în balanta de verificare a conturilor sintetice, 
în concordanta cu situatia reala a elementelor patrimoniale . 
In conformitate cu prevederile Ordinului nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, incepând cu exerciţiul financiar al anului 2012, 
instituţiile de credit urmau sa depuna la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală întocmită 
pe baza datelor din evidenţa contabilă.  
Banca Nationala a Romaniei nu a emis reglementari privind modelele situatiilor financiar-contabile aplicabile institutiilor 
de credit în lichidare incepand cu exercitiul financiar 2012. De asemenea Ministerul de Finante nu a elaborat un format 
al situatiilor financiare aplicabile institutiilor de credit aflate în lichidare . 
Ca urmare, prezentele situatii financiare, aferente exercitiului financiar 2021-martie 2022, au fost intocmite pe formatul 
Modelelor situatiilor financiar-contabile aplicabile institutiilor de credit la 31.12.2011 ( anterior implementarii IFRS), 
informand Ministerul de Finante-Directia Mari Contribuabili cu privire la nedepunerea situatiilor financiare și faptul ca 
aceste situatii financiare pot fi puse la dispozitia acestora în cazul în care vor fi solicitate.  
In ceea ce priveste continutul și inregistrarea elementele de patrimoniu: 
Elementele de patrimoniu sunt prezentate la data de 18.03.2003 (data deschiderii procedurii falimentului), 31.12.2021 ( 
an precedent) și la 31.03.2022. 
In cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile și mijloacele fixe. Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe 
urmatoarele categorii: cladiri, utilaje și instalatii de lucru, aparate și instalatii de masurare control și reglare, mijloace de 
transport, mobilier și aparatura birotica. 
Mijloacele fixe sunt inregistrate la valoarea de achizitie. Amortizarea acestora se face lunar, functie de duratele de 
amortizare legale utilizand regimul de amortizare lineara. Imobilizarile corporale precum și amortizarea aferenta acestora 
se evidentiaza distinct pentru activitatea bancara și pentru alte activitati în afara exploatarii bancare. 
Dupa data declansarii falimentului bancii valoarea imobilizarilor corporale și necorporale s-a diminuat permanent ca 
urmare a vanzarii acestora sau casarii, acestea fiind eliminate din bilant concomitent cu amortizarea aferenta. Orice profit 
sau pierdere rezultata din aceste operatiuni fiind reflectate în contul de profit și pierdere curent. 
Pe perioada falimentului nu s-a mai procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale avand în vedere ca, potrivit art.1 alin 
(6) din Hotararea Guvernului nr.1553 din 18.12.2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale și stabilirea valorii de 
intrare a mijloacelor fixe, “ Agentii economici care se afla în procedura de dizolvare sau lichidare conform Legii 
nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, sau în procedura de 
lichidare judiciara conform Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare și a falimentului, republicata, cu 
modificarile și completarile ulterioare, nu vor proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale….”. 
Contabilitatea stocurilor asigura evidenta existentei și miscarii urmatoarelor bunuri: materiale, obiecte de inventar. 
Inregistrarea în contabilitate a stocurilor se face la valoarea de achizitie.Iesirea din patrimoniu a stocurilor determinat de 
vanzarea acestora sau casare se reflecta în contabilitate, orice profit sau pierdere rezultata ca urmare a acestor operatiuni 
fiind reflectate în contul de profit și pierdere.  
Contabilitatea creditelor acordate clientelei se tine în functie de destinatia acestora. Creditele și dobanzile aferente 
acestora nerambursate la scadenta se inregistreaza în conturile “Creante restante”, “Dobanzi restante”, “Creante 
indoielnice” și “Dobanzi indoielnice”.La 31.03.2022, nu se mai inregistreaza creante provenind din credite și dobanzi 
acordate clientele.  
De la data declansarii falimentului bancii nu au mai fost constituite provizioane specifice de risc de credit și dobanzi. La 
data de 31.03.2022 nu se mai inregistreaza provizioane pentru creantele din operatiunile cu clientelei acestea fiind anulate 
pe masura achitarilor sau scoaterii creantelor în afara bilantului. 
Potrivit legii, contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor se tine pe feluri de venituri și cheltuieli, dupa natura lor. 
Principalele elemente care formeaza veniturile de exoloatare a bancii în perioada 2021-martie 2022 sunt sumele incasate 
din dobanzi BNR. 
Principalele elemente care formeaza cheltuielile de exploatare a bancii în perioada 2021-martie 2021 sunt cheltuieli cu 
personalul și comisioane BNR. 
Activele și pasivele exprimate în alte devize straine nu au fost convertite la cursul oficial de schimb în perioada ianuarie 
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–martie 2022.  
Lichidator,                                                                                                                                                             Intocmit,  
NOTA 2 
Situatia disponibilitatilor, creantelor și datoriilor, venituri avans 
Disponibilitatile bancii la 31.03.2022 – poz.010 bilant- sunt în suma de 13.223 lei și se compune din: disponibilitati în 
cont BNR în suma de 13.211 lei și disponibilitati în casierie în suma de 12 lei.  
Creantele și datoriile bancii la 31.03.2022 au urmatoarea componenta: 

   RON 

Creante Sold la 
31 martie 2022 

(2+3) 

Termen de lichiditate 

  sub 1 an peste 1 an 
0 1 2 3 

Total, din care: 3.374.907 0 7.291 
1. din operatiuni interbancare 0 0 35 
2.din operatiuni cu clientela 0 0 0 
 -valori de recuperat 0 0 0 
3.din operatiuni diverse 7.291 7.087 204 
 - debitori diversi  5.938 5.938 0 
- alte creante din operatiuni diverse  1.353 1.149 204 

Alte active – poz.120 bilant reprezinta creantele din operatiuni diverse în suma de 7.291 lei fiind constituita în principal 
din: 
- Suma de 5.938 lei reprezinta c/v cheltuieli salariale aferente lunii martie 2022, care se vor incasa în luna aprilie 
2022, prin avansarea sumelor de catre Lichidatorul Judiciar PwC BRS; 
- Suma de 1.149 lei reprezinta depozite de garantii constituit în baza contractului de inchiriere incheiat cu societatea 
Electromagnetica SA, care vor fi folosite pentru eventuale lucrari de reparatii ale spatiului inchiriat, conform 
prevederilor contractuale; 
- Suma de 204 lei reprezinta stocuri de conversie FRF și NLF în EUR, pozitii care se vor inchide în balanta finala. 

Datorii Sold la 
31 martie 2022 

(2+3) 

Termen de lichiditate 

  sub 1 an peste 1 an 
0 1 2 3 

Total, din care: 218.870.407 9.021 218.861.386 
1.din operatiuni interbancare  0 0 0 
2.din operatiuni cu clientela 860.632 0 860.632 
3.din operatiuni diverse 218.009.775 9.021 218.000.754 
 - personal și conturi asimilate 2.855 2.855 0 
 - impozit și contributii aferente salariilor 4.270 4.270 0 
 - bugetul statului  1.896 1.896 0 
 - alte datorii 218.000.754 0 218.000.754 

Datoriile bancii – poz.310 în suma de 860.632 lei și poz. 330 din bilant în suma de 218.009.775 lei la 31.03.2022, sunt 
constituite din datoriile inregistrate la data deschiderii procedurii falimentului (disponibilitati, depozite, alte titluri clienti, 
diversi creditori), obligatii salariati și obligatuii buget, alte sume ) mai putin sumele distribuite la masa credala ,la care se 
adauga datoriile curente . 
Suma de 860.632 lei datorii din operatiuni cu clientela – poz.310 –reprezinta sume disponibilitati, depozite client 
inregistrate la data deschiderii procedurii. 
Ponderea majoritara în totalul datoriilor o constituie datoriile din operatiuni diverse – poz.330- în suma de 218.009.775 
lei care se compune din : 
- creditori din sume distribuite la masa credala și neachitate - 217.995.900 lei 
- obligatii curente – salarii și contributii aferente salariilor din - 7.125 lei 
perioada februarie-martie 2022  
- alte obligatii curente buget – TVA - 1.896 lei 
- alti creditori diversi - 4.854 lei  
Lichidator judiciar,                                                                                                                                                  Intocmit, 
NOTA 3 
Capital propriu 
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A). Capitalul social subscris la data de 31.03.2022 insumeaza 10.007.347 lei repartizat astfel: 
 Manel Finanz A.G –persoana juridica straina-92,97% 
 Poesina Leopold Dan –cetatean german-3,63% 
 Raiciu Matilda – persoana fizica romana – 0,85% 
 Anghel Ion – persoana fizica romana – 0,85% 
 Bostan Vasile – persoana fizica romana – 0,85% 
 Nica Babalac Petre – persoana fizica romana – 0,85% 
 B).Rezervele sunt în suma totala de 12.120.647 lei defalcate astfel: 
 1.400.197 lei – rezerve legale 
  507.546 lei – rezerve pentru riscuri bancare 
 2.739.282 lei – fondul imobilizarilor corporale 
  7.473.622 lei - rezerve din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului. 
C) Rezultatul reportat la 31.03.2022 reprezinta o pierdere de 240.966.682.lei. 
 D). La data de 31.03.2022 s-a inregistrat o pierdere în suma de 11.205 lei. 
In ceea ce priveste rezultatul final al perioadei de lichidare și modalitatea de acoperire a pierderii la închiderea procedurii, 
precum și operatiunile de lichidare aferente precizam urmatoarele:  
- Operatiunile de lichidare au ca obiect lichidarea intregului patrimoniu al societatii, respectiv atat al soldurilor contabile 
din posturile de activ cat și a soldurilor contabile din posturile de pasiv. 
- Avand în vedere elementele de capital propriu inregistrate la data lichidarii, pierderea contabila reportata inregistrata 
se va acoperi în conformitate cu prevederile legii contabilitatii respectiv: din profitul exercitiului financiar rezultat din 
inchiderea soldurilor contabile de activ și pasiv, din rezerve și capital social. 
Lichidator judiciar                                                                                                                                                    Intocmit 

Directia Contabilitate 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GENTILIA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 10508040 
Societatea GENTILIA CONSTRUCT SRL; Cod unic de înregistrare RO 10508040 

Raport de activitate nr. 12 –faliment 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 342/1285/2017, Tribunalul Specializat Cluj; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Specializat Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Jud. Cluj, Tel. 
0264-596110. Program: luni-vineri, orele 08.30-12.30 
3.Debitor: GENTILIA CONSTRUCT SRL, cu sediul în Loc. Turda, str. Câmpiei nr. 137A, județul Cluj, J12/605/1998, 
CUI RO 10508040;  
4. Lichidator judiciar: TRANSILVANIA MASTER INSOLV IPURL cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca, str. Ludwig 
van Beethoven nr. 29A, jud. Cluj, CIF 37178504, nr. Matricol: 2A0887, tel. 0745.265.440, fax: 0264.432.603, E-mail: 
office@transilvania-law.ro, reprezentată legal prin practician în insolvență Av. Mureșan Andrei – Petru; 
5. Subscrisa: TRANSILVANIA MASTER INSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului GENTILIA 
CONSTRUCT SRL conform sentinței civile nr. 1043/04.06.2019, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu 
nr. 342/1285/2017, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, comunică următorul: 

Raport de activitate nr. 12 –faliment 
Prin încheierea civilă, pronunţată la data de 23.05.2017 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu numărul 
342/1285/2017, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală împotriva societății GENTILIA 
CONSTRUCT SRL, subscrisa fiind numită în calitate de administrator judiciar al societăţii debitoare. 
La termenul de judecată din data de 04.06.2019, instanța a admis cererea formulată de administratorul judiciar și a dispus 
deschiderea procedurii generale a falimentului debitoarei Gentilia Construct SRL, prin intermediul sentinței civile nr. 
1043/2019, desemnând în calitate de lichidator judiciar provizoriu societatea Transilvania Master Insolv IPURL. 
Pentru termenul de judecată stabilit la data de 18.01.2022, subscrisa am întocmit raportul de activitate nr. 11, document 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 739/14.01.2022, dovada publicării fiind de asemenea înaintată la dosarul 
cauzei prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. 
La termenul de judecată precedent, instanța a amânat soluționarea cauzei în vederea continuării procedurii de valorificare 
a bunurilor debitoarei. 
1. Descrierea modului de aducere la îndeplinire a atribuțiilor legale ulterior termenului de judecată precedent: 
În acest context reamintim faptul că, în vederea demarării procedurilor de valorificarea a bunurilor din patrimoniul 
debitoarei, a fost convocată adunarea creditorilor pentru data de 29.11.2019, ordinea de zi fiind aprobarea regulamentului 
de valorificare pentru bunurile din patrimoniul debitoarei. 
În cadrul adunării legal convocate prin publicarea convocatorului în BPI nr. 22.024/19.11.2019, creditorii au aprobat 
regulamentul de valorificare pentru bunurile din patrimoniul debitoarei. 
Procesul verbal încheiat cu această ocazie a fost depus la dosarul cauzei la data de 03.12.2019 și a fost publicat în BPI nr. 
22.951/03.12.2019 dovezile în acest sens fiind depuse la dosarul cauzei în anexa unui raport de activitate precedent. 
Mai apoi, la data de 30.12.2019, a fost comunicată încheierea penală nr. 130/2019 a Curții de Apel Cluj – Secția penală, 
dată în dosarul nr. 31/117/2018/a1, încheiere prin care au fost respinse contestațiile formulate de inculpați împotriva 

Administrator
Highlight




