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Adjudecatarii au virat contravaloarea bunurilor adjudecate în contul de insolvență.  
2. Menţiuni privind fondurile debitoarei: 
a) soldul aflat în contul de lichidare – 6.175 lei; 
b) încasările efectuate de către lichidatorul judiciar din valorificarea fiecărui bun și din recuperarea creanţelor;  
A fost încasată contravaloarea bunurilor adjudecate astfel:  
Parcela I Recaș - 40.020 lei 
Parcela II Recaș - 46.020 lei  
Parcela III Recaș - 42.020 lei 
Parcela IV Recaș - 82.590 lei 
4. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar:  
Adunarea creditorilor din 28.01.2016 a aprobat pentru practicianul în insolvență onorariu de 10.000 lei / lună + TVA 
din averea debitoarei.  
5. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 159 pct. 1 din Legea 85/2014:  
- onorariu M.B.S. Insolv Consult IPURL – 149.940 lei; 
- onorariu CII Hodoșan Sorin – 54.000 lei; 
- 2% UNPIR fond art. 39 alin 4, Legea 85/2014 – 4.213 lei; 
- anunț ziar - 77 lei;  
Total 208.230 lei  
5. Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului, cf. art. 165 alin. 4, din Leg 85/2014:  
Suma de 8.500 lei rămâne în contul de insolvență pentru acoperirea cheltuielilor viitoare de procedură. 

Lichidator judiciar, 
 Consorțiul alcătuit din MBS Insolv Consult SPRL și Cabinet Individual de Insolventa Hodosan Sorin 

 
2. Societatea COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA, cod unic de înregistrare: 16063013 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 235/07/ITM/2021 data emiterii: 23.09.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4657/30/2021; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; j.s. Casiana Todor; 
2.Arhiva/registratura instanței: Timișoara, P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiș, Tel: 0256448044 Program 08.30-12.30. 
3.1. Debitor: COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA, având sediul social în mun. Timişoara, str. 
Episcop Joseph Lonovici, nr.4, jud. Timiş, CUI 16063013, J35/185/2004)  
3.2. Administrator special: Alexandru – Cristian AMZA.  
4. Administrator judiciar: Consorțiul format din practicienii în insolvență „ALFA & QUANTUM CONSULTING 
S.P.R.L, MAESTRO S.P.R.L și INSOLVEIN S.P.R.L.”, având sediul procesual ales în Timişoara, str. Albinelor nr. 70 
A-B, jud. Timiş, Tel: 0256/430328, Fax: 0356/818451, E-mail: consortiul.alfamaestroinsolvein@gmail.com, 
5. Subscrisul Consorțiul format din practicienii în insolvență „ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L, 
MAESTRO S.P.R.L și INSOLVEIN S.P.R.L.” 
În temeiul:  
 art. 58 alin.1 lit. a) și art. 97 alin. (1), din Legea nr. 85/2014 
Comunică:  
 Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei COMPANIA 
LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA , 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 138 pagini. 
6. Număr de exemplare depuse: 
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 
7. Semnătură: Administratorul judiciar, Consorțiul „ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L, MAESTRO 
S.P.R.L și INSOLVEIN S.P.R.L.” prin practician în insolvență Cârceie Marius Radu 

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus 
la apariţia stării de insolvenţă pentru debitorul 

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA (CLT Colterm SA ) 
Nr.: 235/07/ITM/2021, data emiterii: 23.09.2022 

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 lit. b și art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
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IV. ANALIZA INCIDENTEI PREVEDERILOR ART. 117 DIN LEGEA NR. 85/2014  63 
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VII. CONCLUZII PRIVITOARE LA ŞANSELE DE REORGANIZARE A ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DEBITOARE  
    68 
Ipoteza de lucru 
Raportul privind cauzele și imprejurarile care au generat starea de insolventa a CLT COLTERM SA a fost elaborat de 
catre administratorul judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 58 alin. 1 lit. b și art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
Accesul la informatii 
Analiza efectuata prin prezentul raport a fost efectuata exclusiv pe baza informatiilor și inscrisurilor emise/puse la 
dispozitie de catre reprezentantii societatii debitoare, fiind utilizate de asemenea și rapoarte/ surse publice si/sau 
explicatii/date informative furnizate de catre debitor/ personalul angajat / de conducere. 
Administratorul judiciar a prezumat ca informatiile comunicate de catre personalul debitorului (in format letric, 
electronic sau verbal) sunt reale și complete. 
Moneda de prezentare  
In prezentul raport s-a utilizat moneda RON ca și moneda de prezentare în conformitate cu sistemul de raportare 
financiara din Romania. 
I. PREZENTAREA SOCIETĂTII DEBITOARE 
1.1. Identificarea societatii 

Denumire debitor: CLT COLTERM SA 
Sediul social : Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, Jud. Timis 

Forma juridica de  
organizare : 

Societate pe actiuni, de tip deschis 

Nr. Înmatriculare la  
Registrul Comerţului 

J35/185/2004 
 

Durata de funcţionare:  nelimitată, de la data înmatricularii 
Cod Unic de Inregistrare:  16063013 

1.2. Structura actionarilor. Capital social.  
CLT COLTERM SA este persoană juridică română organizată sub forma unei societăti pe actiuni de tip deschis, având 
un capital social subscris în valoare de 170.196.900 lei integral varsat.  
Capitalul social este privat autohton 100%, divizat în 1.701.969 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 100 
lei. Aportul în natura este de 1.249.700 lei.  
Actionar unic este CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA cu sediul social în B-dul C.D. LOGA, nr. 
1, jud. Timis.  
Aport la capital 170.196.900 lei integral varsat. Aport în natura 1.249.700 lei. Numar actiuni 1.701.969, valoarea unei 
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actiuni 100 lei. Cota de participare la beneficii și pierderi 100%. 
1.3. Administrarea și conducerea societătii la data deschiderii procedurii 
Conform actului constitutiv al CLT COLTERM SA din data de 05.10.2021, la data deschiderii procedurii de insolventa 
administrarea CLT Colterm SA a fost asigurata de Consiliul de Administratie, numit la 05.10.2021 pe o perioada de 4 
ani, compus din:  

Nr. crt Nume prenume 
1 Amza Alexandru Cristian 
2 Buhas Dobre Raluca 
3 Dobosi Ioan Silviu 
4 Mitu Cristian – reprezentant legal 
5 Pelin Andrei 
6 Colhon Adrian 
7 Gheorghe Madalin Ion 
8 Miclaus Cristian Daniel 
9 Sirbu Nicusor Alin 

Conform informatiilor furnizate de ORC în raport istoric nr. 152417/08.12.2021, conducerea societatii a fost asigurata 
de dl. Mitu Cristian - Director General interimar cu atributii depline conform hotarare CA nr. 92/16.08.2021, data 
numirii 18.08.2021. 
 Societatea este administrata în prezent de catre dl. AMZA ALEXANDRU – CRISTIAN în calitate de administrator 
special desemnat de către Adunarea Generală a Asociaţilor din data de 25.11.2021. 
In temeiul art. 58 alin. 1, lit. g, coroborat cu art. 52 și 53 din Legea nr. 85/2014, a prevederilor actului constitutiv și a 
Legii 31/1990 a societatilor comerciale, administratorul judiciar a convocat Adunarea Generala a Actionarilor societatii 
CLT COLTERM SA în data de 26.11.2021, ora 12:00 la sediul societatii din Mun. Timisoara, str. Episcop Joseph 
Lonovici nr.4, jud. Timis, avand ca ordine de zi:  
1. Desemnarea administratorului special al societatii CLT COLTERM SA 
Convocarea cu nr. 12/07/ITM/ 2021 din 09.11.2021 a fost comunicata actionarului unic, respectiv Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2021-031094 din 09.11.2021. 
Conform Hotararii nr. 449/23.11.2021 Consiliul Local al Municipiului Timisoara a desemnat în calitate de administrator 
special pe dl. AMZA ALEXANDRU – CRISTIAN. 
Adunarea Generala a Actionarilor CLT Colterm SA intrunita în data de 25.11.2021, în baza HCL nr. 444/23.11.2021 și 
449/23.11.2021 a hotarat, conform Hotararii AGA 21/25.11.2021, numirea administratorului special în persoana 
domnului AMZA ALEXANDRU – CRISTIAN. 
La data de 25.11.2021 a fost depusa Hotararea AGA la Tribunalul Timis și deopotriva Procesul verbal al AGA a fost 
mentionat la ORC Timis conform Mentiunii nr. 150058 din 25.11.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 
33184/26.11.2021. 
1.4. Obiectul de activitate  
Obiectul principal de activitate declarat conform Rev. Caen. 2 este “Furnizarea de abur și aer conditionat” – cod CAEN 
3530.  
 Activitatea de baza a debitoarei vizeaza prestarea unui serviciu de utilitate publica, de interes local (definit prin Legea 
51/2006 a seriviciilor comunitare de utilitati publice, respectiv furnizeaza energie termica sub forma de incalzire și apa 
calda de consum, obiectul de activitatei fiind:  
o producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice catre populatia din Timisoara; 
o producţia și vânzarea/furnizarea energiei electrice; 
o exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea reţelelor termice și a instalaţiilor din punctele şi centralele termice; 
o hidroforizarea apei reci - prin intermediul staţiilor de hidrofor din 47 de puncte și centrale termice se asigură apa 
rece la toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele; 
o montarea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor; 
o activităţi de transport - manevră feroviară. 
Termoficarea (încălzirea centralizată) este procedeul tehnic de alimentare cu energie termică a unui număr mare de 
clădiri (consumatori rezidenţiali, publici și privaţi) caracterizate printr-o densitate ridicată; căldura este produsă în surse 
distincte şi transportată şi/sau distribuită prin reţele de conducte (reţele termice). 
Activitatea debitorului are caracter social datorita serviciilor prestate preponderent catre populatie (peste 80% din 
activitatea societatii se refera la serviciul de furnizare a apei calde și a agentului termic direct catre populatie). Serviciul 
public de alimentare cu energie termica realizat în sistem centralizat în municipiul Timisoara prin operatorul local CLT 
Colterm SA deserveste 55% din populatie: 
o 57.000 de apartamente 
o 350 institutii publice (scoli, licee, gradinite) 
o Agenti economici (institutii bancare, unitati de productie, etc) 

 
i www.colterm.ro  
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In consecinta, de existenta și functionalitatea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica depinde asigurarea 
apei calde menajare pe toata durata anului și confortul termic pe durata sezonului rece. 
Pentru desfasurarea activitatii de producere, transport, distributie și furnizare a energiei termice pentru incalzirea 
locuintelor și imobilelor cu alta destinatie din municipiul Timisoara, precum și prepararea și distribuirea apei calde 
menajere și a apei reci, CLT Colterm SA are declarate 142 puncte de lucru, asa cum rezulta din informatiile ORC. 
CLT Colterm SA desfasoara și activitatea de reparatii conform contractului de executie lucrari nr. 14663/15.06.2017 cu 
Primaria Municipiului Timisoara și incepand cu 01.11.2018 în baza contractului de delegare nr. SC 2018-
25346/29.10.2018 privind preluarea Statiei de Sortare Deseuri Municipale (S.S.D.M.), societatea presteaza serviciul de 
sortare a deseurilor primate de la prestatori de colectare deseuri din zona I a Municipiului Timisoara și zone adiacente. 
CLT Colterm SA detine urmatoarele licente acordate de catre ANRE: 
 Licenta nr. 596/06.04.2004 - pentru activitatea de exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei 
electrice și termice în cogenerare; 
 Licenta nr. 1783/29.04.2015 - pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, care a expirat în 29.04.2020; 
 Licenta nr. 2083/10.05.2018 – pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica 
1.5 Scurt istoric cu privire la înfiintarea societătii societatii conform mentiunilor inregistrate în registrul comerțului 
Informatiile furnizate de ORC în raporul nr. 152417/08.12.2021, au la baza inregistrarile efectuate pana la data de 
08.12.2021 și cuprind urmatoarele mentiuni:  
 Inmatriculare nr. 25080 din 22.12.2003 - Debitoarea a fost inregistrata la ORC Timis conform Rezolutiei nr. 
255/19.01.2004 sub denumirea de CLT COLTERM SA cu sediul în MUNICIPIUL Timisoara, str. Episcop Joseph 
Lonovici, nr.4, jud. Timis, capitalul social subscris în suma de 1.022.599.179.653 lei, numar actiuni 1.022.599, valoarea 
unei actiuni 1.000.000 lei vechi, varsat la data de 12.12.2003. Firma provine din fuziune prin contopire, avand ca 
actionar unic persoane juridice Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Consiliul de Administratie numit la data de 
16.12.2003 cuprinde 7 membri (Saracan Marita,Fasie Floare, Bucur Razvan-Costin, Stefanescu Mircea, Carnu Vasile, 
Matei Aurel, Piturca Simu Ion) din care Presedinte al Consiliului de Administratie a fost numit Piturca Simu Ionla data 
de 16.12.2003, data expirarii mandatului pentru toti membrii CA fiind 16.12.2007.  
COLTERM SA a fost infiintata prin Hotarare de Consiliu Local nr. 313/16.12.2003, pe durata nedeterminata, în urma 
fuziunii a doua societati: 
o Termocet 2002, gestionara centralelor și a retelei Primare de termoficare 
o Calor, gestionara retelei secundare, a punctelor termice și a centralelor de cartier.  
 Mentiune nr. 26234 din 04.05.2004 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 26234/04.05.2004-prin care este revocat 
un membru al Consiliului de Administratie (Matei Aurel) și este inlocuit cu altul (Popov Maria Zoia), durata mandat 
15.04.2004 – 14.04.2008. 
 Cerere de avize nr. 26441 din 05.05.2004 – privind punctele de lucru  
 Mentiune nr. 26547 din 06.05.2004 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 26547/06.05.2004-prin care au fost 
inregistrate 4 puncte de lucru ca sedii secundare, dobandite conform extraselor de carte funciara nr. 48813/16.03.2004, 
nr. 2484/16.03.2004, nr. 7534/16.03.2004 și nr. 98429/16.03.2004 
  Cerere de avize nr. 26778 din 10.05.2004 – privind punctele de lucru  
 Cerere de avize nr. 27374 din 17.05.2004 – privind punctele de lucru  
 Cerere de avize nr. 29244 din 03.06.2004 – privind punctele de lucru  
 Cerere indreptare eroare nr. 41649 din 17.11.2004 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 41649/17.11.2004-prin 
care au fost inregistrate puncte de lucru dobandite în baza Deciziei Consiliului Popular nr. 313/16.12.2003. 
 Mentiune nr. 42537 din 26.11.2004 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 1776/29.11.2004 prin care au fost 
inregistrate doua coduri CAEN pentru activitati desfasurate la punctul de lucru – Depozit Atelier, respectiv 5020 – 
Intretinerea și repararea autovehiculelor și 2811- Fabricarea de constructii metalice și parti componente ale structurilor 
metalice. 
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 42909 din 02.12.2004 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 
42909/02.12.2004 privind inscrierea de mentiuni, respectiv Hotararea AGA din 30.11.2004 privind contractarea unui 
credit de 8 milioane USD. 
 Mentiune nr. 32983 din 18.05.2005 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 6204/20.05.2005- prin care s-a numit un 
nou Consiliu de Administratie, durata mandatului 20.04.2005 – 20.04.2009, Presedinte al CA fiind Piturca Simu Ion  
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 40930/22.06.2005 inscrisa în RC la data de 22.06.2005 – situatie 
financiara pe anul 2004. 
 Inregistrare din oficiu nr. 67739 din 01.07.2005 – denominare conform L348/2004, inscrisa la ORC în baza 
Rezolutiei din 01.07.2005, astfel Capitalul social subscris totalizeaza 102.259.917,96 lei, numar actiuni 1.022.599, 
valoarea unei actiuni 100 lei. 
 Cerere de depunere situatie mentionare acte nr. 89003/02.12.2005 în baza Rezolutiei nr. 89003/02.12.2005- privind 
inscrierea de mentiuni, respectiv Hotararea AGEA nr. 4/22.12.2005 cu privire la majorarea capitalului social și diverse. 
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 34522/12.06.2006 inscrisa în RC la data de 12.06.2006 – situatie 
financiara pe anul 2005. 
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 81058/29.05.2007 inscrisa în RC la data de 29.05.2007 – situatie 
financiara pe anul 2006. 
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 Mentiune nr. 19824 din 12.06.2007 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 8088 din 18.06.2007 - prin care s-a 
majorat capitalul social, astfel Capitalul social subscris totalizeaza 103.509.700 lei, integral varsat, numar actiuni 
1.035.097, valoarea unei actiuni 100 lei 
 Mentiune nr. 4995 din 19.02.2008 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 2782 din 22.02.2008 - prin care s-a adaugat 
noi coduri CAEN și au fost sterse altele. 
 Mentiune nr. 16294 din 18.04.2008 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 7502/ 23.04.2008- prin care s-a numit doi 
noi membri în Consiliu de Administratie și au fost revocati doi, durata mandatului 10.04.2008 – 10.04.2012  
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 64323/08.05.2008 inscrisa în RC la data de 08.05.2008 – situatie 
financiara pe anul 2007. 
 Mentiune nr. 38727 din 28.08.2008 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 15419/23.09.2008 prin care a fost 
inregistrat un punct de lucru situat în Timisoara, str. Dunarea nr. 9, dobandit în baza adeverintei de la Primarie nr. 
D72008-005651/17.09.2008 pentru activitatea cod CAEN 3530- Furnizare de abur și aer conditionat.  
 Mentiune nr. 27457 din 13.04.2009 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 6243/04.05.2009- prin care sunt numiti 
noi membri în Consiliul de Administratie, în locul celor revocati, durata mandatului 19.03.2009 – 19.03.2013, 
Presedinte al CA fiind Matei Aurel 
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 114368/01.06.2009 inscrisa în RC la data de 01.06.2009 – situatie 
financiara pe anul 2008. 
 Cerere de depunere situatie mentionare acte nr. 59669/25.09.2009 în baza Rezolutiei nr. 16298/ 29.09.2009- privind 
inscrierea de mentiuni, respectiv Hotararea Consiliului de Administratie nr. 39 /14.05.2009 cu privire la diminuare și 
majorare de capital.  
 Mentiune nr. 76044 din 28.12.2009 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 223/ 07.01.2010 - prin care s-a micsorat 
capitalul social, astfel Capitalul social subscris totalizeaza 84.997.200 lei, integral varsat, numar actiuni 849.972, 
valoarea unei actiuni 100 lei. Totodata s-a renuntat la 4 puncte de lucru inainte de expirare durata și a fost dobandit 
punctul de lucru PT TORAC. 
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 209980/10.05.2010 inscrisa în RC la data de 10.05.2010 – situatie 
financiara pe anul 2009. 
 Mentiune nr. 69227 din 23.12.2010 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 288/12.01.2011 prin care au fost 
inregistrate doua coduri CAEN pentru activitati desfasurate la punctul de lucru – CET Sud, respectiv 4520 – Intretinerea 
și repararea autovehiculelor și 3530 –Furnizarea de abur și aer conditionat. 
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 38791 din 31.05.2011 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 9312/02.06.2011 
privind inscrierea de mentiuni, respectiv Hotararea AGA nr.4 din 24.05.2011 privind contractarea unei facilitati de 
credit.  
 Mentiune nr. 42016 din 14.06.2011 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 9597/04.07.2011 prin care se modifica 
actul constitutiv prin adaugarea unui nou articol (art 18) cu urmatorul continut “ In perioada în care Consiliul Local al 
municipiului Timisoara este actionar unic, atributiile Adunarii generale a actionarilor privind contractarea și gajarea 
unor credite aferente finantarii activitatii curente vor fi exercitate de catre Consiliul de Administratie alcatuit și numit 
potrivit legii. In situatia în care structura actionariatului se va modifica, prevederile aliniatului 1 nu se mai aplica, 
Adunarea Generala a Actionarilor urmand sa-si indeplineasca atributiile conform legii”. 
 Mentiune nr. 507674 din 02.03.2012 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 502625/06.03.2012 - prin care sunt 
numiti noi membri în Consiliul de Administratie, în locul celor revocati, durata mandatului 07.02.2012 – 07.02.2016, 
Presedinte al CA fiind Pampu Petrica 
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 507677 din 02.03.2012 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 502627/ 
06.03.2012 privind inscrierea de mentiuni, respectiv Hotararea Consiliului de Administratie nr. 20/10.02.2012 cu privire 
la aprobarea contractului de audit financiar și Hotararea Consiliului de Administratie nr. 12/10.02.2012 cu privire la 
numire director general. 
 Cerere indreptare eroare nr. 532497/15.06.2012 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 510601/ 18.06.2012 - prin 
care s-a majorat capitalul social, astfel Capitalul social subscris totalizeaza 86.246.900 lei, integral varsat, numar actiuni 
862.469, valoarea unei actiuni 100 lei. Corectie: Capital social total 86.246.900 lei din care aport numerar 84.997.200 
lei și aport în natura 1.249.700 lei. 
 Mentiune nr. 536137 din 29.06.2012 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 511796/03.07.2012 prin care a fost 
inregistrat cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea și distribuirea apei pentru activitati desfasurate la punctul de lucru – 
Nod Hidro. 
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 572067 din 21.11.2012 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 
522994/23.11.2012 privind inscrierea de mentiuni, respectiv Hotararea AGA nr. 12 din 10.04.2012 privind contractarea 
unui credit Banc Post. 
 Mentiune nr. 5942 din 28.01.2013 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 2288/30.01.2013 prin care a fost numit un 
nou membru în Consiliul de Administratie, respectiv Birceanu Florin, durata mandat 18.12.2012 – 18.12.2016 și a 
incetat mandatul d-lui Boitos Mihai Radu.  
 Mentiune nr. 28502 din 22.04.2013 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 10368/24.04.2013 prin care a s-a 
modificat denumirea unui punct de lucru, respectiv CET Freidord și au fost inregistrate activitatile ce se desfasoara la 
acest punct de lucru: 3530 – Furnizare de abur și aer conditionat și 3511 –Productia de energie electrica.  
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 Mentiune nr. 58532 din 05.09.2013 respinsa – referitor la revocarea și numirea membrilor Consiliului de 
Administratie.  
 Mentiune nr. 61987 din 23.09.2013 inscrisa la ORC în data de 23.09.2013 referitor la renuntare inainte de termen la 
punctul de lucru PT 74 
 Mentiune nr. 63110 din 26.09.2013 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 22872/ 30.09.2013 prin care a fost 
inregistrat cod CAEN 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri și management pentru activitati desfasurate la 
punctul de lucru – CET Sud. 
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 75187 din 19.11.2013 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 27093/ 
21.11.2013 privind inscrierea de mentiuni, respectiv Hotararea AGA nr.3 din 16.04.2013 și Hotararea AGA nr. 8 din 
18.06.2013 privind Consiliul de Administratie. 
 Mentiune nr. 63823 din 09.10.2014 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 22496/29.10.2014 prin care au fost numiti 
doi membri în Consiliul de Administratie, respectiv Faur Adrian Constantin și Dragon Ana Carolina, durata mandat 
30.09.2014 – 30.09.2018 și a incetat mandatul d-lui Orban Andrei și Pampu Petrica.  
 Mentiune nr. 67847 din 27.10.2014 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 22418/29.10.2014 prin care au fost 
revocati membrii Consiliului de Administratie, și au fost numiti alti 8, durata mandat 16.04.2013 – 16.04.2017, 
Presedinte al CA fiind Valea Emilian Stefan.  
 Mentiune nr. 15027 din 09.03.2015 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 5072/11.03.2015 prin care au fost numiti 
Mircea Cristian Aron, director general, durata mandat 01.08.2014 – 01.08.2018 și Apahidean Lidia Presedinte CA, 
durata mandat 21.01.2015 – 17.06.2017.  
 Mentiune nr. 23633 din 15.04.2015 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 8130/17.04.2015 prin care a fost adaugat 
cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte stiinte naturale și inginerie. 
 Mentiune nr. 3669 din 18.01.2017 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 1258/19.01.2017 prin care s-a renuntat la 3 
puncte de lucru inainte de expirare durata  
 Mentiune nr. 5719 din 27.01.2017 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 1919/30.01.2017 prin care s-a revocat din 
functie directorul general Mircea Cristian Aron și a fost numit dl. Sarpe Emil, durata mandat 23.05.2017 – 27.01.2017.  
 Mentiune nr. 47144 din 23.05.2017 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 14432/30.05.2017 prin care s-au prelungit 
mandatele membrilor Consiliului de Administratie pana la data de 18.06.2017.  
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 61197/29.06.2017 inscrisa în RC la data de 29.06.2017 – situatie 
financiara pe anul 2016. 
 Mentiune nr. 78821 din 03.07.2017 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 17837/ 04.07.2017 prin care s-au numit 
membrii Consiliului de Administratie în locul celor revocati, data expirarii mandatelor fiind 16.10.2017.  
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 120998/01.08.2017 inscrisa în RC la data de 01.08.2017 – situatie 
financiara pe anul 2015. 
 Mentiune nr. 147120 din 09.11.2017 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 29314/ 10.11.2017 - prin care s-a 
majorat capitalul social, astfel Capitalul social subscris totalizeaza 170.196.900 lei, din care varsat 111.431.900 lei, 
numar actiuni 1.701.969, valoarea unei actiuni 100 lei.  
 Mentiune nr. 156331 din 18.12.2017 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 33053/ 19.12.2017 prin care s-au 
prelungit mandatele membrilor Consiliului de Administratie pana la data de 17.12.2017.  
 Mentiune nr. 4769 din 19.01.2018 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 2475/ 26.01.2018 prin care s-au revocat 5 
mandate și s-au prelungit mandatele pentru 5 membri ai Consiliului de Administratie pana la data de 21.12.2021.  
 Mentiune nr. 21997 din 20.03.2018 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 10252/ 10.04.2018 prin care s-au adaugat 
4 activitati secundare pentru punctul de lucru CET Sud.  
 Mentiune nr. 38594 din 08.05.2018 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 12966/ 09.05.2018 prin care s-a 
inregistrat adaugare emblema, nr. Rezervare 35874/25.04.2018.  
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 58277/21.08.2018 inscrisa în RC la data de 21.06.2018 – situatie 
financiara pe anul 2017. 
 Mentiune nr. 102606 din 19.10.2018 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 30846/ 22.11.2018 prin care au fost 
numiti 4 membri ai Consiliului de Administratie, durata mandat 25.06.2018 – 21.12.2021.  
 Mentiune nr. 105.658 din 31.10.2018 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 28868/ 01.11.2018 prin care au fost 
adaugate noi coduri CAEN.  
 Mentiune nr. 42635 din 16.04.2019 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 11832/ 17.04.2019 prin care a fost numit 
un membru al Consiliului de Administratie, respectiv Sandru Oana Raluca și a fost revocat Napau Luminita Gabriela 
durata mandat 01.04.2019 – 21.12.2021.  
 Mentiune nr. 65272 din 30.05.2019 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 15452/ 31.05.2019 prin care au fost 
adaugate doua puncte de lucru dobandite prin contracte de inchiriere. 
 Mentiune nr. 66649 din 05.06.2019 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 16021/ 06.06.2019 prin care au fost 
adaugate noi coduri CAEN.  
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 74330/18.06.2019 inscrisa în RC la data de 18.06.2019 – situatie 
financiara pe anul 2018.  
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 13756 din 20.02.2020 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 5229/21.02.2020 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15289/23.09.2022 
 

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 

 

9 

referitor la structura capitalului social, respectiv, capital social subscris 170.196.900 lei, capital social varsat 
146.325.900 lei.  
 Mentiune nr. 48273 din 17.06.2020 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 15503/06.07.2020 prin care s-au adaugat 4 
activitati secundare pentru punctul de lucru CET Sud 
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 63318/20.07.2020 inscrisa în RC la data de 20.07.2020 – situatie 
financiara pe anul 2019. 
 Mentiune nr. 85818 din 20.08.2020 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 20121/21.08.2020 prin care s-au adaugat 12 
activitati secundare pentru punctul de lucru CET Sud 
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 635 din 06.01.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 298/07.01.2021 
referitor la capitalul social, respectiv, capital social subscris 170.196.900 lei, integral varsat, numar actiuni 1.701.969.  
 Mentiune nr. 11585 din 19.02.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 4956/22.02.2021 prin care dl. Nenu Petre 
Florinel a fost numit director general, durata mandat 18.02.2021 – 18.06.2021 și a fost revocat dl. Serpe Emil 
 Mentiune nr. 24138 din 31.03.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 9527/ 07.04.2021 prin care a fost numiti 
membri în Consiliul de Administratie, și au fost revocati cei existenti, durata mandat 25.03.2021 – 25.07.2021.  
 Mentiune nr. 57030 din 08.06.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 17578/ 29.06.2021 prin care a fost numit 
membru în Consiliul de Administratie dl. Avramovici Viorel Doru și a fost revocat dl. Jude Alexandru Sorin, durata 
mandat 17.06.2021 – 23.07.2021.  
 Cerere de depunere situatie financiara nr. 63286/ 17.06.2021 inscrisa în RC la data de 17.06.2021 – situatie 
financiara pe anul 2020. 
 Mentiune nr. 79663 din 24.06.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 17307/ 25.06.2021 prin care s-a prelungit 
mandatul d-lui Nenu Petre Florinel – director general, durata mandat 19.06.2021 –18.08.2021.  
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 86667 din 16.07.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 20245/ 
28.07.2021 referitor la capitalul social, respectiv, capital social subscris 170.196.900 lei, capital social varsat 
164.302.980,25 lei, numar actiuni 1.701.969.  
 Mentiune nr. 86678 din 16.07.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 19314/ 19.07.2021 prin care s-au 
prelungit mandatele membrilor Consiliului de Administratie pana la data de 20.09.2021.  
 Mentiune nr. 95286 din 20.08.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 22331/ 23.08.2021 prin care s-a numit ca 
director și reprezentant legal dl. Mitu Cristian și a fost revocat dl. Nenu Petre Florinel, durata mandat 18.08.2021 – 
18.12.2021.  
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 95968 din 24.08.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 22607/ 
25.08.2021 referitor la capitalul social, respectiv, capital social subscris 170.196.900 lei, capital social varsat 
167.402.980,25 lei, numar actiuni 1.701.969.  
 Mentiune nr. 135471 din 11.10.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 27633/ 12.10.2021 prin care au fost 
numiti membrii Consiliului de Administratie, durata mandat 05.10.2021 – 05.10.2025 și au fost revocati cei existenti,  
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 135713 din 12.10.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 27777/ 
13.10.2021 referitor la depunerea Hotararea AGA nr. 15/05.10.2021 privind aprobare incetare contracte de concesiune, 
Hotararea AGA nr. 17/05.10.2021 privind aprobarea BVC pentru 2021, Hotararea AGA 18/05.10.2021 privind aprobare 
incheiere act aditional la contractul de ipoteca mobiliara nr. 4524/06.06.2019, Hotarare AGA nr 19/05.10.2021 privind 
aprobare infiintare punct de lucru.  
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 137935 din 15.10.2021 – renuntat din oficiu  
 Cerere de depunere – mentionare acte nr. 137936 din 15.10.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei 28312/ 
18.10.2021 referitor la capitalul social, respectiv, capital social subscris 170.196.900 lei, integral varsat, numar actiuni 
1.701.969.  
 Mentiune nr. 138033 din 18.10.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 28313/ 18.10.2021 - modificare date, 
Dobosi Ioan Silviu presedinte CA, durata mandat 05.10.2021 – 05.10.2025.  
 Procedura de insolventa nr. 146819 din 15.11.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 31861/16.11.2021 – prin 
care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței impotriva debitoarei CLT COLTERM SA și s-a desemnat ca 
administrator judiciar provizoriu Consortiul format din Alfa & Quantum Consulting SPRL (lider de consortiu), Maestro 
SPRL și Insolvein SPRL.. 
 Procedura de insolventa nr. 147219 din 16.11.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 32072/17.11.2021 – 
notificare deschidere insolventa prin procedura generala. 
 Mentiune nr. 150058 din 25.11.2021 inscrisa la ORC în baza Rezolutiei nr. 33184/26.11.2021 - prin care a fost 
numit administrator special dl. AMZA ALEXANDRU CRISTIAN, conform Hotarare AGA nr. 21/25.11.2021 și au fost 
revocati membrii Consiliului de Administratie. 
1.6 Consideratii privind activitatea societatii – infiintare, capacitate tehnica, Serviciul public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat (SPAET), SACET - Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, Date 
informative/situatii comparative conform Raportului ANRE aferent anului 2020 (intocmit la august 2021) 
1.6.1.  Înființare 
 CLT Colterm SA a devenit succesoarea în drepturi și obligatii a antecesoarelor SE – Sucursala Timisoara SC 
Termoelctrica SA, anterior RENEL Filiala Termocentrale Timisoara, astfel: 
 urmare a schimbarilor din decembrie 1989 în temeiul Legiinr.15/1990 prin HG nr.1199/1990 ia nastere Regia 
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Autonoma de Electricitate RENEL în subordinea Miniterului Resurselor și Industriei,unde în anexa 1 la pozitia 32 se 
prevede ca Intreprinderea Electrocentrale Timisoara devine Filiala Electrocentrale Timisoara; 
 ulterior prin HG nr.365/1998 ia nastere SC TERMOELCTRICA SA, iar filiala Electrocentrale Timisoara devine 
Sucursala Electrocentrale Timisoara; 
 prin HG nr.104/2002 a fost aprobata transmiterea fara plata a Sucursalei Timisoara din domeniul privat al statului și 
din patrimoniul SC Termoelctrica SA București în domeniul public al municipiului Timisoara și în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timisoara; 
 prin Hotararea nr 224/2002 Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat infiintarea SC TERMOCET 2002 
SA avand ca obiect principal de activitate productia și distributia energiei termice și apei calde al carui unic era 
Consiliul Local al Municipiului Timisoara; 
 prin Hotararea nr.253/17.09.2002 Consiliul Local Timisoara a aprobat preluarea fara plata,cu semnarea protocolului 
de predare-primire,a centralelor de termoficare CET Timisoara-Centru și CET Timisoara-Sud în domeniul public al 
Municipiului Timisoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara; 
 prin Hotararea nr. 254/17.09.2002 Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat transferal din domeniul 
public al Municipiului Timisoara și majorararea capitalului social al SC TERMOCET 2002 SA cu bunurile preluate 
prin protocol; 
 prin Hotararea nr.313/16.12.2003 Consiliul Local al Municipiului Tmisoara a aprobat fuziunea prin contopire a 
producatorului de energie termica SC TERMOCET 2002 SA și distribuitorul de energie termica SC CALOR SA 
rezultand constituirea unei noi societati: COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA, avand ca 
actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara. 
1.6.2 Capacitate tehnica  
În anul 1986 s-a pus în funcţiune prima capacitate la CET Sud, şi anume un cazan de apă fierbinte de 100Gcal/h. 
Centrala a fost proiectată să funcţioneze cu combustibil solid (lignit), suport de gaze naturale, fiind prevăzută a se 
realiza în două etape: termică și energetică. 
 Partea termică cuprinde următoarele capacităţi: 
Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h utilizând combustibil solid cu suport de gaze naturale 
Trei cazane de abur industrial de 100 t/h, 15 bar, 250 °C utilizând combustibil solid cu suport de gaze naturale. 
 Partea electrică este asigurată prin montarea unei turbine în contrapresiune, cu putere instalată de 19,7 MW, 
alimentată de cazanele de abur industrial. 
Centrala electrică de termoficare (cogenerare) (CET), reprezintă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente 
necesare pentru producerea combinată de energie electrică și termică. 
Cogenerarea reprezintă producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice și a energiei electrice sau a energiei 
mecanice. 
CET Timişoara Centru 
Acesta a fost pus în funcţiune la 12 noiembrie 1884 sub denumirea de „Uzina Electrică Timişoara”, fiind prima centrală 
electrică din Europa care a asigurat iluminatul străzilor. 
În anul 1957 centrala a fost conectată la sistemul energetic naţional prin LEA de 110 kV Oţelul Roşu Timişoara. 
Perioada de după anul 1962 şi până în prezent, reprezintă etapa transformării centralei funcţionând din ciclu de 
condensaţie, într-o centrală cu ciclu de termoficare, concomitent cu realizarea sistemului urban de termoficare. Pentru 
acoperirea necesarului de energie termică au fost instalate cinci cazane de apă fierbinte. Combustibilul utilizat în 
centrală: gazele naturale şi păcura/combustibil lichid ușor. 
Centrala hidroelectrică Timişoara 
Este amplasată pe râul Bega, la intrarea acestuia în municipiu. 
Ea a fost construită între anii 1906-1910 în scopul producerii energiei electrice. 
În centrală sunt montate trei grupuri hidrogeneratoare (TH2 casat), de tipul Francis cu puteri unitare de 400 kW, de 
fabricaţie Ganz, acţionând generatoare bifazice 2 x 2,2 kW, 550 kVA de aceeaşi fabricaţie. 
Centrala de cogenerare cu motoare termice „CET Freidorf” 
A fost pusă în funcţiune în 2007, fiind dotată cu două motoare cu ardere internă tip CGC 500-1-NG-50 cuplate cu 
generatoare electrice de 0,5 MW fiecare. Combustibilul utilizat: gaze naturale. 
Sistemul de transport și distribuție a energiei termice 
Compania Locala de Termoficare COLTERM are în administrare şi exploatare: 118 puncte termice, 5 centrale de 
cvartal, 47 staţii de hidroforizare a apei reci și asigură agentul termic pentru alte 22 de puncte termice ale unor agenți 
economici.. 
Punctele termice asigură 90% din necesarul de energie termică al consumatorilor racordaţi la sistemul de termoficare 
urban. 
Reţele de transport reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la 
capacităţile de producere până la instalaţiile de distribuţie sau la instalaţiile consumatorilor. 
Reţele de distribuţie reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului energiei termice în regim continuu, de la 
instalaţiile de distribuţie sau reţeaua de transport către utilizatori. 
Montarea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor 
Montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15289/23.09.2022 
 

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 

condominiale în care s-a adoptat acest sistem de repartizare se realizează pe baza autorizaţiei emise în condiţiile legii, 
cu respectarea principiilor: 
o de repartizare echitabilă a costurilor 
o stimulare a economisirii resurselor 
o asigurarea eficienţei energetice 
o conservării mediului 
o dezvoltării durabile 
Laborator metrologic 
Compania Locală de Termoficare Compania Locala de Termoficare COLTERM asigură pentru clienții săi servicii de 
metrologie de calitate. 
Verificările de specialitate sunt asigurate de specialiștii Laboratorului de Metrologie al societății, care are sediul în 
Timișoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 10 Bis. 
Laboratorul de Metrologie este autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală în conformitate cu standardul SR 
EN ISO/CEI 17025:2005 și efectuează verificări metrologice la mijloace de măsurare din domeniile debit și 
temperatură. 
Modul de efectuare a activităţilor de verificare metrologică răspunde cerinţelor Standardului SR EN ISO/CEI 
17025:2005, precum şi nevoilor clientului și ale autorităților de reglementare în domeniu. 
1.6.3 Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SPAET) 
Conform prevederilor art. 1 alin. 4 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, serviciul de alimentare cu energie termică este definit ca un serviciu public în 
scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului 
universal și a drepturilor utilizatorilor, cu următoarele particularităţi: 
 are caracter economico-social; 
 răspunde unor cerinţe şi necesităţi de interes și utilitate publică; 
 are caracter tehnico-edilitar; 
 are caracter permanent și regim de funcţionare continuu; 
 regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; 
 presupune existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; 
 aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene; 
 este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale; 
 este organizat pe principii economice și de eficienţă în condiţii care să îi permită să îşi îndeplinească misiunile și 
obligaţiile specifice de serviciu public; 
 modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale; 
 este furnizat/prestat pe baza principiului "beneficiarul plăteşte"; 
 recuperarea costurilor de exploatare şi de investiţie se face prin preţuri şi tarife sau taxe şi, după caz, din alocaţii 
bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situaţie în care autorităţile administraţiei publice 
locale solicită avizul Consiliului Concurenţei. 
1.6.4. SACET – Sistem de alimentare centralizată cu energie termică 
SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică 
Sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) reprezinta ansamblul instalaţiilor tehnologice, 
echipamentelor și construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcţional 
comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 
utilizatori. 
Pentru aglomerările urbane există mai multe modalităţi pentru ca sistemele de încălzire să fie cât mai ecologice și 
eficiente dar practic este demonstrat că sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, (SACET), reprezintă 
soluţia unei alternative convenabile, cost-eficiente și în condiții de siguranță pentru populaţia marilor oraşe. 
SACET este un sistem compus din: 
o centrala(e) de producţie 
o reţea de transport energie termică 
o puncte/module termice 
o reţea de distribuţie energie termică 
1.6.5. Date informative/situatii comparative privind activitatea CLT Colterm conform Raportului ANRE aferent 
anului 2020 (intocmit la august 2021) 
Potrivit Raportului ANRE aferent anului 2020 (intocmit la august 2021), CLT Colterm SA este operator SACET pentru 
Regiunea de Vest (Jud. Timis, Loc. Timisoara). LA finalul anului 2020 erau activi 47 de operatori SACET, care 
opereaza un numar de 50 de SACET-uri din 51 de localitati, aflate în 28 de judete și Mun. București. 
La nivelul anului 2020, din datele raportate de operatorii SACET a rezultat o capacitate termică total instalată în 
centrale aparţinând SACET de 7.680,41 MW, din care 4.058,02 MW reprezintă capacitatea termică de producere în 
cogenerare și 3.622,39 MW capacitatea termică de producere separată a energiei termice. Aceste date nu cuprind 
capacităţile de producere a energiei termice aferente producătorilor independenţi de energie termică de la care operatorii 
SACET au cumpărat energie termică în anul 2020, acestea fiind raportate, la ANRE, de către producătorii independenţi 
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de energie termică, conform anexelor nr. 9-12 la Metodologie. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (6) din 
Directiva 2012/27/EU privind eficiența energetică, ANRE centralizează și prelucrează datele raportate de către 
operatorii economici, conform machetelor transmise de către EUROSTAT, în vederea transmiterii către Institutul 
Naţional de Statistică. 
Cea mai mare capacitate termică instalată în centrale proprii SACET se află în regiunea de Vest, de 1.484,72 MW, 
urmată de regiunea Sud –Vest, 1.451,40 MW. La polul opus se află regiunile Centru cu 355 MW și București – Ilfov, cu 
377,20 MW. 
La nivelul anului 2020 existau 15 centrale de cogenerare (CET) și un număr de 614 centrale termice (CT) aparținând 
SACET, dintre care 64 CT de zonă, 288 CT de cvartal și 262 CT de bloc/de scară. 
Repartiția acestor centrale pe regiuni este prezentată alaturat:  

Evidența numărului de centrale de 
cogenerare proprii (CET) și a 

numărului de centrale termice proprii 
(CT) aparţinând SACET, pe regiuni 

Regiune  

Număr centrale de 
cogenerare proprii 

(CET)  
Număr centrale termice proprii (CT)  

 CET zonă cvartal bloc/ scară 
Nord – Est  6 1 11 9 
Sud – Est  1 18 51 111 

Sud  1 16 49 11 
Sud – Vest  2 9 13 36 

Vest  3 4 6 0 
Nord - Vest  1 1 72 67 

Centru  1 14 42 23 
București -Ilfov  0 1 44 5 

Total  15 64 288 262 
Urmare a centralizării datelor raportate de către operatorii SACET, la nivel național se înregistrează un număr total de 
consumatori de energie termică alimentaţi din SACET de 1.131.295, din care 12.411 sunt operatori economici, 2.308 
instituții publice și 1.116.576 consumatori reprezintă locuințele (apartamente și case). 
Din cele 50 de sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, 16 sunt de dimensiuni mari, cu peste 10.000 de 
consumatori, 18 sunt de dimensiuni medii, având între 1.000 - 10.000 de consumatori, iar 16 sunt mici, cu mai puțin de 
1.000 de consumatori. 
Cei mai mulți consumatori alimentați din SACET se găsesc în București (563.490), Oradea (70.536), Craiova (60.004), 
Timișoara (56.645), Ploiești (54.612). 
Raportat la regiuni, cel mai mare număr de consumatori de energie termică racordați la SACET este în regiunea 
București – Ilfov (564.213), urmată de regiunea Sud-Vest (118.546); regiunea Vest (90.826). 

Tabelul nr. 4 - Numărul de 
consumatori alimentați din 
SACET/regiuni Regiunea  

Număr operatori 
economici alimentați din 

SACET, la sfârșitul anului 
2020  

Număr instituții publice 
alimentate din SACET, la 

sfârșitul anului 2020  

Număr de locuințe 
(apartamente și/sau case) 
alimentate din SACET, la 

sfârșitul anului 2020  
Nord-Est  996 259 72.246 
Sud-Est  1.929 219 90.105 

Sud  857 161 78.185 
Sud-Vest  1.253 303 116.990 

Vest  1.209 532 89.085 
Nord-Vest  2.051 217 94.172 

Centru  283 98 15.932 
București- Ilfov  3.833 519 559.861 

Total  12.411 2.308 1.116.576 
Conform datelor furnizate la ANRE, de către operatorii SACET, la nivelul anului 2020, cel mai mare număr de locuințe 
(apartamente și case) alimentate din SACET a fost asigurat de către Compania Muncipală Termoenergetica București 
SA (cu un număr de 559.155 locuințe), urmat de Termoficare Oradea (cu un număr de 68.475 locuințe), Termo Craiova 
(cu un număr de 59.548 locuințe), Colterm SA Timișoara (cu un număr de 55.795 locuințe), Veolia Energie Prahova (cu 
un număr de 54.063 locuințe), Radet Constanța (cu un număr de 46.031 locuințe). 
Valoarea reviziilor şi reparaţiilor planificate și realizate în anul 2020 
În anul 2020, conform datelor raportate de către operatorii SACET, au fost realizate lucrări de revizii și reparații în 
valoare totală de 103.271,55 mii lei, reprezentând aproximativ 69% din valoarea planificată, datele agregate pe regiuni 
fiind prezentate alaturat: 
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Tabel nr. 6 - Valoarea reviziilor şi 
reparaţiilor planificate și realizate în anul 

2020 Regiunea 

Valoarea reviziilor şi 
reparaţiilor planificate pentru 

anul 2020 
(mii lei) 

Valoarea reviziilor şi reparaţiilor 
realizate la sfârșitul anului 2020 

(mii lei) 

Nord-Est  11.001,98  6.766,06  
Sud-Est  7.593,17  8.394,80  

Sud  12.302,00  12.648,35  
Sud-Vest  19.056,50  14.978,68  

Vest  10.574,23  7.535,83  
Nord-Vest  17.236,30  11.881,18  

Centru  13,817.09  12,805.28  
București-Ilfov  58.100,99  28.261,37  

Conform datelor raportate de operatorii SACET, cele mai importante lucrări de revizii și reparații au fost realizate de 
Compania Municipală Termoenergetica București SA, în sumă de cca 28.116 mii lei, dar această sumă reprezintă 
jumătate din valoarea planificată. COLTERM SA  TIMIȘOARA a realizat revizii și reparatii în cuantum de 5.270 mii 
lei. 
Situația investițiilor realizate în infrastructura SACET în anul 2020 
La nivelul anului 2020, o parte dintre operatorii SACET au raportat atât valoarea investițiilor planificate cât și cea 
aferentă investiţiilor realizate, datele agregate pe regiuni fiind prezentate alaturat: 

 
În regiunea Vest, valoarea investitiilor estimate/ realizate au fost minime comparative cu celelalte regiuni. Chiar și în 
aceste conditii, până la sfârşitul anului 2020 a fost raportat un procent de realizare a investițiilor în valoare de 57% din 
valoarea investiției planificate; această valoare este de doar 3.396 mii lei. 
Dintre operatorii din această regiune SC COLTERM SA  TIMIȘOARA a realizat lucrări de retehnologizare a rețelelor 
termice Primare și secundare, sursa de finantare fiind proprie în cuantum de 3.395 mii lei, în contextual în care din 
Bugetul locat au fost estimate investitii în cuantum de 57 mii lei; acestea nu s-au realizat.  
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Valoarea investițiilor planificate și realizate având ca sursă de finanțare Bugetul de stat, pe regiuni (mii lei): 

 
Sursa de finanțare pentru aceste investiții provine în cele mai multe cazuri din bugetul local și din surse proprii. 

Valoarea investițiilor planificate și realizate având ca sursă de finanțare Bugetul local pe regiuni (mii lei): 

 
Valoarea investițiilor planificate și realizate din surse proprii, pe regiuni (mii lei): 
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Rezultate tehnico-economice ale operatorilor SACET în anul 2020, pe regiuni - Energie termică produsă şi/sau 
cumpărată (MWh), Energie termică vândută la consumatori (MWh), Număr de angajați, la sfârșitul perioadei de 
raportare, Cheltuieli de dezvoltare/ modernizare SACET (mii lei): 

 
Conform datelor estimate, la nivelul Regiunii de Vest, din totalul energiei termice produse/ cumparate, doar 57% este 
vanduta catre consumatori.  
Prețuri locale de furnizare a energiei termice 
În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, preţurile și tarifele locale aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat sunt aprobate de autorităţile administrației publice locale, în condiţiile legii speciale și cu respectarea 
metodologiilor emise de autoritatea de reglementare competentă. 
Evoluția prețului local pentru populație în perioada 2019-2020 Regiunea Vest (lei/MWh) se prezinta alaturat: 
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(Sursa: Raportul ANRE 2020; Raportul ANRE aferent exercitiului 2021 nu este  

disponibil la data intocmirii prezentului raport). 
1.7. Contextul general al serviciilor de termoficare la nivel national - Stadiul actual  
În România, se disting, în prezent, două modeleii, respectiv: 
a) Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), reprezentat de sistemele de termoficare, care 
asigură producția, transportul și distribuția și furnizarea energiei termice la consumatorii finali în sistem centralizat. 
Serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică se desfășoară la nivelul unităților administrativ teritoriale 
sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea operatorilor delegaţi de către autorităţile administraţiei publice locale, 
fiind sub directa monitorizare și controlul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice (ANRSC), care are rol de reglementare în acest sector. Scopul serviciului constă în asigurarea energiei 
termice necesare încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru populaţie, instituţii publice, obiective social-
culturale și operatori economici; 
b) Sistemul descentralizat de producție și alimentare cu energie termică, care integrează două categorii de consumatori: 
1. Consumatorii care nu au acces la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, reprezentați printr-o pondere 
semnificativă a populației României care locuiește, cu precădere, în mediul rural, în localități izolate sau îndepărtate de 
centrele urbane, unde sistemele de termoficare nu au fost dezvoltate; acești consumatori utilizează, în principal, lemne 
de foc pentru producerea energiei termice; 
2. Consumatorii care au optat pentru deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică și 
consumatorii din orașele și localitățile unde sistemele centralizate de alimentare cu energie termică au fost desfiinţate; 
acești consumatori adoptă diverse sisteme individuale de încălzire. 
Reducerea poluarii în mediul urban este o prioritate globală, revine din ce în ce mai pregnant pe agenda publică în ceea 
ce priveşte reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a altor emisii de gaze cu efect de seră. În acest context, 
termoficarea a redevenit un subiect de interes, acum când se caută soluții pentru orașele din ce în ce mai aglomerate, în 
care termoficarea poate reprezenta cea mai sustenabilă și mai eficientă metodă de încălzire și răcire centralizată a 
locuințelor, atat din punct de vedere al costurilor, cât și în ceea ce priveste posibilitatea integrării diferitelor surse de 
energie. 
Termoficarea este privita din ce în ce mai mult ca o conditie esentiala pentru eficienta energetica, reducerea emisiilor și 
confortul consumatorului. Temoficarea, în conceptia actuala, presupune rstructurarea profunda a sistemelor vechi. 
Tehnologiile moderne presupun utilizarea surselor regenerabile, recuperarea caldurii industriale reziduale (irosite de 
vechile tehnologii), stocare, etc. 
Conform datelor statistice publice disponibile, numărul localităților, conectate la sistemul centralizat de alimentare cu 
energie termică din România, a scazut în perioada 1989 ÷ 2014 cu aproximativ 78%, respectiv de la 315 la 70 de 
localitățiiii. La finalul anului 2020 mai erau activi 47 de opeatori (din cei 315) care opereaza un numar de 50 de 
localitati, aflate în 28 de judete și Mun. București. 
Acolo unde sistemele mai exista, calitatea serviciului de incalzire și furnizare apa calda este foarte proasta, iar situatia 
companiilor de termoficare este dezastroasa. 
 
 

 
ii Raport privind evaluarea potențialului național de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a termoficării și răcirii centralizate eficiente 
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Ministerul Energiei (2015) 
iii Policy Brief no. 78, octombrie 2019 – Proiect Fondul pentru inovare civica: Colapsul termoficarii: https://expertforum.ro/colapsul-termoficarii-ce-
punem-in-loc/ 
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Cele mai mari probleme ale acestor sisteme se refera la: 
o pierderile din retelele de transport și distributie (intre 25-40% în Romania fata de media din Occident de numai 5-
10%), 
o Randamentul centralelor care produc caldura este de 50-55% fata de standardul din Vest de 70%,  
o pierderile la consumator, din cauza proastei izolari a apartamentelor și ineficienta contorizarii și a posibilitatii de a 
regla temperature, sunt de cca. 40%, 
o la nivel macroeconomic, în perioada 2013-2017 companiile de termoficare au incasat subventii de 3 mld. de lei de la 
bugetul consolidate al statului, în timp ce indatorarea acestora a atins 0.75% din PIB 
o la nivelul finalului 2021 pentru solutionarea temporara a activitatii de termoficare a fost promovata Hotărârea 
Guvernului nr. 1217/2021iv privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat a populației. 
Neavand capacitatea financiara, unităţi administrativ - teritoriale au solicitat susţinerea cheltuielilor legate de asigurarea 
agentului termic populaţiei, în iarna 2021 - 2022. Urmare acestui fapt, în anul 2021, la nivelul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației au fost înregistrate o serie de solicitări formulate de ordonatorii principali de credite 
ai bugetelor locale, în vederea susţinerii autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura serviciul public de 
alimentare a populaţiei cu energie în sistem centralizat, prin alocarea de fonduri, pentru plata subvenției, pentru plata 
datoriilor restante, în mod deosebit la furnizorii de combustibili, sau pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea 
serviciului public de producție, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem 
centralizat.  
Solicitările invocate mai sus au fost întemeiate pe faptul că alimentarea populaţiei cu energie termică reprezintă un 
serviciu public esențial în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 
Având în vedere că solicitările formulate au depășit disponibilitățile Fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului, au fost aplicate criterii concrete privind stabilirea sumelor care se propun a fi alocate, astfel: sumele 
prevăzute a se aloca prin HG au fost stabilite prin aplicarea unitară a următorului criteriu: 20% din valoarea sumelor 
necesare pentru achitării în avans a combustibilului utilizat pentru asigurarea agentului termic + sumele necesare pentru 
plata datoriilor restante, în mod deosebit la furnizorii de combustibil + 20% din valoarea sume necesare pentru 
susținerea subvenționării costului gigacaloriei aferent lunilor din anul 2021 ce compun sezonul rece 2021 – 2022. 
Prin actul normativ evocat a fost alocata suma de 310.426 mii lei unităților administrativ-teritoriale, după cum urmează: 
1. Arad                               11.283 mii lei 
2. Pitești                               10.939 mii lei 
3. Bacău                               13.706 mii lei 
4. Oradea                          3.681 mii lei 
5. Botoșani                          6.370 mii lei 
6. Brașov                          2.161 mii lei 
7. Făgăraș                               780 mii lei 
8. Buzău                                         444 mii lei 
9. Călărași                             194 mii lei 
10. Cluj-Napoca                         9.117 mii lei 
11. Constanța                    22.507 mii lei 
12. Mangalia                        1.106 mii lei 
13. Craiova                          4.143 mii lei 
14. Galați                                   3.051 mii lei 
15. Giurgiu                          3.681 mii lei 
16. Motru                                   3.814 mii lei 
17. Gheorgheni                         1.318 mii lei 
18. Miercurea Ciuc                          121 mii lei 
19. Odorheiu Secuiesc               2.835 mii lei 
20. Brad                                  3.000 mii lei 
21. Iași                              45.906 mii lei 
22. Otopeni                                1.150 mii lei 
23. Drobeta Turnu Severin 44.596 mii lei 
24. Ploiești                      33.026 mii lei 
25. Rădăuți                          1.740 mii lei 
26. Suceava                           2.091 mii lei 
27. Vatra Dornei                    619 mii lei 
28. Timișoara                     53.819 mii lei 

 
iv NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 1217/2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat a populației 
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29. Tulcea                      12.900 mii lei 
30. Râmnicu Vâlcea              6.874 mii lei 
31. Focșani                        3.694 mii lei. 
 
Soluțiile centralizate de încălzire reprezinta chiar direcția spre care se îndreaptă mai nou Europa occidentală, dar și 
orașe din alte colțuri ale lumii, SUA, Canada, Noua Zeelandă etc. În UE, sistemele de încălzire și răcire centralizată 
sunt considerate actualmente drept cea mai eficientă și cea mai puțin poluantă soluție pentru încălzire și răcire, cel puțin 
pentru zonele urbane cu densitate mare. Ele sunt și singura variantă care poate utiliza căldură ce altminteri ar fi pierdută, 
cum ar fi cea rezultată din procese industriale, incinerarea (curată) a deșeurilor, căldura rezultată din răcirea în 
hipermarketuri etc.v Dezvoltarea unor sisteme centralizate pentru încălzire/răcire moderne, cu prețuri la un nivel 
suportabil pentru consumatori și înlocuind combustibilii fosili cu energie regenerabilă, reprezintă una din cele mai 
ieftine și mai eficiente soluții pentru reducerea emisiilor și a cererii de energie Primară; combinată cu măsuri de 
eficiență energetică în clădiri, sistemele centralizate pot contribui cu 58% din ținta UE de reducere de emisii în sistemul 
energetic până în 2050vi. 
UE a adoptat în februarie 2016 chiar o strategie europeană pentru încălzire și răcire, care reprezintă cca 50% din 
consumul de energie finală (din care 45% este pentru sectorul rezidențial, 37% industrial și 18% în sectorul 
serviciilor)vii. Sectorul încălzire/răcire e extrem de important și pentru securitatea energetică, deoarece se baza la 
momentul strategiei în proporție de 75% pe combustibili fosili (în special gaze naturale). Mai târziu, Parlamentul 
European a cerut întărirea strategiei UE cu propuneri clare privind obligativitatea statelor membre de a face strategii 
naționale de încălzire și răcire, cu susținere pentru cogenerare și pentru soluții în sistem centralizat care să integreze 
energie regenerabilă; și înlocuirea sistemelor vechi de termoficare sau soluțiilor individuale nesuste-nabile cu sisteme 
centralizate eficiente de încălzire/răcireviii. 
Asemanator oricarui alt domeniu de infrastructura tehnologiile evoluează rapid, iar pe de alta parte nu poți schimba de 
azi pe mâine un sistem centralizat cu unul individual și nici invers, pentru că ambele necesită o anumită infrastructură, 
conducte, rețele de distribuție și transport, fie că e vorba de apă caldă, gaze naturale sau energie electrică, pentru a 
asigura acces la încălzire, iar acestea necesită o politică publică asumată, clară și pe termen lung. În ceea ce privește 
tehnologia, din cauză că nu s-a făcut mai nimic de substanță în sectorul termoficării, România e abia pe la a doua 
generație de sisteme de termoficare, pe la nivelul anilor 1960-1980, în timp ce în Vest deja tehnologie de generația a 
patra, cu regenerabile, tehnologii de stocare a energiei, prosumatori, captarea cât mai bună a căldurii reziduale, pompe 
de căldură centralizate, evoluții care fac din ce în ce mai eficiente soluțiile bazate pe sisteme cu rețele centralizate de 
energie termică. 
Între orașele care au devenit în ultimii ani ”campioni” în sisteme centralizate de încălzire și răcire, investind masiv în 
sisteme eficiente, cu energie regenerabilă și tehnologie modernă, intră nu doar orașe din nordul Europei (Copenhaga, 
Rotterdam, Amsterdam, Bergen, Oslo, Malmo, Londra, Paris, Munchen, Frankfurt, Helsinki) ci și din sud (Milano, 
Genova); din afara Europei (Toronto, Seoul, Arlington County, Christchurch, Izmir, Erevan, Dubai); și chiar, mai 
aproape de casă, din fostul spațiu comunist (Varșovia, Lodz, Vilnius). În multe din aceste orașe, sistemele cu rețele 
centralizate de încălzire și răcire renasc după o perioadă de declin, cu economii substanțiale de energie din 
modernizarea vechii infrastructuri; în 25% din ele, energia regenerabilă sau soluțiile neutre din punct de vedere al 
emisiilor de CO2 reprezintă 100% din sursa de căldură; răcirea centralizată (mai ales în condițiile schimbărilor 
climatice) duce la economii substanțiale de energie electrică altminteri folosită pentru aerul condiționat și optimizează 
utilizarea centralelor în tri-generare; prețurile pentru climatizare pot ajunge chiar la doar jumătate din prețul soluțiilor 
alternative, din cauză că este captată în sistem energie rezultată din procese industriale și care, în lipsa unei rețele 
centralizate de termoficare, ar fi altminteri pierdută. 
Un studiuix privind 8 sisteme centralizate de încălzire de succes din UE a identificat câțiva factori esențiali pentru 
reușita acestor orașe: 
1. Cadru legal și de reglementare bine puse la punct. Asta înseamnă asumarea clară la nivel politic a unor ținte 
ambițioase de eficiență energetică și emisii (suntem oricum obligați la acest lucru de regulamentul de guvernanță al 
Uniunii energetice din decembrie 2018, în virtutea căruia fiecare stat membru trebuie să elaboreze un Plan Național 
Integrat Energie-Schimbări Climatice.). În toate aceste state membre, există angajamente clare, dar și reglementări de 
sprijin stabile în timp pentru cogenerare și energie regenerabilă. Măsurile trebuie să țină cont de analiza cost-beneficiu 
pe termen lung incluzând și externalitățile (mediu, echilibrare, securitate energetică etc.). Probabil cea mai bună 
variantă pentru reglementarea sectorului ar fi o combinație local-național: local, pentru că încălzirea e o responsabilitate 
locală, dar și național pentru că e nevoie de o corelare cu țintele asumate la nivel național, în plus, e bine să existe și o 
privire ”din afară”, ca să limiteze problemele de aranjamente și finanțări netransparente la nivel local. 

 
v Euroheat, https://bit.ly/2Mv42jq 
vi UNEP, https://bit.ly/2szqLBQ 
vii CE, https://bit.ly/2qwnqnJ 
viii PE, https://bit.ly/32weE7p 
ix JRC, https://bit.ly/2qpOWTG 
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2. Sprijin financiar direct și indirect. Sistemele centralizate de încălzire sunt de regulă mai eficiente și strict ”economic”, 
dar beneficiul lor major îl reprezintă externalitățile, destul de dificil de cuantificat în bani, dar asumate ca ținte politice: 
emisii mai puține, securitate energetică etc. Tocmai din cauza acestor ”externalități”, UE acceptă ca ajutor de stat 
schemele de sprijin pentru cogenerare / trigenerare și chiar investițiile directe în rețele, ba chiar oferă fonduri europene 
pentru astfel de investiții care sunt foarte costisitoare, se recuperează pe termen lung și necesită și sprijin din partea 
statului, de la avize pentru lucrări și până la reglementarea tarifelor pentru monopolul natural – rețeaua de transport și 
distribuție. De reținut că ajutorul de stat e acceptabil, dar sub forma unor propuneri clare care cresc eficiența și reduc 
emisiile în mod demonstrabil, nu cârpeli și subvenții pentru acoperirea pierderilor. 
3. Coerență cu politicile locale 
Dezvoltarea rețelelor de termoficare are evident legătură cu planificarea urbană și extinderea orașului. Un lucru esențial, 
valabil și în România, e reabilitarea termică a clădirilor, contorizarea și posibilitatea de reglare a temperaturii în paralel 
cu restructurarea sistemului de termoficare: rețelele de termoficare sunt supradimensionate și din cauză că la 
consumatorul final sunt pierderi mari de energie (Fig 3). De observat că, deși studiul susține că varianta ”zonelor unitare 
de încălzire” și branșarea obligatorie ar putea fi utilă, sistemele de termoficare trebuie întâi și-ntâi să ofere o alternativă 
competitivă și sustenabilă pe termen lung. 
4. Cooperare între actori. E nevoie de alinierea intereselor între primărie, companiile de termoficare și consumatorii 
finali; trebuie transmis un semnal clar prin branșarea clădirilor publice, iar consumatorii trebuie să aibă încredere că 
serviciul va fi unul de calitate. 
5. Disponibilitatea resurselor locale. Este esențial ca în sisteme să fie integrate surse locale, energie regenerabilă, 
incinerarea ecologică a deșeurilor, căldura reziduală din procese industriale. 
6. Capacitate de pregătire a proiectului. Compania de termoficare și primăria trebuie realmente să aibă capacitatea și 
voința de a pune la punct un proiect fezabil, cu un model de business robust, care să țină cont de evoluțiile pe termen 
lung ale cererii, dezvoltării orașului etc. 
7. Prețul trebuie să fie competitiv comparativ cu alternativele. Din nou, termoficarea are sens acolo unde există 
densitate mare a cererii de căldură și combustibili ieftini. Prețurile trebuie să fie transparente și să existe pe cât posibil 
capacitatea de a le prognoza pe termen mai lung 
8. Producție flexibilă de încălzire și răcire. Este esențială și capacitatea sistemului de a face față fluctuațiilor de cerere, 
de pildă prin cogenerare flexibilă și stocare a energiei, de a asigura echilibrarea profilurilor de cerere și de optimizare 
dinamică a funcționării. Extinderea în zone noi trevuie să se poată face modular. 
9. Inovare. Sistemele de termoficare trebuie să integreze rapid soluții moderne, atât tehnice (pentru a putea concura cu 
alternativele individuale, care de asemenea evoluează rapid), dar și de guvernanță (pentru a da capacitatea 
consumatorilor de a avea control asupra sistemelor). De remarcat că există la nivelul unor sisteme (Finlanda, 
Danemarca) tendința de a merge spre modele de piață ca pentru energia electrică sau gazele naturale, care se pliază mai 
bine pe modelele de sisteme de termoficare din generația a 4-a: accesul terței părți (TPA). Asta înseamnă că rețeaua de 
energie termică să ofere capacitatea oricărei surse de energie termică să intre în sistem, chiar concurând cu jucătorii 
existenți. Suntem abia la început cu acest model, există dificultăți pentru stabilirea corectă a prețului energiei, de pildă, 
pentru cea regenerabilă sau căldura reziduală, dar e probabil că lucrurile se vor îndrepta în viitor în această direcție în 
mai multe orașe. 
România pare departe de tot ce se întâmplă în lumea civilizată – sistemele noastre de termoficare sunt vechi și 
supradimensionate, fiind concepute pentru alt nivel și profil de consum decât azi. 80% din capacitatea de producție a 
căldurii s-a construit în perioada comunistă, adică are peste 30 de ani; unele centrale au chiar 55 de ani vechime. Însăși 
structura sistemelor e inadecvată cererii de azi: cele mai multe sisteme au CET-uri aflate pe fostele platforme 
industriale, care furnizau energie electrică și abur industrial pentru acestea și doar o mică parte din producție era 
destinat consumului casnic; în orașele mari s-au construit noi cartiere de blocuri, deci CET-urile, rețelele și însăși 
organizarea spațială a sistemelor trebuie regândită. Mai mult, 95% din căldură continuă să fie produsă din combustibili 
fosili și nici nu pare că ne interesează investiții noi, în energie regenerabilă sau capacități eficiente de producție în 
cogenerare care să reducă consumul de energie Primară.  
În ciuda faptului că termoficarea în România este într-un declin accelerat, chiar în România există orașe în care soluția 
de încălzire centralizată a putut fi reformată și transformată într-o opțiune reală, sustenabilă de încălzire.  
Pe de altă parte, există studii serioase care susțin că încălzirea și răcirea în sistem centralizat trebuie să rămână o 
pondere importantă în consumul de energie, cel puțin la nivelul de astăzi, ca să atingem țintele asumate de decarbonare 
și eficiență energetică până în 2050.  
Miile de avarii din ultimii doi ani, care probabil se vor înmulți în această iarnă, înseamnă lipsa apei calde și a încălzirii 
în zone extinse.Dar înrăutățirea bruscă a serviciului va duce la creșterea numărului de debranșări, deoarece chiar 
consumatorii mai înstăriți, care își pot permite o centrală proprie, vor opta pentru una. Exact aceștia sunt consumatorii 
pe care sistemul de termoficare ar trebui să și-i dorească, deoarece ei sunt și cei care plătesc facturile la timp. 
Debranșările în creștere, în combinație cu lipsa investițiilor și deteriorarea accelerată a instalațiilor riscă să arunce 
întregul sistem într-o spirală descendentă care ar putea duce la prăbușirea totală a sistemului în 2-3-4 ani.  
Trebuie însă știute câteva chestiuni:  
o Rețeaua de gaze naturale nu ar face față unei prăbușiri sistemice și înlocuiri integrale a încălzirii de la sistem 
centralizat la centrale proprii de apartament. 
o Centralele individuale de apartament sunt deosebit de nocive pentru sănătate. 
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În două studii (Prof. Benga și o analiză a Veolia) se arată că și dacă centralele se încadrează în standardele legale, 
problema nu e doar de limită a poluanților, ci și de concentrație a acestora: un coș aruncă poluanți pe geamul deschis al 
apartamentului de deasupra, care rămân în apartament; apoi, se produc aburi și umezeală, care pot duce la mucegai. Pe 
scurt, chiar dacă poluarea unei mașini nu îți afectează direct sănătatea dacă ești la distanță de câțiva metri, cu totul altul 
e impactul dacă respiri direct din țeava lui de eșapament, deși poluarea e aceeași. Din acest motiv, majoritatea statelor 
europene au înlocuit gazele naturale cu electricitatea nu numai pentru încălzire, dar chiar și în bucătărie, pentru gătit, 
poluarea aerului prin combustie (prin produşii de ardere ai combustibililor) fiind demult recunoscută ca o problemă 
majoră de sănătate publică. Trebuie adăugat și faptul că, pe lângă cei care își vor permite centrale noi, vor exista sute de 
mii care vor improviza în limita bugetului disponibil: își vor lua o centrală la mâna a doua, un reșou, un godin, o 
aerotermă, vor face vreo improvizație la rețeaua de la aragaz sau vor pune pur și simplu o pătură în plus. În multe din 
celelalte orașe unde sistemele de termoficare au fost definitiv închise, cca o treime din apartamente au rămas fără o 
sursă alternativă de încălzire. Dacă debranșările sau chiar prăbușirea sistemică se vor produce necontrolat într-un oraș 
ca Bucureștiul, riscurile de sănătate, explozii, incendii, intoxicații șamd vor crește rapid.x 
Modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică 
Pentru continuarea modernizării și înființării de sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, prin OUG nr. 
53/2019 a fost aprobat Programul Termoficare, program ce se implementează în perioada 2019-2027 și căruia i-au fost 
alocați 400 mil. lei de la Fondul pentru mediu, pentru toată perioada de implementare. Suplimentar, pentru anul 2020, 
conform prevederilor Legii bugetului de stat nr. 15/2021 sunt aprobate credite de angajament în valoare de 170 mil. lei 
și credite de plată în valoare de 40 mil. lei. Acest program multianual vizează, în principal, asigurarea continuării 
lucrărilor de modernizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, pe următoarele componente 
funcționale: unitatea (unitățile) de producție agent termic; rețeaua de transport agent termic Primar (apă fierbinte); 
stațiile termice sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic; rețeaua de distribuție a apei 
calde și a agentului termic de încălzire. De asemenea, se va finanța și înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică a localităților. Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale (UAT). În anul 2020, au 
fost decontate de către UAT-urile beneficiare 37,79 mil. lei din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul 
MDLPA (pentru 13 proiecte, din care 10 au fost finalizate) și 9,58 mil. lei din fondurile transferate de la bugetul 
Fondului pentru mediu (pentru 2 proiecte). Au fost încheiate 35 contracte de finanțare multianuale pentru 12 unități 
administrativ teritoriale beneficiare.xi 
Decizia Comisiei 2012/21/UE din 11 ianuarie 2012 - Compensaţiile acordate întreprinderilor ce îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul acestor servicii publice au fost reglementate de schema de ajutor de stat operatorilor economici care 
prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în 
sistem centralizat către populaţiexii 
Activitatea specifică serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire și prepararea apei 
calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, este 
reglementată la nivel naţional prin punerea în aplicare a prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr. 325/20066, cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, ale Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006, 
privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizatexiii.  
Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii 
tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale ori 
asociaţiei de dezvoltare comunitară şi care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii 
sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.  
Compensaţiile acordate întreprinderilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor servicii publice au fost 
reglementate de schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 2019 operatorilor economici care prestează serviciul 
de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către 
populaţie, schemă elaborată în baza prevederilor O.G. nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare şi a 
prevederilor O.U.G. nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul 
public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie. Schema a fost 
elaborată în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 11 ianuarie 2012. Ulterior, schema a fost 
prelungită până la data de 30 iunie 2020, prin Ordinul MDRAP nr. 3411/2019, iar în anul 2020, prin Ordinul nr. 
3325/2072 din 24/29 iunie 2020, bugetul schemei a fost suplimentat, iar durata de aplicare a schemei a fost prelungită 
până la 30 iunie 2021. 

 
x https://www.cotidianul.ro/elefantul-din-curtea-bucurestiului/ 
xi PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORMĂ 2021 
xii RAPORT privind punerea în aplicare a Deciziei Comisiei din 20 decembrie 20111 privind aplicarea articolului 106 aliniatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate în România anumitor 
întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG) și a Cadrului privind SIEG din 2012 
xiii publicată în M.O. nr. 692/14.08.2006 (aprobată prin Legea nr. 483/2006) şi modificată, ulterior, prin prevederile O.U.G. nr. 69/2011 și O.U.G. nr. 
56/2012 
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Prin această schemă, ajutorul de stat se acordă sub următoarele forme: 
1. alocarea, din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale, a unor sume pentru acoperirea integrală a 
diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile 
locale ale energiei termice facturate populaţiei, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
2. alocarea, de la bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale, a unor sume pentru acoperirea pierderilor 
induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie 
în sistem centralizat și neacceptate în preţ/tarif, conform art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
Ajutorul de stat prevăzut la punctul 1 se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru 
populaţie și reprezintă acoperirea valorică a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 
energiei termice livrate populaţiei, stabilit de autorităţile de reglementare, şi preţurile locale ale energiei termice 
facturate populaţiei, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată 
populaţiei.  
Ajutorul de stat prevăzut la punctul 2 se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităţilor administraţiei 
publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei în sistem centralizat și are în vedere 
acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.  
În perioada 2018-2019, au beneficiat de această schemă un număr de 46 de operatori economici. Cuantumul 
compensărilor acordate pentru prestarea serviciului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în 
sistem centralizat către populaţie, în perioada 2018– 2019, este redat alaturat:  

Totalul cheltuielilor publice aferente SIEG, defalcate pe temei juridic (milioane EUR)  
 2018 2019 

Compensaţii pentru serviciile de interes 
economic general (1+2)  

141,571 116,302 

1) compensaţii acordate în temeiul Deciziei 
privind SIEG  

125,9497 116,019 

2) compensaţii acordate în temeiul Cadrului 
privind SIEG  

15,6213 0,283 

Total pentru perioada 2018-2019 257,873 
Compensaţia pentru SIEG nu depăşeşte o sumă anuală de 15 milioane euro (art. 2 alin. (1) lit. a) din Decizia 
2012/21/UE..pentru Serviciul de interes economic general în sectorul energiei termice. Schema a fost elaborată în 
conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 11 ianuarie 2012. 

II.ISTORICUL PROCEDURII DE INSOLVENTA 
Cererea de declansare a procedurii insolvenței a fost introdusa de catre debitoarea COMPANIA LOCALA DE 
TERMOFICARE COLTERM SA   
În conformitate cu Incheierea Civila nr. 1038/26.10.2021a Tribunalului Timis pronuntata de judecatorul sindic în 
dosarul nr. 4657/30/2021, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței impotriva debitoarei COMPANIA 
LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA  și a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu 
consortiul format din practicienii în insolventa Alfa & Quantum Consulting SPRL, MAESTRO S.P.R.L și Insolvein 
SPRL avand sediul ales: Timişoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiş, Tel: 0256/430328, Fax: 0356/818451, E-mail: 
consortiul.alfamaestroinsolvein@gmail.com). 
Debitoarea prin cererea introductiva si-a manifestat intentia de reorganizare pe baza de plan.  
Incheierea Civila nr. 1038/26.10.2021 a Tribunalului Timiş pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 
4657/30/2021prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței impotriva debitoarei COMPANIA 
LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 
19293/12.11.2021. 
Impotriva Incheierii nr. 1038/26.10.2021 prin care a fost declansata procedura de insolventa fata de Colterm SA a fost 
formulat apel de catre Almatar Trans SRL. A fost constituit dosarul nr. 4657/30/2021/a1 de pe rolul Curtii de Apel 
Timișoara. Prin Decizia civilă 59/07.02.2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, în dosarul cu numărul mai sus 
rubricat s-a respins ca inadmisibil apelul formulat de Almatar Trans SRL. Astfel Încheirea civilă nr. 1038/26.10.2021 a 
Tribunalului Timis a devenit definitivă, la data de 07.02.2022. 
Prin cererea inregistrata la data de 01.11.2021 consortiul format din practicienii în insolventa Alfa&Quantum 
Consulting SPRL, MAESTRO S.P.R.L și Insolvein SPRL, a solicitat aprobarea majorarii urmatoarelor termene propuse 
în dosarul în dosarul nr. 4657/30/2021 privind procedura de insolventa, astfel: 

 Specificatie 
Termen initial 
conf. Incheiere  
1038/26.10.2021 

Termen nou 
04.11.2021. 

1 
Termen limita pentru intocmirea raportului prevazut de 

dispozitiile art. 92 din Legea 85/2014 
15.11.2021 16.12.2021 

2 
Termen limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor 

asupra averii debitoare 
10.12.2021 10.01.2022 
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 Specificatie 
Termen initial 
conf. Incheiere  
1038/26.10.2021 

Termen nou 
04.11.2021. 

3 
Termenul pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea și 

comunicarea tabelului preliminar al creantelor 
30.12.2021 31.01.2022 

4 
Termenul de inregistrare a contestatiilor: 7 zile de la publicarea în 

BPI a tabelului preliminar al creantelor 
7 zilede la publicare în 

BPI 
7 zile de la publicare 

în BPI 

5 
Termenul pentru intocmirea, afisarea și comunicarea tabelului 

definitiv al creantelor 
19.01.2022 21.02.2022 

6 
Termen limita pentru intocmirea raportului privind cauzele 

insolventeila data de : 
06.12.2021 06.01.2022 

7 Data primei adunari a creditorilor 
04.01.2022  
ora 12:00 

04.02.2022  
ora 12:00 

Cererea formulata de administratorul judiciar privind majorarea termenelor prevazute în incheierea civila nr. 
1038/26.10.2021 a fost admisa de catre Tribunalul Timis și pronuntata în data de 04.11.2021. 
La data de 05.01.2022 administratorul judiciar a formulat o cerere de majorarea termenului limită pentru întocmirea și 
depunerea raportului privind cauzele insolvenței, stabilit la data de 06.01.2022, (conform încheierii FN/04.11.2021, 
pronunțată de Tribunalul Timiş, Secția a II a Civilă, în dosarul nr. 4657/30/2021), cu o perioadă de 40 de zile. 
Cererea administratorului judiciar a fost admisă de Tribunalul Timiș, prin Încheiere de şedinţă FN/13.01.2022 fiind 
stabilit un nou termen de depunere a raportului la data de 15.02.2022. Acest nou termen a fost depășit, pe de-o parte ca 
urmare a complexității ridicate a prezentei proceduri de insolvență, iar pe de altă parte ca urmare a faptului că 
debitoarea a predat/comunicat cu mare întârziere datele și informațiile solicitate de administratorul judiciar (prin decizia 
11/07/ITM/2021 din data de 09.11.2021, înregistrată la debitoare sub nr. 23021/09.11.2021, asupra căreia am revenit 
prin adresa 28/06/ITM/2021 din data de 02.12.2021, înregistrată la debitoare sub nr. 24518/02.12.2021, prin adresa 
34/06/ITM/2021 din data de 08.12.2021, înregistrată la debitoare sub nr. 25023/09.12.2021 și prin adresa 
44/07/ITM/2021 din data de 21.12.2021, înregistrată la debitoare sub nr. 25441/21.12.2021), necesare în vederea 
întocmirii documentate și fundamentate a raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la starea de insolvență. 
III.ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO - FINANCIARE ALE CLT COLTERM SA 
In vederea stabilirii cauzelor care au determinat aparitia starii de insolventa a CLT COLTERM SA, s-au analizat 
situatiile financiare anuale intocmite de debitoare pentru perioada 31.12.2019 - 31.12.2020 și balanta de verificare 
intocmita la data de 31.10.2021 (data de referinta a inventarierii în curs de desfasurare în cadrul procedurii de 
insolventa). 
 In acest sens, s-a analizat pozitia economico-financiara a societatii avand în vedere situatia scriptica a debitorului 
redata în cuprinsul: 
 Indicatorilor bilantieri și a balantei de verificare la 31.10.2021 comunicata de debitoare pe parcursul prezentei 
analize  
 Rezultatelor obtinute și evidentiate în contul de profit și pierdere. 
Perioada luata ca referinta pentru aceasta analiza este reprezentata de ultimii doi ani, respectiv exercitiile financiare 
2019 și 2020, precum și perioada premergatoare declararii starii de insolventa, fiind luata drept referinta intervalul de 
timp 01.01.2021-31.10.2021. 
3.1 Analiza indicatorilor bilanțieri 
Patrimoniul societatii se refera la anasamblul drepturilor și obligatiilor de natura economica. Caracterizarea generala a 
structurii patrimoniale presupune investigarea elementelor bilantiere de activ și pasiv, prin prisma dimensiunii și a 
ponderii lor în patrimoniul firmei. 
Redam alaturat evolutia principalelor grupe de indicatori bilantieri: 

Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
Elemente de activ             

A. Active imobilizate – total dc: 208,316,590 46% 202,647,509 40% 191,748,421 44% 
I. Imobilizari necorporale  82,682 0% 171,138 0% 141,071 0% 
II. Imobilizari corporale 207,958,729 46% 202,334,210 40% 191,606,350 44% 

III. Imobilizari financiare 275,179 0% 142,161 0% 1,000 0% 
B. Active circulante - total dc: 240,875,978 54% 300,630,086 60% 244,245,503 56% 

I. Stocuri  20,337,069 5% 20,119,675 4% 29,874,788 7% 
II. Creante 216,117,201 48% 279,431,887 55% 210,440,251 48% 

III. Investitii financiare pe 
termen scurt 

 0%  0% 0 0% 

IV. Casa și conturi la banci 4,421,708 1% 1,078,524 0% 3,930,464 1% 
C. Cheltuieli în avans 49,686 0% 344,154 0% 37,004 0% 

TOTAL ACTIV 449,242,254 100% 503,621,749 100% 436,030,928 100% 
Elemente de pasiv             

D. Datorii ce trebuie platite intr- 277,929,111 62% 338,909,707 67% 432,238,110 99% 
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Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
o perioada de pana la un an  

E. Active circulante nete/ datorii 
curente nete  

-93,485,683 -21% -83,022,677 -16% -237,852,414 -55% 

F. Total active minus datorii 
curente 

114,830,907 26% 119,624,832 24% -46,103,993 -11% 

G. Datorii ce trebuie platite intr-
o perioada > un an  

29,094,836 6% 577,313 0% 0 0% 

H. Provizioane - total din care: 22,675,555 5% 42,010,754 8% 28,384,843 7% 
I. Venituri în avans - total dc: 66,862,607 15% 86,736,138 17% 125,039,462 29% 
1. Subventii pentru investitii 10,380,371 2% 10,109,305 2% 10,072,675 2% 

2. Venituri inreg. în avans < 1 an 56,482,236 13% 45,087,210 9% 49,896,811 11% 
2. Venituri inreg. în avans > 1 an   31,539,623 6% 65,069,976   

J. Capital și rezerve  170,196,900 38% 170,196,900 34% 170,196,900 39% 
I. Capital social subscris varsat 170,196,900 38% 170,196,900 34% 170,196,900 39% 

II. Prime de capital  0%  0% 0 0% 
III. Rezerve din reevaluare 73,712,629 16% 72,053,881 14% 72,053,881 17% 

IV. Rezerve 2,888,001 1% 2,885,016 1% 2,885,016 1% 
V. Rezultatul reportat -155,018,363 -35% -192,455,651 -38% -209,747,960 -48% 

VI. Rezultatul exercitiului 
financiar 

-39,099,022 -9% -17,292,309 -3% -185,019,324 -42% 

Repartizarea profitului  0%  0%  0% 
Capitaluri proprii - total 52,680,145 12% 35,387,837 7% -149,631,487 -34% 

Patrimoniul public  0%  0%  0% 
CAPITALURI TOTAL 52,680,145 12% 35,387,837 7% -149,631,487 -34% 

TOTAL PASIV  449,242,254 100% 503,621,749 100% 436,030,928 100% 

3.1.1 Analiza situatiei patrimoniale 
3.1.1.1. Analiza elementelor de activ patrimonial 
 Este cunoscut faptul ca activele prezinta o sursa controlata de intreprindere, și în functie de natura lor sunt structurate în 
active imobilizate, active circulante, conturi de regularizare și asimilate și prime privind rambursarea obligatiunilor. 

Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
Elemente de activ             

A. Active imobilizate - total dc: 208,316,590 46% 202,647,509 40% 191,748,421 44% 
I. Imobilizari necorporale  82,682 0% 171,138 0% 141,071 0% 
II. Imobilizari corporale 207,958,729 46% 202,334,210 40% 191,606,350 44% 

III. Imobilizari financiare 275,179 0% 142,161 0% 1,000 0% 
B. Active circulante - total dc: 240,875,978 54% 300,630,086 60% 244,245,503 56% 

I. Stocuri  20,337,069 5% 20,119,675 4% 29,874,788 7% 
II. Creante 216,117,201 48% 279,431,887 55% 210,440,251 48% 

III. Investitii financiare pe 
termen scurt 

 0%  0% 0 0% 

IV. Casa și conturi la banci 4,421,708 1% 1,078,524 0% 3,930,464 1% 
C. Cheltuieli în avans 49,686 0% 344,154 0% 37,004 0% 

TOTAL ACTIV 449,242,254 100% 503,621,749 100% 436,030,928 100% 
Analiza în dinamica a elementelor de activ patrimonial reflecta faptul ca exista un echilibru intre activele imobilizate și 
activele circulante, respectiv în anul 2019 activele imobilizate reprezinta 46% din total activ, 40% în anul 2020 și 44% 
la 31.10.2021, diferenta fiind reperezentata de activele circulante. 
A. ACTIVELE IMOBILIZATE sunt o componenta importanta a activului patrimonial, constituind baza materiala și 
financiara necesara desfasurarii activitatii, fiind formate din imobilizari necorporale, corporale și financiare. 
Privite structural, activele imobilizate ale CLT COLTERM SA, includ urmatoarele conturi contabile: 

Denumire indicator 12/31/2019 % 12/31/2020 % 10/30/2021 % 
Elemente de activ             

A. Active imobilizate - total dc: 208,316,590 46% 202,647,509 40% 191,748,419.98 44% 
I. Imobilizari necorporale  82,682 0% 171,138 0% 141,070.67 0% 

ct 2052 - Brevete, licente, marci 23,950   23,950   23,949.78   
ct 2805-Amorti. brevete, licente, 

marci 
-20,833   -23,033   -23,949.78   

ct 208 -Alte imobilizari necorporale 1,214,110   1,368,097   1,410,479.38   
ct 2808-Amortiz. Alte 

imob.necorporale 
-1,134,545   -1,197,876   -1,269,408.71   
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Denumire indicator 12/31/2019 % 12/31/2020 % 10/30/2021 % 
II. Imobilizari corporale 207,958,730 46% 202,334,210 40% 191,606,349.31 44% 

ct 211 - Terenuri 28,206,220   26,235,720   26,235,719.53   
ct 212-Constructii 240,193,088   242,957,058   246,087,868.35   

ct 2812-Amortizare constructii -141,636,128   -148,202,524   -153,965,250.83   
ct 2131 - Echip,th, utilaje și 

instalatii 
157,576,705   158,863,942   159,145,046.60   

ct 2132 - Ap.si inst.de masura și 
control 

9,946,653   9,941,561   9,880,930.30   

ct 2133-Mj.de transport 3,436,472   3,574,686   3,646,159.35   
ct 2813-Amortizare inst, 

mj.transport 
-126,361,890   -129,927,416   -134,166,862.65   

ct 214 - Mobilier, aparatura, birotica 1,663,411   1,539,077   1,539,076.79   
ct 2814 - Amortizare altor 

imobilizari 
-1,217,875   -1,149,379   -1,200,439.24   

ct 2311-Amenaj terenuri, constructii 11,394,158   9,547,734   8,641,495.82   
ct 2312-inst.th și masini 24,757,918   28,953,750   25,595,655.29   

ct 4093 -Avansuri acordate pt 
imob.corporale 

        166,950.00   

III. Imobilizari financiare 275,179 0% 142,161 0% 1,000.00 0% 
ct 265-Alte titluri imobilizate 150,100   1,000   1,000.00   

cont 2678 - Alte creante imobilizate 125,079   141,161       
Analiza activului imobilizat s-a realizat pe perioada a exercitiilor financiare anuale 2019 și 2020 anterioare deschiderii 
procedurii de insolventa, precum și a exercitiului financiar în care a fost deschisa procedura insolventei, respectiv pana 
la 31.10.2021 și prezinta astfel: 
a) Situatia activelor la data de inceput a analizei, respectiv 01.01.2019,  
b) Transferurile și miscarile care au intrevenit în perioada de referinta amintita și  
c) Situatia activului ramas la data deschiderii procedurii de insolventa (31.10.2021). 
a) Situatia activelor la data de inceput a analizei, respectiv 01.01.2019  
La inceputul perioadei de analiza (01.01.2019) societatea debitoare figura în patrimoniul sau cu active imobilizate în 
suma de 475.051.841 lei valori brute/de intrare, respectiv 214.949.881 lei valoare neta, care include amortizare 
259.847.747 lei și 254.213 lei ajustari pentru pierdere de valoare a imobilizarilor), dupa cum urmeaza:  
- Imobilizari necorporale 1.205.777 lei valoare bruta, respectiv 125.470 lei valoare neta; 
- Imobilizari corporale: terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, aparate de masura, 
control și reglare, mobilier și aparatura birotica: 473.325.422 lei valoare bruta, respectiv 214.557.982 lei valoare neta ; 
- Imobilizari financiare: 520.642 lei valoare bruta, respectiv 266.429 lei valoare neta (ajustat cu suma de 254.213 lei 
reprezentand ajustari pentru pierderea de valoare a imobiliz.financiare –cont contabil 296). 
Societatea a raportat în toata perioada 2019-2021 terenuri care au valoare, inregistrate în evidenta contabila de la 
preluare (2002,2003) dar pentru care nu si-a reglementat situatia juridica, fiind inregistrat ca proprietar în cartile 
funciare: Statul Roman, UAT Timisoara, UAT Giroc. 
Pentru constructii, este situatia inversa, exista constructii – PT – care sunt inregistrate în cartea funciara pe COLTERM, 
dar care în evidenta contabila apar extrabilantier în listele de domeniu public. 
Administratorul judiciar a solicitat debitoarei Colterm SA  reglementarea situatiei juridice a terenurilor și constructiilor 
inregistrate/neinregistrate în evidenta contabila și raportate prin situatiile financiare, astfel incat acestea sa redea o 
imagine reala, corecta și fidela conform legii. 
Mai mult, neclarificarea situatiei patrimoniale este o cauza majora a insolventei,fiind imposibila orice modalitate de 
finantare, cu consecinta acumularii de datorii. 
b) Transferurile și miscarile care au intrevenit în perioada 2019-31.10.2021 
Structura și evolutia imobilizarilor în anul 2019  

Exercitiul 
financiar 

2019      Lei 

Denumire 
indicator Sold initial 

01.01.2019 
Intrari 

Iesiri, din 
care: 

  Sold final  
31.12.2019 

  Total, dc: Achizitie Reevaluari Total, dc: Casari 
I.Alte 
imobilizari 
necorporale 

1,205,777 32,283         1,238,060 

Terenuri 28,206,220 0         28,206,220 
Constructii 237,549,740 2,661,547     18,200 18,200 240,193,087 
Instalatii 
tehnice și 

159,973,165 11,169,629     182,964 182,964 170,959,830 
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Exercitiul 
financiar 

2019      Lei 

Denumire 
indicator Sold initial 

01.01.2019 
Intrari 

Iesiri, din 
care: 

  Sold final  
31.12.2019 

  Total, dc: Achizitie Reevaluari Total, dc: Casari 
mijloace de 
transport 
Mobilier, 
aparatira 
birotica 

1,491,469 286,037     114,095 114,095 1,663,411 

Avansuri și 
imobilizari 
corporale în 
curs 

46,104,828 4,718,897     14,671,650   36,152,075 

II. Active 
imobilizate 
brute (imob. 
corporale) 

473,325,422 18,836,110     14,986,909 315,259 477,174,623 

III. Imobilizari 
financiare 

520,642 7,017,500     7,008,750   529,392 

Amortizari (-) 259,847,747 10,836,073 312,548   270,371,272 
Ajustari 
pentru 
depreciere -
imob.fin 

254,213           254,213 

Active 
imobilizate - 
nete 

214.949.881 15,049,820 0 0 21,683,111 315,259 208,316,590 

Urmarind situatiile sintetizate aferente anului 2019, în formatul tabelar de mai sus, constatam urmatoarele: 
INTRARI an 2019 
 In anul 2019 societatea debitoare a raportat intrari în patrimoniu (imobilizari corporale) în valoare de 14.117.213 lei 
și cresteri pe grupa de imobilizari corporale în curs în valoare de 4.718.897 lei, astfel: 
 Cresterea în valoare a constructiilor cu suma de 2.661.547 lei, ce cuprinde urmatoarele constructii și reabilitari 
retele: 

NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare intrare 

2019 
121136 CONSTRUIRE BARACA METALICA 08/02/2019 2869.75 
121137 CONSTRUIRE BAZIN PUNCTE JOASE 08/02/2019 12658.9 
121138 CONSTRUIRE BAZIN RETENTIE 08/02/2019 33281.55 
121139 BAZIN SUBTERAN PSI 08/02/2019 38710.75 
121140 BIROURI STATIE COMBUSTIBIL 08/02/2019 44513.9 
121141 CONSTRUIRE BIROURI 08/02/2019 3312.95 
121142 PLATFORMA BETONATA 08/02/2019 4335.05 
121143 CONSTRUIRE CASA POARTA 08/02/2019 2908.5 
121144 PLATFORMA BETONATA CU POD RULANT 08/02/2019 25816.4 
121145 PLATFORMA BETONATA CU POD RULANT 08/02/2019 56604.95 
121146 CLADIRE STATIE SALA MASINI 08/02/2019 300558.85 
121147 CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA DEPOZIT BIOMASA 08/02/2019 45995.85 
121148 PLATFORMA BETONATA 08/02/2019 15719.75 
121149 CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA 08/02/2019 6094 
121150 CLADIRE STATIE ELECTRICA INTERIOARA 110KW 08/02/2019 363232.9 
121151 TURN RACIRE NR 1 08/02/2019 216735.85 
121152 TURN RACIRE NR.2 08/02/2019 216735.85 
121153 CLADIRE STATIE ELECTROFILTRE CAF 1+2 08/02/2019 18891.4 
121154 COS DE FUM NR.3 08/02/2019 737114.54 
121155 MAGAZIE 08/02/2019 1925.15 
121156 MAGAZIE MATERIALE 08/02/2019 353.79 

D19836 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUN.TIMISOARA PT 38 
03/12/2019 4944.45 

D19837 REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 03/12/2019 2948.26 
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NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare intrare 

2019 
CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT48A 

D19838 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 37 
03/12/2019 21008.7 

D19839 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 44 
03/12/2019 12326.86 

D19840 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT48 
03/12/2019 16016.26 

D19841 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 48C 
03/12/2019 100987.26 

D19842 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 45B 
03/12/2019 5891.61 

D19843 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 45 
03/12/2019 20876.05 

D19844 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 74 
03/12/2019 7920.49 

D19845 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 72 
03/12/2019 38008.84 

D19846 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA IMT 
03/12/2019 2789.1 

D19847 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 10B 
03/12/2019 12024.98 

D19848 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 10A 
03/12/2019 5705.49 

D19849 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 15 
03/12/2019 5895.29 

D19850 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA ACLDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 7C 
03/12/2019 8291.92 

D19851 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 7A 
03/12/2019 16303.87 

D19852 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 25 
03/12/2019 7489.5 

D19853 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 22 
03/12/2019 3135.15 

D19854 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT SIRET 
03/12/2019 4854.72 

D19855 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 56 
03/12/2019 30739.66 

D19856 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 75 
03/12/2019 6170.28 

D19857 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 4 
03/12/2019 7445.06 

D19858 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 69 
03/12/2019 46958.81 

D19859 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 86 
03/12/2019 20851.73 

D19860 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 81 
03/12/2019 17220.33 

D19861 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 52 
03/12/2019 44830.55 

D19862 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 88 
03/12/2019 4090.91 

D19863 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 82 
03/12/2019 34451.72 

D19864 
REABILITARE RETELE RECIRCULARE APA CALDA DE 

CONSUM IN MUNICIPIUL TIMISOARA PT 89 
03/12/2019 2998.58 

   TOTAL INTRARI AN 2019 - CONSTRUCTII   2.661.547,04 
Cresterea Instalatiilor tehnice și mijloace de transport cu suma de 11.169.629 lei, compuse din:  
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NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare intrare 

2019 
211335 NISA CHIMICA CU EXHAUSTARE ERDX 1200 11/01/2019 12600 

211336 
SISTEM CALORIMETRIC PENTRU MASURAREA PUTERII 
CALORIFICE A COMBUSTIBILILOR SOLIZI-LICHIZI CU 

BOMBA CALORIMETRICA 
29/01/2019 234000 

211337 
ANSAMBLU SPARGATOR PETURI FORMAT DIN :MOTOR 
DE ANTRENARE,AX CU DINTI/CUTIE PERFORATOARE 

11/01/2019 22995 

211338 
ANSAMBLU SPARGATOR PETURI FORMAT DIN:MOTOR 
DE ANTRENARE,AX CU DINTI/CUTIE PERFORATOARE 

11/01/2019 22995 

211339 
ANSAMBLU SPARGATOR PETURI FORMATE DIN 

MOTOR DE ANTRENARE,AX CU DINTI/CUTIE 
PERFORATOARE 

11/01/2019 22995 

211340 
ANSAMBLU SPARGATOR PETURI FORMATE DIN 

MOTOR DE ANTRENARE,AX CU DNTI/CUTIE 
PERFORATOARE 

11/01/2019 22995 

211341 TOCATOR DE LEMN CU TAMBUR ROTATIV 31/08/2019 1174500 

211342 
INCARCATOR FRONTAL ARTICULAT HYUNDAI MODEL 

HL 955 
01/08/2019 572300.04 

211343 
BULDOEXCAVATOR HIDROMEK MODEL 102B ALPHA 

GREENTEC 
16/10/2019 266552 

211344 
BULDOEXCAVATOR HIDROMEK MODEL 102B ALPHA 

GREENTEC 
16/10/2019 266552 

211345 BULDOZER PE SENILE SHANTUI MODEL DH16K 16/10/2019 568700 

211346 
MOTOSTIVUITOR MARCA FORKLIFT TIP AN 

CAPACITATE 3000KG PROPULSIE DIESEL MODEL 
CPCD30.30RW 

13/11/2019 56406 

211347 
APARAT DE RESPIRATIE ARIAC D ECHIPAT CU 

BUTELIE DE 6L/300bar din Otel+oButelie de 6L/300 bar otel 
02/12/2019 3900 

211348 
ANALIZOR PORTABIL DE GAZE DE ARDERE 

MULTILYZER STX 
13/12/2019 19900 

236664 
SERVER DELL POWER EDGE R640 PENTRU SISTEMUL 

BUSINESS INTELIGENCE 
14/08/2019 46658.44 

236665 
APARAT DE CLIMATIZARE TIP APARAT ;MITSUBISHI 

ELECTRIC MSZ-GF37+MUZ-GF71 
01/09/2019 7499.2 

236666 
MODERNIZARE CT.BUZIAS PRIN MONTAREA UNOR 

UNITATI DE COGENERARE DE MICA PUTERE 
04/11/2019 2020050.48 

236666/A 
MODERNIZARE CT BUZIAS PRIN MONTAREA UNOR 

UNITATI DE COGENERARE DE MICA PUTERE 
04/11/2019 2289626.16 

236667 
MODERNIZARE CT.DUNAREA PRIN MONTAREA UNOR 

UNITATI DE COGENERARE DE MICA PUTERE 
22/11/2019 1428471.25 

236667/A 
MODERNIZARE CT.DUNAREA PRIN MONTAREA UNOR 

UNITATI DE COGENERARE DE MICA PUTERE 
22/11/2019 2070989.08 

236668 DEBITATOR ROSTURI RZ I70 CU MOTOR HONDA GX390 08/11/2019 8100 
236669 DETECTOR ACUSTIC HYDROLUX 29/11/2019 13000 
D24925 Schela mobila h 6.5 mt,promotie 19/03/2019 3965 
D24926 Schela mobila h 6.5 mt,promotie 19/03/2019 3965 

D24927 
MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON MTA 400-H 

BISONTE,DIAM.MAX DISC 400MM 
10/05/2019 6201.98 

D24928 ROTOPERCUTOR BOSCH GBH 8-85 D 1500 W 10/07/2019 3712 

  
 TOTAL INTRARI 2021 – INSTALATII TEHNICE SI 

MJ.TRANSPORT 
  11.169.628,63 

 Cresterea pe grupa de mobilier aparatura birotica cu suma de 286.037 lei (valoare bruta) –conform formular F40 din 
bilant: 

NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare intrare 

2019 
341904 MASA LABORATOR 3500*2500*800 CU UNDERBENCH 11/01/2019 11300 
341905 MASA LABORATOR 2500*600*800 CU UNDERBENCH 11/01/2019 3620 
341906 MASA LABORATOR 2000*700*800 CU UNDERBENCH 11/01/2019 2710 
341907 SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO,MONITORIZARE 03/05/2019 128000 
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NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare intrare 

2019 
NUMERE DE INMATRICULARE SI PONTAJ PENTRU STATIA 

DE SORTARE A DESEURILOR 
346948 MOBILIER BIROU SI MASA PENTRU SALA DE SEDINTA 04/04/2019 8910 

D30081 
Masina de numarat bancnote cu detectie de bancnote RON NB350-

preluata de ROATA CAMELIA 
03/01/2019 3500 

D30082 Masina de numarat bancnote cu detectie de bancnote RON NB350 03/01/2019 3500 
D30083 SEIF TEMPORIZARE,3 SERTARE 25/02/2019 2773.11 
D30084 SEIF TEMPORIZARE,3 SERTARE 25/02/2019 2773.11 

   Total intrari “Mobilier, aparatura, birotica” - an 2019   167.086,22 
  Total intrari “Mobilier, aparatura, birotica” – conform F40 bilant   286.037,00 
  Diferenta fata de datele din F40 - neidentificata   118.951,00 

 Lista prezentata de catre debitoare cuprinde achizitii pe grupa de Mobilier, aparatura, birotica în valoare de 167.086,22 
lei, existand o diferenta de 118.951 lei fata de valoarea de intrare inregistrata în F40-Situatia activelor imobilizate din 
bilantul la 31.12.2019.  
 Cu privire la situatia evocata mai sus, debitoarei i s-au solicitat inscrisuri în completare prin adresele nr. 
09/07/ITM/2021/09.11.2021, nr. 28/06/ITM/2021/ 02.12.2021 și nr. 53/07/ITM/2021/07.01.2002, ultima adresa fiind 
nr. 141/07.ITM/2021 din data de 21.02.2022 prin care debitoarea a comunicat ca diferenta de 118.951 lei reprezinta 
„Sistem supraveghere video” nr. inventar 346944, data PIF 11.01.2019.  
 Cresterea imobilizarilor corporale în curs a fost în valoare de 4.718.897 lei, și se prezinta dupa cum urmeaza:  

Specificatie Valoare intrari (lei) 
ct 2311-Amenaj terenuri, constructii 161.159,52 

ct 2312-inst.th și masini 4.557.737,80 
Total intrari imobilizari corporale în curs –an 2019 4.718.897,32 

IESIRI an 2019 
 In cursul anului 2019 societatea a raportat iesiri din patrimoniu în valoare de 315.259 lei reprezentand casari precum 
și diminuari ale imobilizarilor corporale în curs în valoare de 14.671.650 lei, valoarea imobilizarilor în curs la 
31.12.2019 scazand de la 46.104.828 lei la 01.01.2019 la 36.152.075 lei la 31.12.2019. 
 Iesirile din partimoniu în anul 2019 raportate în F40 din bilantul la 31.12.2019 sunt în valoare de 315.259 lei și se 
refera la casarea urmatoarelor active complet amortizate: 

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare iesiri 

2019 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

126141 
CABINA MODULARA CULOARE 

ALBASTRA 
04/05/2005 6,066.48 6,066.48 Casare 

126142 
CABINA MODULARA CULOARE 

ALBASTRU 
04/05/2005 6,066.48 6,066.48 Casare 

126143 
CABINA MODULARA CULOARE 

ALBASTRU 
04/05/2005 6,066.48 6,066.48 Casare 

231545 
REZERVOR DE ULEI V=70 

MC.CIL.VERTIC.NR.1 
01/04/1992 11,730.58 11,730.58 Casare 

231546 
REZERVOR DE ULEI V=70 

MC.CIL.VERTIC.NR.2 
01/04/1992 11,730.58 11,730.58 Casare 

231547 
REZERVOR DE ULEI V=40 

MC.CIL.VERT.NR.1 
01/04/1992 12,252.12 12,252.12 Casare 

231548 
REZERVOR DE ULEI V=40 

MC.CIL.VERT.NR.2 
01/04/1992 12,252.12 12,252.12 Casare 

231549 
REZERVOR DE ULEI V=40 

MC.CIL.VERT.NR.3 
01/04/1992 12,252.12 12,252.12 Casare 

231550 
REZERVOR DE ULEI V=40 

MC.CIL.VERT.NR.4 
01/04/1992 12,252.12 12,252.12 Casare 

236395 
SPALATOR CU 2 CUVE E2N126-

CANTINA 
15/12/2003 2,755.20 2,755.20 Casare 

236399/A DULAP FRIG.670LITRI 31/12/2003 5,131.27 5,131.27 Casare 
236400/A DULAP CONG.670LITRI 31/12/2003 8,792.26 8,792.26 Casare 

236406 
APARATE BUFET (CUPTOR 
MICROUNDE,CAFETIERA 

15/12/2003 2,483.54 2,483.54 Casare 

236462 
IMPRIMANTA LEXMARK C534 

DN A4 LASER COLOR 
04/05/2009 2,345.00 2,345.00 Casare 

236510 APARAT AER CONDITIONAT 17/08/2011 3,050.00 3,050.00 Casare 
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NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare iesiri 

2019 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

HENSON HAS 98X2HG/DDECO 

236600 
TSAS664GBN-SAMSUNG 

GALAXY S6 64 GB NEGRU 4G-1 
12/05/2015 2,989.06 2,989.06 Casare 

236601 
TSAS6E32GN-SAMSUNG 

GALAXY S6 EDGE 32 GB NEGRU 
4 G 

12/05/2015 3,062.46 3,062.46 Casare 

346759 
IMPRIMANTA HP DESKJET 1220 

A3 COLOR 
01/05/2001 2,127.51 2,127.51 Casare 

346760 
IMPRIMANTA HP DESKJET 1220 

A3 COLOR 
01/05/2001 2,127.51 2,127.51 Casare 

346761 
IMPRIMANTA HP DESKJET 1220 

A3 COLOR 
01/05/2001 2,127.51 2,127.51 Casare 

346762 
IMPRIMANTA HP DESKJET 1220 

A3 COLOR 
01/05/2001 2,127.51 2,127.51 Casare 

346815 IMPRIMANTA HP 1220C-A3 17/07/2003 2,044.34 2,044.34 Casare 
346820 IMPRIMANTA HP 1220C-A3 17/07/2003 2,044.34 2,044.34 Casare 
346821 IMPRIMANTA HP 1220C-A3 17/07/2003 2,044.34 2,044.34 Casare 
346822 IMPRIMANTA HP 1220C-A3 17/07/2003 2,044.34 2,044.34 Casare 

346843 
BINOCLU 8*30 CU RETICUL,CU 

PRISME PORRO 
19/12/2003 822.90 822.90 Casare 

346900 
COPIATOR DIGITAL 

DEPARTAMENTAL TIP UTAX 
13/05/2005 18,500.00 18,500.00 Casare 

346901 
COPIATOR DIGITAL DE BIROU 

TIP UTAX 
13/05/2005 9,990.00 9,990.00 Casare 

346914 
COPIATOR DIGITAL 

DEPARTAMENTAL TIP UTAX 
14/04/2006 16,200.00 16,200.00 Casare 

346934 
SCANER A4 COLOR HP SCANJET 

N6310 
23/06/2011 2,346.00 2,346.00 Casare 

6676684 
COPIATOR DIGITAL TOCHIBA e 

STUDIO 250 CU UNITATE 
DUPLEX 

19/12/2003 16,002.55 16,002.55 Casare 

674717 MASA CASIER KPN120-CANTINA 15/12/2003 4,456.62 4,456.62 Casare 
676686 BIROU QUARK-ET.I 15/12/2003 1,317.50 1,317.50 Casare 

676688/A 
MASA INO-TCD 106 CU SUPORT 
CU 2 USI PT.MODUL NEUTRU-

CANTINA 
31/12/2003 1,942.79 1,942.79 Casare 

676722 
FOTOLIU VIZITATOR PELE 

NEAGRA ET.I 
15/12/2003 1,287.74 1,287.74 Casare 

676774 SET SCAUNE LIX(12BUC)ET.III 15/12/2003 1,334.88 1,334.88 Casare 
D22262 IMPRIMANTA 01/09/2000 1,344.20 1,344.20 Casare 
D22264 IMPRIMANTA 01/09/2000 8,426.23 8,426.23 Casare 
D22266 IMPRIMANTA 01/09/2000 8,426.23 8,426.23 Casare 
D22274 IMPRIMANTA 01/10/2000 1,376.20 1,376.20 Casare 
D22340 IMPRIMANTA HP 1100 01/02/2001 1,700.99 1,700.99 Casare 
D23092 IMPRIMANTA HP LJ 1220 01/04/2002 1,470.15 1,470.15 Casare 
D23181 IMPRIMANTA HP 23/01/2003 6,173.44 6,173.44 Casare 
D23185 IMPRIMANTA HP 07/02/2003 915.00 915.00 Casare 
D23200 IMPRIMANTA HP 31/03/2003 1,320.54 1,320.54 Casare 
D23277 IMPRIMANTA EPSON DFX 8000 28/07/2003 3,800.00 3,800.00 Casare 
D23291 IMPRIMANTA HP LJ 1300 11/08/2003 1,278.33 1,278.33 Casare 
D23308 IMPRIMANTA HP LJ 1150 07/10/2003 1,132.31 1,132.31 Casare 
D23314 IMPRIMANTA LASER HP 1300 28/11/2003 1,371.51 1,371.51 Casare 

D24718 
IMPRIMANTA MATRICIALA 

EPSON DFX 8500 
11/10/2010 4,270.00 4,270.00 Casare 

D30066 
COPIATOR DIGITAL KONICA 

MINOLTA 
29/11/2006 2,544.50 2,544.50 Casare 

231545 
REZERVOR DE ULEI V=70 

MC.CIL.VERTIC.NR.1 
01/04/1992 11,730.58 11,730.58 Casare 
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NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare iesiri 

2019 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

231546 
REZERVOR DE ULEI V=70 

MC.CIL.VERTIC.NR.2 
01/04/1992 11,730.58 11,730.58 Casare 

D20430 RECIPIENT 01/01/1988 1,339.68 1,339.68   
D20431 RECIPIENT 01/01/1988 1,339.68 1,339.68   
D20432 RECIPIENT 01/01/1988 1,339.68 1,339.68   
D23159 CAZAN 01/12/2002 29,683.28 29,683.28   

TOTAL IESIRI 2019 - CASARI 
  

  314.879,36 314.879,36  

Valoarea neta a activelor imobilizate la 31.12.2019 este 208.316.590 lei fata de 215.204.094 la 31.12.2018, în scadere 
cu 3,20%.  
Structura și evolutia imobilizarilor în anul 2020 

Exercitiul 
financiar 

2020      Lei 

Denumire 
indicator Sold initial 

Intrari Iesiri, dc:  
Sold final 

 Total, dc: Achizitie Reevali Total, dc: Casari 
I. Alte 
imobilizari 
(necorporale) 

1,238,060 153,987 153,987 0 0  1,392,047 

Terenuri 28,206,220 0 0  1,970,500  26,235,720 
Constructii 240,193,087 2,981,544  0 217,573 111,900 242,957,058 
Instalatii 
tehnice și 
mijloace de 
transport 

170,959,830 2,574,006   1,153,647 1,153,286 172,380,189 

Mobilier, 
aparatira 
birotica 

1,663,411 9,940   134,274 134,274 1,539,077 

Avansuri și 
imobilizari 
corporale în 
curs 

36,152,075 9,074,122   6,724,713  38,501,484 

II. Active 
imobilizate 
brute (imob. 
corporale) 

477,174,623 14,639,612   10,200,707 1,399,460 481,613,528 

III. Imobilizari 
financiare 

529,392 3,016,082  0 3,403,313 0 142,161 

Amortizari (-) 270,371,272 11,571,947 1,442,992  280,500,227 
Ajustari pentru 
depreciere -
imob.fin 

254,213    254,213  0 

Active 
imobilizate – 
nete 

208,570,803   0 12,161,028 1,399,460 202,647,509 

Datele centralizate aferente exercitiului financiar 2020 evidentiaza urmatoarele: 
INTRARI an 2020 
 In decursul anului 2020, se inregistreaza cresteri de valoare a imobilizarilor corporale în suma de 5.565.490 lei și 
cresteri pe grupa de imobilizari corporale în curs în valoare de 9.074.122 lei, dupa cum urmeaza:  
 pe grupa de constructii intrarile în anul 2020 sunt în valoare de 2.981.544 lei și reprezinta reabilitare retele, dupa 
cum urmeaza: 

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

intrare 2020 
D19865 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 45,830.13 
D19866 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 3,892.71 
D19867 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 6,777.72 
D19868 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 241.03 
D19869 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 7,481.56 
D19870 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 75,648.83 
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NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

intrare 2020 
D19871 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 182,128.97 
D19872 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 6,885.28 
D19873 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 69,309.44 
D19874 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 66,847.65 
D19875 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 282.13 
D19876 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 44,292.30 
D19877 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 70,556.30 
D19878 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 94,735.66 
D19879 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 109.43 
D19880 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 32,955.65 
D19881 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 56,379.22 
D19882 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 47,318.79 
D19883 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 12,762.19 
D19885 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 331,883.09 
D19886 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 17,244.42 
D19887 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 29,835.64 
D19888 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 3,787.42 
D19889 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 47,752.82 
D19890 Reabilitare retele recirculare apa calda de consum în Municipiul Timisoara 30/07/2020 6,194.02 

D19891 
Reabilitare retele termice secundare PT 52, Martir Constantin Garjoaba - 

Dr. Ioan Muresan 
03/08/2020 153,483.36 

D19892 Reabilitare retele secundare PT 48A - Ionel Perlea nr. 9-11 03/08/2020 81,319.09 
D19893 Reabilitare retele termice secundare PT 13A - Aleea studentilor, camin 8 03/08/2020 33,059.35 

D19894 
Reabilitare retele termice secundare PT 44 - Popa Laurentiu-

Circumvalatiunii 
03/08/2020 231,985.18 

D19895 Reabilitare retele apa rece hidrofor PT 6 - I. C. Bratianu - Enrico Caruso 03/08/2020 1,653.73 

D19897 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 7A Bd. 

C.D. Loga 47 
01/10/2020 76,331.96 

D19898 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT Siret 

str. Putna-str. Petre Ramneantu 
01/10/2020 242,819.25 

D19899 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 56 str. 

Carpati 15-27 
01/10/2020 4,043.42 

D19900 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 75 str. 

Behelei C15 
01/10/2020 31,907.84 

D19901 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 23 str. 

Vasile Lucaci 13-20 
01/10/2020 1,632.38 

D19902 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 52 str. 

Ioan Murean-str. Cosminului 
01/10/2020 749.91 

D19903 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 92 str. 

Astrilor 28-30 
01/10/2020 61,506.73 

D19904 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 82 str. 

Castanilor 1-2 
01/10/2020 28,452.33 

D19905 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 94 str. 

Vega 4-10 
01/10/2020 108,542.37 

D19906 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 48 str. 

Amforei-str. Teiului 
01/10/2020 1,029.91 

D19907 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 36 str. 

Orsova 8-16 
01/10/2020 339,899.20 

D19908 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 49 str. 

Stelelor 2-4 
01/10/2020 30,860.27 

D19909 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 45 str. 

Invatatorului 3-str. Matei Basarab A35 
01/10/2020 190,239.71 

D19910 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 58 str. 

Martir Ladislau Csimarik-str. Liviu Rebreanu-str. Cosminului 
01/10/2020 85,054.75 

D19911 
Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 2 str. L. 

Gabor- I. Nemoianu 
01/10/2020 7,200.38 

D19912 Reabilitare retele termice secundare din Municipiul timisoara - PT 21 01/10/2020 8,639.98 
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NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

intrare 2020 
Titan-București-Take Ionescu 

 Total intrari pe grupa de constructii an 2020  2.981.543,50 
 pe grupa de „Instalatii tehnice și mijloace de transport intrarile raportate în anul 2020 sunt în valoare de 2.574.006 
lei, dupa cum urmeaza: 

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 
intrare 

cumulata 

121157 
CIUR ROTATIV MOBIL TEREX ECO TEC TTS 620, S/N: 

TRXTS620HDGKA1277 
06/08/2020 1,204,800.00 

121158 TOCATOR KOMPTECH TERMINATOR 5000S, S/N: 181033 06/08/2020 753,600.00 

121159 
APARAT DE RESPIRAT PENTRU INTERVENTIE IN CAZ DE 

INCENDIU, S-STANDARD, 1x6 litri, OTEL 
20/08/2020 4,150.00 

211349 APARAT SUDURA QUASAR 180 24/04/2020 4,505.00 
211350 MICROBUZ MERCEDES BENZ SPRINTER 516 27/04/2020 239,971.00 

211351 
MANIPULATOR MARFA CU BRAT TELESCOPIC MERLO TF 33.7-

G 
27/04/2020 299,990.00 

211352 
REMORCA REMOTRAILER 2060 VW SET 91 SUPORT PRELATA + 

ROATA SUSTINERE 2007005839657 
02/07/2020 2,882.35 

236670 
INSTALATIE AER CONDITIONAT MITSUBISHI E. INV. 

12000+MONT. CF CDA 12515/09.07.2020 
13/07/2020 2,950.00 

236671 
UNITATE TIP SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER MSZ-

HJ25 9000 
07/08/2020 2,849.00 

236672 
UNITATE TIP SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HJ50 18000BTU 

INVER 
07/08/2020 5,250.00 

236673 
APARAT DE RESPIRAT PENTRU INTERVENTIE IN CAZ DE 

INCENDIU, S-STANDARD, 1x6 litri, OTEL 
20/08/2020 4,150.00 

D19896 

POMPA SUPER FINISH 23 PRO PE CARURIOR COD 2399198 CU 
SISTEM DE ABSORTIE FLEXIBIL INCL RETUR MANOMETRU 

PISTOL VECTOR PRO INCL PORT-DUZA SI FLTRU ALB, SUPORT 
DUZA CU CURATARE RAPIDA, DUZA HEA FURTUN 

DN6/15M/270BARI 

25/09/2020 8,068,50 

211353 
masina DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI 75, serie sasiu 

UU1L5220366044702, serie motor R140172 
18/12/2020 40,840.29 

 TOTAL grupa Instalatii th.si mijloace de transport  2.574.006,14 
 pe grupa de „Mobilier, aparatura, birotica: intrarile raportate în anul 2020 sunt în valoare de 9.940 lei, dupa cum 
urmeaza: 

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare intrare 

cumulata 
341908 MASA CENTRALA LABORATOR 2000*900*800 27/01/2020 4,200.00 
341909 MASA LABORATOR 3600*600*800 27/01/2020 2,960.00 
341910 MASA LABORATOR 2500*600*800 27/01/2020 2,780.00 

 
TOTAL intrari pe grupa “Mobilier, aparatura, birotica” – 

an 2020 
 9.940,00 

 Cresterea pe grupa de imobilizari corporale în curs în anul 2020 valoare de 9.074.122 lei, din care:  
Specificatie Valoare intrari ( lei ) 

ct 2311-Amenaj terenuri, constructii 1.135.119,94 
ct 2312-inst.th și masini 7.939.002,49 

Total intrari pe grupa Imobilizari corporale în curs – an 2020 9.074.122,43 
 IESIRI an 2020 
 In cursul anului 2020 societatea a raportat iesiri din patrimoniu în valoare de 10.200.707 lei din care 1.399.460 lei 
reprezinta casari.  
 De asemenea, valoarea iesirilor pe grupa de imobilizari corporale în curs este 6.724.713 lei, valoarea în sold la 
31.12.2020 fiind de 38.501.484 lei, în crestere cu 6,5% fata de anul 2019.  
 Pe grupa de constructii se inregistreaza iesiri din patrimoniu în valoare de 217.573 lei, dupa cum urmeaza: 

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare iesiri 

2020 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

121079 STATIE REGLARE PRESIUNE GAZ 01/07/2000 111,899.95 111,899.95 Casare 
11062 APARTAMENT 4 CAMERE NR.5  Informatii 105,673.12 44,749.80 Vanzare 
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NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare iesiri 

2020 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

necomunicate 
 Total iesiri pe grupa de constructii – an 2020  217.573,07 156.649,75  

Cu privire la iesirea elementelor de constructii (situatia de mai sus), debitoarei i s-au solicitat inscrisuri în completare 
prin adresele nr. 09/07/ITM/2021/09.11.2021, nr. 28/06/ITM/2021/ 02.12.2021 și nr. 53/07/ITM/2021/07.01.2002. 
Astfel, casarea activului „Statie reglare presiune gaz” în valoare de 111.899,95 lei complet amortizat s-a realizat 
conform PV de casare a mijloacelor fixe 1067/20.01.2020. Casarea a fost aprobata prin HCA nr. 29/19.04.2019 a CLT 
Colterm SA. 
Scaderea valorii terenurilor cu suma de 1.970.500 lei este determinata de vanzarea prin licitatie publica a doua parcele 
de teren alipite, în suprafata totala de 1.956 mp (Timisoara, str. Gloriei), proprietatea Colterm SA în conformitate cu 
cerintele Caietului de sarcini nr. 27132/11.12.2019 și Norma interna nr. 27833/20.12.2019. 
Pretul de pornire a licitatiei a fost 1.970.500 lei fara TVA și a fost adjudecat de catre fabrica de bere URSUS 
BREWERIER prin incheierea de autenficare nr. 372/11.03.2020, cu factura nr. 82/17.03.2020. 
 Pe grupa de Instalatii tehnice și mijloace de transport se intrgistreaza iesiri din patrimoniu prin casare în valoare de 
1.153.647 lei, dupa cum urmeaza: 

NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

iesiri 2020 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

211107 MARMITA 01/12/2001 14,706.53 14,706.53 Casare 
211112 BAIN MARIE 01/12/2001 5,246.02 5,246.02 Casare 
211115 CONGELATOR 600L 01/12/2001 6,628.74 6,628.74 Casare 
211116 CONGELATOR 600L 01/12/2001 6,628.74 6,628.74 Casare 
211118 FRIGIDER 1200L 01/12/2001 9,411.39 9,411.39 Casare 
211120 PLITA ELECTRICA 01/12/2001 7,225.55 7,225.55 Casare 
211132 MODUL CASA MARCAT 01/12/2001 2,976.67 2,976.67 Casare 
211142 INSTALATIE RENM DE SUDARE 20/11/2002 4,862.51 4,862.51 Casare 
211169 INSTALATIE DE SUDARE BOOSTER 30/05/2005 6,057.89 6,057.89 Casare 

211188 
INVERTOR SUDARE MANUALA CU 

ELECTROD 
05/06/2006 9,450.00 9,450.00 Casare 

211189 
INVERTOR SUDARE MANUALA CU 

ELECTROD 
05/06/2006 9,450.00 9,450.00 Casare 

211206 REPETOR MOTOROLA GR.500 22/12/2006 6,454.25 6,454.25 Casare 
211207 GRUP ELECTROGEN MOBIL 28/12/2006 7,498.00 7,498.00 Casare 
231564 STRUNG DE MECANICA FINA SP.81 01/03/1993 14,251.58 14,251.58 Casare 
236324 INSTALATIE AER CONDITIONAT 01/12/1995 6,177.77 6,177.77 Casare 
236392 HOTA INOX CU ILUMINARE-CANTINA 15/12/2003 3,003.62 3,003.62 Casare 
236408 CUPTOR CU MICROUNDE ET.II 15/12/2003 2,149.87 2,149.87 Casare 
236410 FRIGIDER ET.III 15/12/2003 1,418.36 1,418.36 Casare 
236424 ACCESORII LASERMETRU DISTO PLUS 22/08/2005 2,555.60 2,555.60 Casare 

236433 
INSTALATIE CLIMATIZARE AF.PARTII 

TEHNOLOGICE 
14/04/2006 141,284.70 141,284.70 Casare 

236451 
STATIE DE LUCRU LENOVO THINK 

(CALCULATOARE) 
28/12/2007 2,143.51 2,143.51 Casare 

236454 
STATIE DE LUCRU LENOVO THINK 

(CALCULATOARE) 
28/12/2007 2,143.51 2,143.51 Casare 

236457 
STATIE DE LUCRU LENOVO THINK 

(CALCULATOARE) 
28/12/2007 2,143.51 2,143.51 Casare 

236469 
STATIE DE LUCRU PERFORMANTA 

GRAFICA XW 6600 HP 
27/08/2009 7,071.44 7,071.44 Casare 

236470 
STATIE DE LUCRU PERFORMANTA 

GRAFICA XW 6600 HP 
27/08/2009 7,071.44 7,071.44 Casare 

236481 CURATITOR CU PRESIUNE HD 5/15 C PLUS 08/10/2010 2,016.13 2,016.13 Casare 
236589 LAPTOP LENOVOIDEAPAD YOGA 01/08/2013 5,260.01 5,260.01 Casare 
341728 STAND VERIFICAT INTRERUPATOARE 01/12/2000 43,200.00 43,200.00 Casare 

341874 
ANALIZOR DE OXIGEN IN PROCES TIP 

NOVATECH 
22/12/2003 22,099.30 22,099.30 Casare 

346755 
IMPRIMANTA MATRICIALA EPSON 

LQ2180 
01/05/2001 3,670.19 3,670.19 Casare 

346756 
IMPRIMANTA MATRICIALA EPSON 

LQ2180 
01/05/2001 3,670.19 3,670.19 Casare 
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NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

iesiri 2020 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

346764 MASINA DE NUMARAT BANCNOTE 01/12/2001 4,574.30 4,574.30 Casare 
346803 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346804 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346805 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346806 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346807 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346808 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346809 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346810 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346811 CALCULATOR IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346812 CALCULATOR IBM PENTIUM 2,4 GHz 17/07/2003 4,931.34 4,931.34 Casare 
346824 SURSA DE ALIMENTARE UPS APC 2200 VA 17/07/2003 3,339.67 3,339.67 Casare 
346825 SURSA DE ALIMENTARE UPS APC 2200 VA 17/07/2003 3,339.67 3,339.67 Casare 
346845 CALCULATOR HP COMPAQ D230 DN287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346847 CALCULATOR HP COMPAQ D230 DN 287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346849 CALCULATOR HP COMPAQ D 230 DN287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346850 CALCULATOR HP COMPAQ D 230 DN287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346851 CALCULATOR HP COMPAQ D 230 DN287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346852 CALCULATOR HP COMPAQ D 230 DN287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346853 CALCULATOR HP COMPAQ D 230 DN287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346854 CALCULATOR HP COMPAQ D 230 DN287 A 19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 
346862 IMPRIMANTA A4-LASER HP 16/11/2004 2,078.63 2,078.63 Casare 
346863 IMPRIMANTA A4-LASER 16/11/2004 2,078.63 2,078.63 Casare 
346864 IMPRIMANTA A4-LASER 16/11/2004 2,078.63 2,078.63 Casare 
346865 MONITOR IBM 17 TFT THINK VISION 16/11/2004 1,593.29 1,593.29 Casare 
346866 MONITOR IBM 17 TFT THINK VISION 16/11/2004 1,593.29 1,593.29 Casare 
346867 MONITOR IBM 17 TFT THINK VISION 16/11/2004 1,593.29 1,593.29 Casare 
346868 MONITOR IBM 17 TFT THINK VISION 16/11/2004 1,593.29 1,593.29 Casare 
346869 MONITOR IBM 17 TFT THINK VISION 16/11/2004 1,593.29 1,593.29 Casare 
346870 MONITOR IBM 17 TFT THINK VISION 16/11/2004 1,593.29 1,593.29 Casare 

346882 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346883 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346884 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346885 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346886 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346887 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346888 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346889 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346890 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346891 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346892 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346893 
CALCULATOR IBM THINK CENTRE A51 

P(STATIE LUCRU) 
06/12/2004 6,515.33 6,515.33 Casare 

346894 
IMPRIMANTA MATRICIALA EPSON-

LQ2180 
15/12/2004 3,809.19 3,809.19 Casare 

346895 
IMPRIMANTA MATRICIALA EPSON-LQ 

2180 
15/12/2004 3,809.19 3,809.19 Casare 
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NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

iesiri 2020 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

346896 SCANER EPSON EXPRESSION 10000 01/12/2004 11,961.93 11,961.93 Casare 
346903 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346904 CALCULATOR IBM 24/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346905 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346906 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346907 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346908 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346909 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346910 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 
346911 CALCULATOR IBM 25/10/2005 4,107.25 4,107.25 Casare 

346923 
LAPTOP HP COMPAQ 8510W CARE 2DUO T 

7700 
05/06/2008 3,950.00 3,950.00 Casare 

346924 
LAPTOP HP COMPAQ 8510W CARE 2DUO T 

7700 
05/06/2008 3,950.00 3,950.00 Casare 

451009 AUTOCAMION RD 10215- TM 34-UET 01/04/1991 3,228.88 2.238,64 Casare 
451089 AUTOBASCULANTA RD 10215 TM 37-UET 01/09/1991 6,275.15 6,275.15 Casare 
451123 ELECTROCAR BULGAR 465 01/01/1989 231.82 231.82 Casare 
451209 AUTOBASCULANTA RD 10215 TM 36-UET 01/03/1992 3,981.01 3,981.01 Casare 
451350 AUTOTURISM 'FORD-MONDEO' TM 20-UET 01/09/1997 31,804.69 31,804.69 Casare 

451435 
DISPOZITIV DE INTINS,RIDICAT SI TRAS 
CU CABLU TIP TIRFOR-30-00/1,6T,2MPF 

07/11/2002 1,168.10 1,168.10 Casare 

451436 
DISPOZITIV DE INTINS,RIDICAT SI TRAS 

CU CABLU TIP TIRFOR-30-00/1,6t,2mpf 
07/11/2002 1,168.10 1,168.10 Casare 

451728 AUTOMACARA AMT 16 TF TM 26-UET 01/05/2001 1,679.39 1,679.39 Casare 
451753 AUTOTURISM DACIA DIESEL TM 44-UET 23/04/2003 18,225.89 18,225.89 Casare 
451755 AUTOMOBIL DACIA DIESEL TM 52-UET 02/06/2004 20,656.92 20,656.92 Casare 
451756 AUTOMOBIL DACIA DIESEL TM 53-UET 02/06/2004 20,656.92 20,656.92 Casare 

451758 
ELECTROCAR PTR.TRANSP.UZINAL 

TIP.BALKANCAR 
16/11/2004 22,550.00 22,550.00 Casare 

236402/A MODUL BAIN-MARINE KSN195 CU CUVE 31/12/2003 34,115.23 34,115.23 Casare 
D20764 GRUP SUDURA 01/05/1993 545.20 545.20 Casare 
D20840 POMPA DAB INCALZIRE 01/12/1995 45.09 45.09 Casare 
D21611 ELECTROPOMPA AN HIDROFOR 01/04/1999 4,000.00 4,000.00 Casare 
D22089 ROLL-FEED KIT(SUPORT HP PLOTTER) 01/06/2000 3,138.96 3,138.96 Casare 
D22299 CIOCAN ROTOPERCUTOR 01/01/2001 512.72 512.72 Casare 
D22616 MULTITERM TERMINAL MANUAL 01/06/2001 3,686.39 3,686.39 Casare 
D22617 MULTITERM TERMINAL MANUAL 01/06/2001 3,686.39 3,686.39 Casare 
D22795 IMPRIMANTA SAMSUNG ML-1640 01/07/2001 1,120.52 1,120.52 Casare 
D23231 IMPRIMANTA HP LJ 1300 29/05/2003 1,288.49 1,288.49 Casare 

D23315 
CALCULATOR PC, SWITCH MENTOR 8 

PORT 
28/11/2003 2,504.50 2,504.50 Casare 

D23331 STATIE IBM NETVISTA+MONITOR IBM 16/02/2004 3,881.56 3,881.56 Casare 
D23333 CALCULATOR PC ETA 2U , 23/04/2004 1,999.49 1,999.49 Casare 
D23334 CALCULATOR PC ETA 2U , 23/04/2004 1,958.69 1,958.69 Casare 
D23337 CALCULATOR 31/05/2004 1,801.37 1,801.37 Casare 
D23338 CALCULATOR SERIA 40500195 31/05/2004 1,801.37 1,801.37 Casare 
D23339 CALCULATOR SERIA 40500194 31/05/2004 1,801.37 1,801.37 Casare 
D23340 CALCULATOR SERIA 40500193 31/05/2004 1,801.37 1,801.37 Casare 
D23343 CALCULATOR 18/08/2004 5,142.19 5,142.19 Casare 
D23344 MONITOR 17 LCD 31/08/2004 1,576.13 1,576.13 Casare 
D23346 CALCULATOR 04/11/2004 2,244.16 2,244.16 Casare 
D23348 CALCULATOR PC-ETA 2U SN 41000289 15/11/2004 2,920.23 2,920.23 Casare 
D23417 SERVER IBM 1226 - XBI46 21/03/2005 11,498.50 11,498.50 Casare 
D23427 MULTITERM 24/06/2005 3,670.24 3,670.24 Casare 
D23428 CALCULATOR 14/07/2005 1,908.00 1,908.00 Casare 
D23429 CALCULATOR 14/07/2005 1,908.00 1,908.00 Casare 
D23430 CALCULATOR 14/07/2005 1,908.00 1,908.00 Casare 
D23431 CALCULATOR 14/07/2005 1,908.00 1,908.00 Casare 
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INV. 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

iesiri 2020 
Amortizare 
cumulata 

mod de 
iesire 

D23432 CALCULATOR 14/07/2005 1,908.00 1,908.00 Casare 
D23435 CALCULATOR 31/08/2005 1,705.20 1,705.20 Casare 
D23436 CALCULATOR 31/08/2005 1,705.20 1,705.20 Casare 
D23437 CALCULATOR 31/08/2005 1,705.20 1,705.20 Casare 
D23438 CALCULATOR 31/08/2005 1,705.20 1,705.20 Casare 
D23440 CALCULATOR 31/08/2005 2,784.00 2,784.00 Casare 
D23441 CALCULATOR 31/08/2005 2,784.00 2,784.00 Casare 
D23442 CALCULATOR 19/09/2005 1,705.20 1,705.20 Casare 
D23443 CALCULATOR SN 50800170 19/09/2005 4,352.00 4,352.00 Casare 
D23533 UNITATE CENTRALA UC004 27/10/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23534 UNITATE CENTRALA UC006 27/10/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23535 UNITATE CENTRALA UC003 27/10/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23536 UNITATE CENTRALA UC001 27/10/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23537 UNITATE CENTRALA UC005 27/10/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23538 UNITATE CENTRALA UC002 27/10/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23539 UNITATE CENTRALA UC008 27/10/2006 2,312.50 2,312.50 Casare 
D23540 UNITATE CENTRALA UC007 27/10/2006 2,312.50 2,312.50 Casare 

D23541 
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA HP LJ 

3050 
27/10/2006 1,658.90 1,658.90 Casare 

D23542 IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA 27/10/2006 1,658.90 1,658.90 Casare 
D23597/1 UNITATE CENTRALA UCO20 28/12/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23598/1 UNITATE CENTRALA UCO19 28/12/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23599 UNITATE CENTRALA UCO18 28/12/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23600 UNITATE CENTRALA UCO17 28/12/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23601 UNITATE CENTRALA UCO16 28/12/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23602 UNITATE CENTRALA UCO15 28/12/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23603 UNITATE CENTRALA UCO14 28/12/2006 2,035.80 2,035.80 Casare 
D23604 IMPRIMANTA 31/12/2006 12,368.58 12,368.58 Casare 
D236464 NOTEBOOKLENOVO T5800 27/08/2009 3,880.94 3,880.94 Casare 
D236465 NOTEBOOK LENOVO T5800 27/08/2009 3,880.94 3,880.94 Casare 
D23818 CALCULATOR 29/04/2005 4,439.45 4,439.45 Casare 
D24095 CALCULATOR STATIE CALCUL LENOVO 11/01/2008 2,960.00 2,960.00 Casare 

D24102 
CALCULATOR LAPTOP LENOVO 

THINKPAD 
21/03/2008 2,139.83 2,139.83 Casare 

D24108 
TERMINAL PSION WORKABOUT CU 

MODUL RADIO 
12/06/2008 2,641.52 2,641.52 Casare 

D24205 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,710.23 1,710.23 Casare 

D24206 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24207 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24208 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24209 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24210 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24211 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24212 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24213 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24214 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24215 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 
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D24216 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24217 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24218 
CALCULATOR UNITATE CENTRALA PC 

LENOVO M57 
24/11/2008 1,691.00 1,691.00 Casare 

D24228 IMPRIMANTA EPSON DFX 9000 13/02/2009 13,737.15 13,737.15 Casare 

D346846 
CALCULATOR HP COMPAQ D230 DN 287A 

transferat de la productie 
19/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 

D346848 
CALCULATOR HP COMPAQ transferat de la 

productie 
11/12/2003 4,168.50 4,168.50 Casare 

D346859 
NOTEBOOK IBM R 51 transferat de la 

productie 
22/11/2004 9,530.32 9,530.32 Casare 

D346860 
NOTEBOOK IBM THINKPAD R51 tarnsferat 

de la productie 
22/11/2004 9,530.32 9,530.32 Casare 

D4001811 
TRACTOR RUTIER U650 TM 08 GPU-dat în 

comodat la SOHOREANU GHEORGHE-marca-
60171 

  360.72 360.53 Vanzare 

D4003929 AUTOBASCULANTA R-16230 TM 05 KAL 01/02/1997 15,382.24 15,382.24 Casare 
D4004030 AUTOBASCULANTA R-16230 TM 06 KAL 01/02/1997 15,382.24 15,382.24 Casare 
D4005241 AUTOTURISM FORD-ESCORT TM 09 DHT 01/05/1998 14,545.67 14,545.67 Casare 
D4005544 AUTOUTILITARA DAMAS VAN TM 20 KAL 01/06/1999 9,080.03 9,080.03 Casare 
D4006049 AUTOUTILITARA DAMAS VAN TM 24 KAL 01/12/1999 9,805.46 9,805.46 Casare 

D4006251 
AUTOUTILITARA DACIA FURGON 1305 TM 

77 KAL 
01/02/2001 9,107.50 9,107.50 Casare 

D4006453 AUTOTURISM FORD ESCORT TM 10 DHT 04/09/2003 9,870.57 9,870.57 Casare 

D4006855 
AUTOTURISM DACIA R SOLENZA TM 12 

DHT 
10/03/2004 19,708.16 19,708.16 Casare 

D4007360 
AUTOTURISM PEUGEOT PARTNER TM 22 

DHT 
21/02/2005 42,236.70 42,236.70 Casare 

 Total casari “Instalatii tehnice și masini”  1,153,647.01 1,153,647.01  
 Pe grupa de Mobilier, aparatura, birotica se inregistreaza iesiri din patrimoniu prin casare în valoare de 134.274 lei, 
dupa cum urmeaza:  

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF 
valoare 

iesiri 2020 
Amortiz. 
cumulata 

mod de 
iesire 

236393 
SPALATOR CU O CUVA INO-E1N106-

CANTINA 
15/12/2003 2,490.32 2,490.32 Casare 

236396 SPALATOR CU 2 CUVE E2N126-CANTINA 15/12/2003 2,755.20 2,755.20 Casare 

341886 
APARATE SALA FORTA-BICICLETA 

ERGOMETRU 
21/06/2007 3,124.94 2,994.71 Casare 

341887 APARATE SALA FORTA-BNDA ALERGARE 21/06/2007 6,956.74 6,666.91 Casare 

341888 
APARATE SALA FORTA -BANDA 
IMPINS,BARA DREAPTA.DISCURI 

21/06/2007 5,986.89 5,737.45 Casare 

341893 APARAT AER CONDITIONAT ZASS BTU22000 12/07/2007 2,737.00 2,737.00 Casare 
341895 APARAT AER CONDITIONAT ZASS 9000 BTU 12/07/2007 1,969.45 1,969.45 Casare 

341898 
JALUZELE VERTICALE MADEIRA 22.42MMP, 

GARNISE 8.83.MML 
16/07/2007 2,219.92 2,219.92 Casare 

673076 COPIATOR DIGITAL CANON IR 01/03/2002 12,462.76 12,462.76 Casare 
674712 MODUL NEUTRU KTN080-CANTINA 15/12/2003 4,221.05 4,221.05 Casare 
676699 BUTUC LEMN TEK 066-CANTINA 15/12/2003 1,124.97 1,124.97 Casare 
676721 FOTOLIU DIRECTORIAL ZEUS ET.I 15/12/2003 2,667.47 2,667.47 Casare 
676723 FOTOLIU VIZITATOR PELE NEAGRA ET.I 15/12/2003 1,287.74 1,287.74 Casare 
676724 FOTOLIU VIZITATOR PELE NEAGRA ET.I 15/12/2003 1,287.74 1,287.74 Casare 
676725 FOTOLIU VIZITATOR PELE NEAGRA ET.I 15/12/2003 1,287.74 1,287.74 Casare 

676727 
SET FOTOLIU VIZITATOR MICROFIBRA 

(10BUC.)ET.I 
15/12/2003 4,971.04 4,971.04 Casare 

676728 FOTOLIU INA ET,I 15/12/2003 2,667.47 2,667.47 Casare 
676729 FOTOLIU INA ET,I 15/12/2003 2,667.47 2,667.47 Casare 
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cumulata 
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676730 BIROU KIKLOS ET.I 15/12/2003 1,908.46 1,908.46 Casare 
676733 CASETIERA KIKLOS ET.I 15/12/2003 907.30 907.30 Casare 
676734 FOTOLIU DIRECTORAL 7011 ET,I 15/12/2003 2,667.47 2,667.47 Casare 
676740 DULAP ARHIVA ET.I 15/12/2003 1,068.74 1,068.74 Casare 
676743 SET CUIERE P.(5BUC)ET.I 15/12/2003 1,138.82 1,138.82 Casare 
676749 FOTALIU DIRECTORAL 1011 (DIR.EC.) 15/12/2003 2,667.47 2,667.47 Casare 
676754 FOTOLIU DIRACTORAL 1011 (DIR COM.) 15/12/2003 2,667.47 2,667.47 Casare 

676757 
SET BIROU TOP EXPERT (birou,casetiera,scaun 

ergonomic) 
15/12/2003 1,508.55 1,508.55 Casare 

676760 SET CUIERE P.(5BUC.)ET.II 15/12/2003 1,138.82 1,138.82 Casare 
676761 CANAPEA ET.II 15/12/2003 4,599.08 4,599.08 Casare 

676767 
SET EXPERT 

(BIROU,RETUR,COLTAR,CASETIERA,SCAUN 
ERGONOMIC)ET.II 

15/12/2003 2,495.81 2,495.81 Casare 

676772 SERVANTA TV ET.I 15/12/2003 1,013.77 1,013.77 Casare 
676777 CANAPEA RITA ET.III 15/12/2003 4,599.08 4,599.08 Casare 
676784 SET SCAUNE VENA(20BUC)ET.IV 15/12/2003 2,641.95 2,641.95 Casare 

676797 
SISTEM DE ECHIPAMENT AUDIO 

PROFESIONALE 
16/07/2004 8,460.38 8,460.38 Casare 

236398/A VITRINA FRIGORIFICA VERT.D372FC 31/12/2003 4,733.31 4,733.31 Casare 
674705/A POLITE CU GEAM FRONTAL 31/12/2003 3,422.99 3,422.99 Casare 
674708/A BIBLIOTECA SPACE DIR.EC. 31/12/2003 2,137.48 2,137.48 Casare 

676689/A 
MASA INO-TCD106 CU SUPORT CU 2USI 

PT.MODUL NEUTRU-CANTINA 
31/12/2003 1,942.79 1,942.79 Casare 

676700/A MASA TCN126-CANTINA 31/12/2003 1,350.16 1,350.16 Casare 
676701/A MASA TCN126-CANTINA 31/12/2003 1,350.16 1,350.16 Casare 
676702/A MASA TCN126-CANTINA 31/12/2003 1,350.16 1,350.16 Casare 
676750/A BIBLIOTECA SWING (DIR.GEN+SALA SED.) 31/12/2003 6,080.29 6,080.29 Casare 
676766/A SET DULAPURI(2BUC)B F-C 31/12/2003 1,471.71 1,471.71 Casare 
D30010 STATIE PORTABILA P 040 01/02/2000 1,757.05 1,757.05 Casare 
D30011 STATIE PORTABILA P 040 01/02/2000 1,757.05 1,757.05 Casare 
D30013 CANAPEA 01/04/2000 3,267.23 3,267.23 Casare 
D30020 MASA 01/12/2000 1,284.38 1,284.38 Casare 

 Total casari “Mobilier aparatura birotica” – an 2020  134.273,84 133.604,34  

Valoarea neta a activelor imobilizate la 31.12.2020 este 202.647.509 lei în scadere cu 2,72% fata de anul 2019. 
Veniturile din vanzari de active (cont 7583) inregistrate în balanta de verificare la 31.12.2020 sunt 2.371.171 lei fiind 
mai mari decat cheltuielile din vanzari active (cont 6583) în suma de 2.033.001,67 lei. 
Structura și evolutia imobilizarilor în anul 2021 
Exercitiul financiar 2021  31.10.2021    Lei 
Denumire indicator 

Sold initial 
Intrari Iesiri Sold final 

31.10.2021   Total, dc: Achizitie Reeval Total, dc: Casari 
I. Alte imobilizari 
(necorporale) 

1,392,047 42,382     1,434,429 

Terenuri 26,235,720      26,235,720 
Constructii 242,957,058 3,431,369   300,559 300.559 246,087,868 
Instalatii tehnice și 
mijloace de transport 

172,380,189 448,728   156,781 156.781 172,672,136 

Mobilier, aparatira 
birotica 

1,539,077      1,539,077 

Avansuri acordate pt 
imob. Corporale 

0 166,950     166,950 

Avansuri și 
imobilizari corporale 
în curs 

38,501,484 1,962,798   6,227,131 457.340 34,237,151 

II. Active imobilizate 
brute (imob. 
corporale) 

481,613,528 6,009,845 0 0 6,684,471 457.340 480,938,902 
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III. Imobilizari 
financiare 

142,161    141,161  1,000 

Amortizari (-) 280,500,227 10,308,346 182,663  290,625,910 
Active imobilizate - 
nete 

202,647,509      191,748,421 

Conform balantei de verificare la 31.10.2021, valoarea neta a activelor imobilizate a scazut cu 5,37% fata de anul 2020, 
de la 202.647.509 lei la 31.12.2020 la 191.748.419,98 lei la 31.10.2021. Situatia intrarilor și iesirilor din patrimoniu 
inregistrate de catre debitoare în anul 2021 este redata în tabelul de mai jos: 
INTRARI an 2021: 
In perioada 01.01.2021 – 31.10.2021 se inregistreaza intrari pe grupa de imobilizari corporale în valoare de 3.880.097 
lei, imobilizari corporale în curs 1.962.798 lei, precum și avansuri acordate pentru imobilizari corporale în valoare de 
166.950 lei, dupa cum urmeaza: 
- Cresteri pe grupa de constructii în valoare de 3.431.369 lei, astfel: 

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF intrari 2021 

126172/1 Retehnologizare retea termica Primara Bulevardul Sudului 01/07/2021 1272381.08 

126205 
Retehnologizare retea de termoficare Primara str. Divizia 9 Cavalerie 

- str. Constantin cel Mare 
01/07/2021 1218487.84 

126206 
Retehnologizare arzatoare existente de fabricatie Saacke la CAF 4 CT 

Centru 
01/08/2021 940500.00 

   Total intrari –grupa constructii –an 2021   3.431.371,92  
 
- Cresteri pe grupa de instalatii tehnice și mijloace de transport în valoare de 448.728 lei, dupa cum urmeaza: 

NUMAR 
INV 

DENUMIRE DATA PIF intrari 2021 

211354 
Masina Renault Megan Sedan Zen RCE 140 GPF, 

VF1RFB00X64972397, serie motor D434848 
  71472.9 

236674 
Aparat de respirat autonom aer comprimat cu butelie 6L 300BAR pentru 

interventii pompieri CSBA3006L 
21/05/2021 2878 

121160 Compresor kaeser DSD 205 17/05/2021 188000 

121161 
Achizitie ansamblu graifer forestier rotativ profesional model L1400HZ, 

serie: 81193621 
  16604.7 

121162 MOTOFERASTRAU STIHL HT 103 04/08/2021 2562.19 
236676 Sistem de pompare wilo cu actionare prin convertizor de frecventa 21/09/2021 89900 

121163 
Redresor AEG PSS RCS 3PH 220 V 200 A 220TPRE200ST SN: 

10020639 
01/10/2021 58460 

236675 
SRT6KRMXLI UPS APC Smart-UPS SRT online dubla-conversie 

6000VA/6000W 6 conectori C19 extended runtime rackabil 4U, baterie 
APC RBC 140 (sursa ups pentru sala servere) 

17/09/2021 18850 

  Total intrari :Instalatii tehnice și mijloace de transport – an 2021   448.727,79  
- Cresterea pe grupa de imobilizari corporale în curs în anul 2021 cu valoarea de 1.962.798 lei și Avansuri acordate 
pentru imobilizari corporale în valoare de 166.950 lei, dupa cum urmeaza:  

Specificatie Valoare intrari (lei) 
ct 2311-Amenaj terenuri, constructii 34.261,67 

ct 2312-inst.th și masini 1.928.536,35 
ct 4093-Avansuri pentru imobilizari corporale 166.950,00 

IESIRI an 2021 
 In cursul anului 2021 societatea a raportat iesiri din patrimoniu (pentru constructii și echipamente tehnologice) în 
valoare de 457.340 lei din care 156.781 lei reprezinta casari.  
 De asemenea, valoarea iesirilor pe grupa de imobilizari corporale în curs este 6.227.131 lei, valoarea imobilizarilor 
în curs la 31.10.2021 scazand de la 38.501.484 lei la 31.12.2020, la 34.237.151 lei la 31.10.2021.  
- Pe grupa de constructii se inregistraza iesiri din patrimoniu în valoare de 300.558,85 lei 

NUMARI 
NVENTAR 

DENUMIRE DATA PIF iesiri 2021 
Amortizare 
cumulata 

121146 CLADIRE STATIE SALA MASINI 08/02/2019 300,558.85 25.881,59 
Conform inscrisurilor primite de la debitoare, valoarea de 300.558,85 lei reprezinta activul „CLADIRE STATIE SALA 
MASINI, nr. inv 121146 care a fost scazut din evidenta contabila în anul 2021, în baza urmatoarelor documente:  
- Hotararea Consiliului de Administratie al CLT Colterm SA nr.22/26.02.2014 privind Planul de Investitii și 
Mentenanta al CLT Colterm SA pentru anul 2014 
- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15518/13.08.2020 privind „Demontare și Demolare în vederea 
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valorificarii obiectivelor efectuate partial din cadrul obiectivului de investitii CET pe lignit Timisoara.  
- Autorizatie de desfiintare nr. 332/02.07.2019 
- Extras CF 400986-C59 Ghiroc din data de 31.01.2020, nr. cadastral 400986-C59 Ghiroc, amplasat în comuna 
Chisoda, str. Chisodei 
- Certificat de inexistenta constructii nr 36045/20.08.2020 emis de Primaria comunei Ghiroc. 
- Pe grupa de instalatii tehnice și masini se inregistraza iesiri (casari) din patrimoniu în valoare de 156.781 lei, dupa 
cum urmeaza: 

NUMAR 
INV. 

DENUMIRE DATA PIF iesiri 2021 
Amortizare 
cumulata 

236584 LAPTOP LENOVOIDEAPAD YOGA 01/08/2013 5,260.01 5,260.01 
236585 LAPTOP LENOVOIDEAPAD YOGA 01/08/2013 5,260.01 5,260.01 
236625 STATIE DE LUCRU DELL OPTIPLEX 7020 MT 30/05/2016 4,331.01 4,331.01 
236626 STATIE DE LUCRU DELL OPTIPLEX 7020 MT 30/05/2016 4,331.01 4,331.01 

236645 
LAPTOP ASSUSZENBOOK FLIP UX360UAK-

C4232T,13.3 FHD(1920*1080)IPS GLARE TOUCH 
360 GRADE INTEL CORE 17-7500U 

07/09/2017 4,339.50 4,339.50 

236647 
LAPTOP ASUS ZENBOOK FLIP UX360UAK-

C4232T 13.3FHD(1920-1080)IPS GLARE TOUCH 
360GRADE INTEL CORE 17-7500U 

07/09/2017 4,339.50 4,339.50 

236648 
LAPTOP ASUS ZENBOOK FLIP UX360UAK-

C4232T 13.3 FHD(1920*1080) IPS GLARE TOUCH 
360GRADE INTEL CORE 17-7500U 

07/09/2017 4,339.50 4,339.50 

346823 SERVER IBM PENTIUM IV 2,4 GHz 17/07/2003 30,654.18 30,654.18 
346902 SERVER IBM X255 25/10/2005 41,951.37 41,951.37 
346930 SCANER EPSON GT 20000 09/02/2010 4,014.57 4,014.57 
D20916 STRUNG SNA 450 01/12/1995 847.46 847.46 
D23310 VIDEOPROIECTOR SANYO SL 15 20/10/2003 7,223.82 7,223.82 
D23510 DISTRIBUITOR CARBURANT 04/07/2006 15,473.87 15,473.87 
D23985 IMPRIMANTA 31/12/2006 12,368.58 12,368.58 

D24109 
TERMINAL PSION WORKABOUT CU MODUL 

RADIO 
12/06/2008 2,641.52 2,641.52 

D24112 
TERMINAL PSION WORKABOUT CU MODUL 

RADIO 
12/06/2008 2,641.52 2,641.52 

D24392 STATIE DE LUCRU HP dc 5800 30/10/2009 2,813.61 2,813.61 
D346927 LAPTOP HP 8510 W transferat de la productie 05/06/2008 3,950.00 3,950.00 

  
 Total iesiri pe grupa de instalatii tehnice și masini –la 

31.10.2021 
  156.784,04  156.784,04  

Valoarea neta a activelor imobilizate la 31.10.2021 este 191.748.421 lei fata de 202.647.509 lei la 31.12.2020, în 
scadere cu 5,37% fata de anul 2020. 
Veniturile din vanzari de active (cont 7583) inregistrate în balanta de verificare la 31.10.2021 sunt 1.303.550 lei fiind 
mai mici decat cheltuielile din vanzari active (cont 6583) în suma de 1.857.399,17 lei, cauzata și de scaderea din 
gestiune a cladirii demolate avand o valoare neamortizata de 274.677,26 lei. 
c) Situatia activului ramas la data de 31.10.2021 
La data de 31.10.2021 societatea figureaza în patrimoniul sau cu imobilizari corporale, imobilizari necorporale și 
imobilizari financiare, dupa cum urmeaza: 

Denumire indicator 
Sold final  
31.10.2021 

I. Alte imobilizari (necorporale) 1,434,429 
Terenuri 26,235,720 

Constructii 246,087,868 
Instalatii tehnice și mijloace de transport 172,672,136 

Mobilier, aparatira birotica 1,539,077 
Avansuri acordate pt imob. Corporale 166,950 

Avansuri și imobilizari corporale în curs 34,237,151 
II. Active imobilizate brute (imob. corporale) 480,938,902 

III. Imobilizari financiare 1,000 
Amortizari (-) 290,625,910 

Active imobilizate - nete 191,748,421 
La momentul întocmirii prezentului raport, procedura de inventariere este în curs. 
Situatia patrimoniala prezentata la data deschiderii procedurii de insolventa evidențiaza valoririle scriptice. Concluziile 
administratorului judiciar referitoare la inventarierea patrimonului, asigurarea rezonabila privind existenta/realitatea 
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elementelor de activ patrimoniale și concluziile privind gestiunea acestor elemente sunt expuse pe larg în cadrul 
Procesului verbal de inventariere în curs de finalizare. 
In raport cu obligatia administratorului judiciar de inventariere, respectiv de asigurare rezonabila a participantilor la 
procedura, ca patrimoniul debitorului este real, avand în vedere toate situatiile prezentate mai sus, care au alterat situatia 
financiara prezentata, propunem reluarea actiunii de inventariere faptica a tuturor bunurilor din patrimoniul CLT 
Colterm SA, dupa indeplinirea tuturor masurilor de remediere și clarificare evocate în cuprinsul procesului – verbal de 
inventariere în curs de finalizare.  
B. ACTIVELE CIRCULANTE  
Activele circulante reprezinta a doua componenta importanta în structura activului bilantier. Prin natura lor, activele 
circulante sunt cel mai usor transformabile în bani. Din punct de vedere structural, activele circulante sunt constituite 
din stocuri, creante, investitii pe termen scurt și disponibilitati banesti, iar componenta și evolutia acestora în perioada 
analizata este urmatoarea: 

Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
Elemente de activ             

B. Active circulante - total dc: 240,875,978 54% 300,630,086 60% 244,245,503 56% 
I. Stocuri  20,337,069 5% 20,119,675 4% 29,874,788 7% 

II. Creante 216,117,201 48% 279,431,887 55% 210,440,251 48% 
III. Casa și conturi la banci 4,421,708 1% 1,078,524 0% 3,930,464 1% 

C. Cheltuieli în avans 49,686 0% 344,154 0% 37,004 0% 
 In perioada supusa analizei, evolutia activului circulant în totalul activului patrimonial este echilibrata, mentinandu-se 
la cca 54-60% din total activ, respectiv în anul 2019 activul circulant a reprezentat 54% din totalul activului societatii 
(cu un total valoric de 240.875.979 lei), în anul 2020 a crescut la 60% (valoarea absoluta a activelor circulante a fost de 
300.630.086 lei), iar la data de 31.10.2021 ponderea a scazut la 56% (valoarea absoluta a activelor circulante a fost de 
244.245.503 lei). 
I. Stocurile, definite la modul general,reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse finite acumulate în 
depozitele de aprovizionare ale unitatilor economice intr-un anumit volum și o anumita structura, pe o perioada de timp 
determinata, în vederea utilizarii ulterioare. 
Raportat la CLT COLTERM SA, stocurile sunt compuse în principal din materii prime, piese de schimb, materiale 
consumabile, dupa cum urmeaza:  

Denumire indicator 12/31/2019 % 12/31/2020 % 10/30/2021 % 
I. Stocuri  20,337,070 5% 20,119,675 4% 29,874,787.77 7% 

ct 301-Materii prime 1,606,305   768,996   1,323,191.08   
ct 3021-Materiale auxiliare 1,620   0   0.00   

ct 3022-Combustibil 114,748   91,595   87,995.96   
ct 3024-Piese de schimb 2,828,710   2,749,775   2,624,894.97   

ct 3028-Alte mat.consumabile 3,168,051   4,194,764   3,033,284.63   
ct 303 -Obiecte de inventar 89,285   56,682   157,370.58   

ct 308 -Dif. pret la mat.prime și mat 115,819   61,173   130,173.32   
ct 381 - Ambalaje 681   681   326.41   

ct 331 -Produse în curs de executie 34,438   27,359   23,137.76   
ct 332 - Lucrari și servicii în curs de exec 0   1,709,426   0.00   

ct 345 -Produse finite 325,244   284,819   313,675.71   
ct 346 -Produse reziduale 578,684   304,149   332,541.35   

ct 371 -Marfuri 0   0   0.00   
ct 4091- Furnizori debitori pt cumparari 

de bunuri de natura stocurilor 
11,473,484   9,870,254   21,848,196.00   

 Se constata ca în perioada 2019 – 31.10.2021 valoarea stocurilor inregistreaza o evolutie oscilanta în decursul intregii 
perioade de analiza, detinand o pondere redusa în activele societatii, circa 5-7% din total activ.  
 Raportat la activele circulante stocurile la data de 31.10.2021 sunt în valoare de 29.874.788 lei și reprezinta 12,23% din 
activele circulanta, ponderea majoritara fiind detinuta de creante.  
 Ca structura a stocurilor, la 31.10.2021 ponderea este detinuta de avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de 
bunuri de natura stocurilor în valoare de 21.848.196 lei, ce cuprind urmatorii parteneri: 

NR. DENUMIRE FURNIZOR Explicatii  VALOARE  

1 E.ON Energie Romania avans gaze 5-18.10.2021 16,708,526.41 
2 TINMAR ENERGY S.A gaze naturale 28.10-05.11.2021 4,246,559.19 
3 ENEL ENERGIE SA avans nov.2021 841,812.21 
4 HIDROPUMP SRL avans etansare mecanica 1,177.86 
5 SC ROWATER NET SA avans marfa cf proforma 45.54 
6 BEJ CLEMENT GHEORGHE avans che executare 300.00 
7 LCS TERRA COAL SRL avans carbune -7,884.85 
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NR. DENUMIRE FURNIZOR Explicatii  VALOARE  

8 PIASTRELLE VEST DESIGN SRL avans marfa 26,492.62 
9 NEW PIASTRELLE SRL avans marfa 226.89 

10 
SOCIETATEA NATIOANALA A SARII 

(Expl.Min.Rm.Valcea) 
avans sare 1,716.69 

11 MAVIPROD SRL avans marfa cf proforma 29,223.50 
Total 4091.1 21,848,196.06 

II.Creantele reprezinta sunt drepturi pe care entitatea le are asupra altor persoane fizice sau juridice pentru bunuri și 
servicii livrate și care urmeaza a fi incasate ulterior.  
 In cazul CLT Colterm SA creantele ocupa o pondere insemnata din totalul elementelor de activ, respectiv 48% în anul 
2019 (in valoare de 216.117.201 lei), 55% în anul 2020 (in valoare de 279.431.887 lei) și 48% (valoare 210.440.251 lei) 
la 31.10.2021, compuse din:  

Denumire indicator 12/31/2019 % 12/31/2020 % 10/31/2021 % 
Ct 4111 -Clienti 32,758,984   16,463,652   13,875,550.13   

ct 4118 -Clienti incerti sau în litigiu 2,701,047   9,529,502   4,585,881.44   
ct 418 -Clienti facturi de intocmit 111,776,874   91,831,448   134,454,715.57   
ct 491 - Ajust. pt deprec. creante - 

clienti 
-1,757,947   -1,386,950   -1,733,091.63   

ct 425 - Avansuri acordate 
personalului 

86,217       0.00   

ct 4311 Contrib CAS 547,439   357,152   226,029.00   
ct 4282-Alte creante cu personalul 1,043,685   1,025,997   951,452.46   

ct 461-Debitori 2,495,081   2,422,567   2,361,697.95   
ct 496-Ajust. pt deprec. creante 

debitori 
-931,255   -931,255   -931,254.83   

cont 473-Decontari în curs de 
clarificare 

39,945   31,719,816   0.00   

ct 4382-Alte creante sociale 1,102,896   778,444   683,454.00   
cont 445-Subventii de incasat 42,383,235   116,727,595   55,704,095.60   

ct 456-Decontari cu actionarii (CS 
nevarsat) 

23,871,000   10,893,920   0.00   

cont 2678 - Alte creante imobilizate         261,721.43   
Total creante de recuperat 216,117,201 48% 279,431,887 55% 210,440,251.12 48% 

Creantele la 31.10.2021 intregistreaza o scadere fata de perioadele anterioare, fiind în valoare totala de 210.440.251 lei, 
fata de 279.431.887 lei la 31.12.2020 și 216.117.201 lei la 31.12.2019. 
Potrivit punctului de vedere exprimat în cadrul Raportului Curtii de Conturi nr. 26210/23.12.2021 de contabilul-sef 
CLT Colterm SA: 
o Valoarea creantelor de incasat inregistrate în evidenta debitorului la data de 31.10.2021 sunt în cuantum de 
214.320.904,45 lei (fata de situatia prezentata de catre debitor în cadrul procedurii de insolventa la aceeasi data de 
referinta – de 210.440.251,12 lei). 
o Situatia creantelor debitoarei prezentata în Raportul Curtii de Conturi se prezinta alaturat: 

Creante de incasat Valoare - lei Procent în total creante 
Reconciliere cont 

contabil 
Pierdere Indusa tehnologic nefacturata 

(2020) 
 58,492,231  27,29% Cont 418 

Pierdere indusa financiar nefacturata 
(2017-2020) 

 65,069,976  30,36% Cont 418 

Pierdere indusa tehnologic facturata an 
2018 

7,088,355 3,31% Cont 445 

Pierdere indusa financiara facturata an 
2019 

 3,527,358  1,65% Cont 445 

Subventie diferenta pret pe luna oct. 
2021  

 3,975,868  1,86% Cont 418 

Pierdere indusa financiara neincasate  
la termen, facturata –subventii 2013-

2016 
45,087,210 21,04% Cont 445 

Clienti 22,713,716 10,60%  
Alte creante 8,366,181 3,90%  

Total creante de recuperat la 
31/10/2021 

214,320,905 100%  
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o Diferenta dintre cele doua situatii se refera la conturile de Clienti și Alte creante și este în cuantum de 3.880.653 lei. 
o Din totalul creantelor de recuperat inregistrate în evidenta contabila a debitoarei, cele mai multe creante de incasat 
provind de la Municipiul Timisoara (la 31.10.2021 acestea reprezinta 183.240.997,04 lei), respectiv peste 87% din 
creantele aflate în sold. 
 Cresterea valorii creantelor în anul 2020 fata de anul 2019, de la 216.117.201 lei la 279.431.887 lei s-a datorat în 
principal, inregistrarii în cursul anului 2020 a pierderii indusa financiar. 
 La 31.10.2021, creantele au scazut cu 24,69% fata de anul 2020 fiind în valoare totala de 210.440.251 lei și cuprind în 
principal:  
- Cont 418 - Clienti facturi de intocmit: valoarea acestora a crescut de la 91.831.448 lei în anul 2020 la 134.454.715 
lei la 31.10.2021, compusa din:  

componenta sold cont 418 LEI EXPLICATII  
pierd. Indusa tehnologica pe 2020  58,492,230.65  conf. Raport estimare Tehnic 
pierdere indusa financiara an 2017  16,045,102  HCA 82/19.10.2018 
pierdere indusa financiara an 2018  15,494,521  HCA 35/24.05.2019 
pierdere indusa financiara an 2019  17,630,872  HCA 52/26.05.2021 
pierdere indusa financiara an 2020  15,899,481  HCA 53/26.05.2021 

subventie diferenta pret pe luna oct. 2021   3,975,867.79  Necesar subventii oct. 2021 Tehnic 
Total 1 127.538.074,44  

si 
CONT COMPONENTA SOLD 

418.01.1 EN.TERMICA NEFACT.AS.PROP.  1,468,139.01  
418.01.2 EN.TERMICA NEFACT.AG EC.+INST.  634,773.94  
418.03.1 ENERGIE TERM.- AS. DE PROPR.  2,811,275.91  
418.03.2 ENERGIE TERM.- INSTIT. BUGETARE  1,038,131.76  
418.03.3 ENERGIE TERM.- AG. ECONOMICI  161,836.55  
418.04 ET AGENTI ECONOMICI SI INSTIT BUGETARE   611,955.42  

418.05.1 MAJORARI-AS. DE PROPRIETARI  134,673.66  
418.05.2 MAJORARI- INSTIT. BUGETARE  43,855.34  
418.05.3 MAJORARI- AG. ECONOMICI 11,999.54 

418 Total 2  6,916,641.13  
- Cont 445 - Subventii de incasat în scadere de la 116.727.595 lei la 31.12.2020 la 55.704.095 lei la 31.10.2021. 
Neincasarea subventiei creaza blocaje în desfasurarea activitatii debitoarei, generand lipsa de lichiditati pentru achitarea 
datoriilor catre parteneri, buget și banci. 

Componenta sold cont 445-Subventii de 
incasat 

LEI EXPLICATII 

fact 266/18.09.2020 PRIMARIA TMS 45,087,210.00  
Pierdere indusa financiara neincasare la 

termen subventii 2013-2016 
fact 282/7.10.2019 PRIMARIA TMS 7,088,354.94   pierd. indusa Tehnologica.2018 

fact 140/15.05.2020 PRIMARIA TMS 3,527,357.66   pierd. indusa Tehnologica.2019 
restituire suma necuvenita AJOFM Decizie 

280/31.05.2021 
1,102.00 

4452 Indemnizatia suportata de stat per 
covid-19 

cval dobanda penalitati dec 467/31.08.2021 71 
4452 Indemnizatia suportata de stat per 

covid-19 
TOTAL  55.704.095,60   

Creantele de incasat de la Municipiul Timisoara la 31.10.2021 sunt în cuantum de 183.240.997,04 lei reprezinta 87% 
din total creantelor aflate în sold (210.440.251 lei ) și sunt compuse din: 

Simbol cont Specificatie LEI Observatii 
Cont 418 pierd. Indusa tehnologica pe 2020  58,492,230.65  conf. Raport estimare Tehnic 
Cont 418 pierdere indusa financiara an 2017  16,045,102  HCA 82/19.10.2018 
Cont 418 pierdere indusa financiara an 2018  15,494,521  HCA 35/24.05.2019 
Cont 418 pierdere indusa financiara an 2019  17,630,872  HCA 52/26.05.2021 
Cont 418 pierdere indusa financiara an 2020  15,899,481  HCA 53/26.05.2021 

Cont 418 subventie diferenta pret pe luna oct. 2021   3,975,867.79  
Necesar subventii oct. 2021 

Tehnic 

Cont 445 
Pierdere indusa financiara neincasate  

la termen –subventii 2013-2016 
45,087,210.00  fact 266/18.09.2020 

Cont 445 pierd. indusa Tehnologica.2018 7,088,354.94  fact 282/7.10.2019 
Cont 445 pierd. indusa Tehnologica.2019 3,527,357.66  fact 140/15.05.2020 

 Total 183.240.997,04  
Având în vedere creanțele nerecuperate de la UAT CLT Colterm a contractat un credit cash pe termen mediu de la OTP 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15289/23.09.2022 
 

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 

 

44 

Bank conform contractului de credit nr. C10002019023917/20.11.2019 și actelor adiționale ulterioare în cuantum de 
35.080.000 lei, integral restant la data deschiderii procedurii, prin ajungerea la maturitate. Pentru garantarea creditului 
CLT Colterm SA a cesionat către OTP Bank factura creanțele pe care cedenta le avea de încasat din factura fiscală nr. 
282/07.10.2019, în valoare de 38.985.951,99 lei, emisă către Mun. Timișoara. Contractul de cesiune a creanțelor a fost 
autentificat sub nr. 1527/20.11.2019 de BIN Dzaka Massimo. 
Tot în data de 20.11.2019 între CLT Colterm SA și UAT Mun. Timișoara s-a încheiat convenția de eșalonare la plată, 
autentificată sub nr. 1526/20.11.2019 de BIN Dzaka Massimo, prin care părțile au eșalonat plata facturii 
nr.282/07.10.2019 în valoare de 38.985.951,99 lei, în 11 rate lunare a câte 3.544.177,454 lei, ultima rată având scadența 
în luna septembrie 2021.  
Apreciem că în ipoteza în care UAT Mun. Timișoara și-ar fi onorat obligația de plată a facturii 282/07.10.2019 la 
scadență și nu ar fi încheiat convenția de eșalonare debitoarea nu ar fi fost nevoită să contracteze creditul de la OTP 
Bank., pentru a-și susține activitatea curentă. Apare cu natura evidenței faptul că, subsecvent încheierii convenției de 
eșalonare, Mun. Timișoara a beneficiat de un termen de plată suplimentar de 11 luni, fără a se obliga la plata dobânzii 
contractuale și fără a datora vreo penalitate de întârziere pentru neplata la scadență a facturii 282/07.10.2019. Pe de altă 
parte, CLT Colterm SA este împovărată cu suportarea costurilor aferente creditului contractat, respectiv plata 
dobânzilor contractuale. Mai mult decât atât, Municipiul Timișoara a efectuat cu întârziere plata ratelor stabilite prin 
Convenția de eșalonare, fapt ce a determinat debitoarea la plata cu întârziere a ratelor către OTP Bank cu consecința 
datorării unor dobânzi penalizatoare împovărătoare. 

III. Disponibilitatile banesti reflecta la un anumit moment dat numerarul din casierie, conturile bancare, avansurile de 
trezorerie acordate și alte valori. 
 Evolutia acestui element de activ manifesta, de asemenea o evolutie oscilanta în perioada analizata. Astfel de la un 
disponibil de 4.421.708 lei în anul 2019, s-a inregistrat un cuantum de lichiditati de 1.078.524 lei la 31.12.2020, iar la 
data de 31.10.2021 cuantumul disponibilitatilor în lei totaliza 3.930.464 lei. Componenta scriptica a conturilor de 
disponibilitati este redata mai jos: 

Denumire indicator 12/31/2019 % 12/31/2020 % 10/30/2021 % 
IV. Casa și conturi la banci 4,421,708 1% 1,078,524 0% 3,930,463.73 1% 

Cont 5121-Conturi la banci în lei 4,276,748   905,608   3,690,455.82   
cont 5126 -Cont split TVA 12,923   0.00    0.00   

ct 5311 -casa în lei 114,726   171,789   224,068.20   
ct 5314 -casa în valuta 401   406   414.52   

ct 542 -Avans trezorerie 25,590   0.00    14,603.39   
ct 5328 -Alte valori -8,681   722   941.80   

C. CHELTUIELILE IN AVANS evidentiaza cheltuielile efectuate în avans ce urmeaza a se suporta esalonat pe 
cheltuieli curente, în exercitiile/perioadele viitoare. 
Cheltuielile în avans au insumat 49.686 lei în anul 2019, au crescut la valoarea de 344.154 lei în anul 2020, iar la 
31.10.2021 s-au diminiuat pana la suma de 37.004 lei, astfel: 

Denumire indicator 12/31/2019 % 12/31/2020 % 10/30/2021 % 
C. Cheltuieli în avans 49,686 0% 344,154 0% 37,003.79 0% 

ct 471 - Cheltuieli inreg.in avans 49,686  344,154  37,003.79  

 Componenta cheltuielilor inregistrate în avans la 31.10.2021:  
NR. 

CRT. 
DENUMIRE FURNIZOR EXPLICATIE VALOARE 

1 Shopping City Timisoara SRL chirie în avans 2,491.82 
2 Iulius Mall Timisoara SRL chirie în avans 2,587.32 
3 Municipiul Timisoara concesiune 26,456.93 
4 Drumuri Municipale abonament parcare iunie-dec 2021 5,467.72 

Total 471.04.4 37,003.79 
3.1.1.2 Analiza elementelor de pasiv patrimonial 
 In pasivul bilantului sunt cuprinse resursele pe care le are la dispozitie firma în vederea finantarii activitatii sale, 
resurse grupate în ordinea crescatoare a exigibilitatii. Elementele patrimoniale de pasiv sunt formate din: 
 Capital propriu; 
 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; 
 Datorii 
 Conturi de regularizare pasiv: venituri în avans. 

Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
Elemente de pasiv             

D. Datorii ce trebuie platite 
intr-o perioada de pana la un 

an  
277,929,111 62% 338,909,707 67% 432,238,110 99% 

E. Active circulante nete/ 
datorii curente nete  

-93,485,683 -21% -83,022,677 -16% -237,852,414 -55% 
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Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
F. Total active minus datorii 

curente 
114,830,907 26% 119,624,832 24% -46,103,993 -11% 

G. Datorii ce trebuie platite 
intr-o perioada > 1 an  

29,094,836 6% 577,313 0% 0 0% 

H. Provizioane - total din 
care: 

22,675,555 5% 42,010,754 8% 28,384,843 7% 

I. Venituri în avans - total din 
care: 

66,862,607 15% 86,736,138 17% 125,039,462 29% 

1. Subventii pentru investitii 10,380,371 2% 10,109,305 2% 10,072,675 2% 
2. Venituri inreg. în avans < 1 

an 
56,482,236 13% 45,087,210 9% 49,896,811 11% 

2. Venituri inreg. în avans > 1 
an 

  31,539,623 6% 65,069,976   

J. Capital și rezerve  170,196,900 38% 170,196,900 34% 170,196,900 39% 
I. Capital social subscris 

varsat 
170,196,900 38% 170,196,900 34% 170,196,900 39% 

II. Prime de capital  0%  0% 0 0% 
III. Rezerve din reevaluare 73,712,629 16% 72,053,881 14% 72,053,881 17% 

IV. Rezerve 2,888,001 1% 2,885,016 1% 2,885,016 1% 
V. Rezultatul reportat -155,018,363 -35% -192,455,651 -38% -209,747,960 -48% 

VI. Rezultatul exercitiului 
financiar 

-39,099,022 -9% -17,292,309 -3% -185,019,324 -42% 

Repartizarea profitului  0%  0%  0% 
Capitaluri proprii - total 52,680,145 12% 35,387,837 7% -149,631,487 -34% 

Patrimoniul public  0%  0%  0% 
CAPITALURI TOTAL 52,680,145 12% 35,387,837 7% -149,631,487 -34% 

TOTAL PASIV  449,242,254 100% 503,621,749 100% 436,030,928 100% 
A. Datoriile exprima resurse straine, apartinand entitatii o perioada mai mult sau mai putin indelungata. Acestea se 
regasesc sub forma imprumuturilor și datoriilor asimilate, furnizori și conturi asimilate, avansuri primite de la clienti și 
alte datorii. 
 Structura analitica datoriilor societatii în perioada analizata se prezinta astfel: 

Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
D. Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada < 1 an  
277,929,110 62% 338,909,708 67% 432,238,107.66 99% 

Ct 162-Credite pe TL (partea 
<1an) 

6,378,182   31,889,044   2,913,348.25   

cont 5191 2,780,382           
Cont 419-Avansuri incasate în 

contul comenzilor 
60,000   433   67,030.26   

Cont 401-Furnizori 154,109,939   148,704,949   130,334,975.04   
Cont 404-Furnizori de imobilizari 2,808,564   3,081,730   1,516,438.40   
cont 408-Furnizori facturi nesosite 11,866,824   10,589,863   21,162,715.32   

ct 167-Alte impr.si datorii 
asimilate 

487,949   877,498   1,215,537.42   

ct 421-Personal remuneratii 
datorte 

455,479   1,285,262   987,177.00   

ct 423-Personal aj.mat datorate 864,896   98,230   114,106.00   
ct 425 - Avansuri acordate 

personalului 
        115,467.00   

ct 426-Drepturi personal 
neridicate 

57,747   58,589   59,776.00   

ct 427-Retineri din salarii 113,747   108,464   96,335.13   
ct 4281-Alte datorii în legatura cu 

personalul 
75,448   95,884   90,499.26   

Cont 431-Contrib.asig sociale 12,788,066   1,481,060   14,500,130.00   
Ct 436-Contrib.asiguratorie pt 

munca 
815,351   90,454   911,126.58   

ct 437-Contrib.ajutor somaj         1,187.00   
ct 441-Impozit pe profit         783,806.00   
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Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
ct 4423-Tva de plata 4,692,499   31,339,109   43,408,242.40   

ct 4428-TVA neexigibila 16,745,838   25,913,000   12,597,843.06   
ct 444-Impozit salarii 2,471,972   293,429   2,829,776.00   

ct 446-Alte impozite, taxe și 
varsaminte asimilate 

611,001   2,315,417   3,914,220.75   

ct 447-Fd.speciale-taxe și varsam. 
Asim 

542,338   64,661   644,444.20   

ct 448-Alte datorii și creante cu 
bugetul statului 

54,420,576   75,866,744   187,268,406.23   

ct 462-Creditori 4,782,312   4,755,888   4,760,204.13   
ct 473-Decontari în curs de 

lamurire 
        1,945,316.23   

G. Datorii ce trebuie platite intr-o 
perioada > 1 an  

29,094,836 6% 577,313 0% 0.00 0% 

Ct 162-Credite pe TL (partea 
>1an) 

28,311,079   0   0.00   

ct 167-Alte impr.si datorii 
asimilate 

783,757   577,313   0.00   

Total datorii 307,023,946  339,487,021  432,238,107.66  

Datoriile inregistreaza un trend ascendant în perioada analizata, de la 307.023.946 lei în anul 2019 la 339.487.021 lei în 
anul 2020 și 432.238.107 lei la 31.10.2021. 
Asa cum se mentioneaza și în raportul Curtii de Conturi nr. 26210/23.12.2021, cresterea datoriilor în anul 2020 fata de 
anul 2019 au drept cauza pierderea în anul 2019 a esalonarii obtinute de la ANAF și cresterea datoriilor acumulate catre 
bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale în cursul anului 2020. 
CLT Colterm SA a notificat organul fiscal competent cu privire la intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor 
bugetare potrivit prevederilor OG 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale: 
- Prin notificarea nr. 23421/29.10.2019, înregistrată la DGAMC București cu nr. 61999/30.10.2019 
- Prin notificarea nr. 17249/03.09.2020, înregistrată la DGAMC București cu nr. 1006006/09.09.2020 
- Prin notificarea nr. 18964/28.09.2020, înregistrată la DGAMC București cu nr. 1007729-2020/29.09.2020 
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație 85/20.11.2020 s-a aprobat planul de restructurare întocmit pentru obligațiile 
bugetare restante la 31.07.2020 și testul creditorului privat prudent și s-a înaintat planul spre aprobare AGA. 
Prin Hotărârea AGA nr. 09/10.12.2020 a aprobat planul de restructurare întocmit pentru obligațiile bugetare restante la 
31.07.2020 și testul creditorului privat prudent, precum și alocarea sumelor necesare plății datoriilor acumulate după 
data de 31.07.2020.  
În baza HCA 85/20.11.2020 și a Hotărârii AGA nr. 09/10.12.2020 s-a depus la DGAMC București cererea nr. 
25692/28.12.2020 de restructurare a obligațiilor bugetare conform OG 6/2019. 
Prin adresa 24904/16.12.2020, înregistrată la Primăria Timișoara sub nr. SC2020-029588/16.12.2020 adresată de CLT 
Colterm SA Primăriei Mun. Timișoara s-a adus la cunoștința acționarului unic faptul că societatea este în procedura de 
accesare a facilităților fiscale reglementate de OG 6/2019, potrivit căreia, în scopul evitării deschiderii procedurii 
insolvenței debitorii își pot restructura obligațiile bugetare principale pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea de 
prelungire pe încă 3 ani. Prin această adresă s-a solicitat Mun. Timișoara ca până cel târziu la data de 21.12.2020 să 
efectueze plata parțială a minim 10.106.338 lei din totalul datoriilor înregistrate de Mun. Timisoara față de Colterm SA, 
sumă care era necesară pentru a se achita obligațiile bugetare curente (obligatori a se achita până cel târziua la data de 
31.12.2020), astfel încât să poată beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare restante pe o perioadă de 7 ani. 
Prin adresa 25419/22.12.2020, înregistrată la Primăria Timișoara sub nr. SC2020-030140/22.12.2020 adresată de CLT 
Colterm SA Primăriei Mun. Timișoara se revine la solicitarea anterior menționată, înștiințându-se totodată acționarul 
unic că neplata sumei de 10.106.338 lei (obligații bugetare curente) atrage sancțiunea decăderii din dreptul de a mai 
depune solicitarea de restructurare o obligațiilor bugetare restante la 31.07.2020, potrivit notificării CLT Colterm SA nr. 
1010117/22.10.2020, precum și obligația orgnaului fiscal de a proceda fie la solicitarea deschiderii procedurii 
insolvenței, fie la demararea formalităților d executarea silită a societății. 
Ca urmare a neefectuării plății sumei de 10.106.338 lei de către Municipiul Timișoara, deși datoriile acționarului unic 
față de societate depășeau, la data respectivă suma necesară pentru plata obligațiilor bugetare curente, CLT Colterm SA 
nu a putut beneficiat de prevederile OG 6/2019.  
CLT Colterm SA a notificat DGAMC București (notificarea nr. 103/05.01.2021, înegistrată sub nr. 
1000019/06.01.2021) intenția de refacere a planului de restructurare, cu obligațiile bugetare principale restante la 
31.12.2020, precum și obligații accesorii. 
Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de OG 6/2021, în sensul eșalonării obligațiilor bugetare pe o perioadă de 7 
ani, CLT Colterm SA trebuia să achite: 
- obligațiile bugetare scadente în cuantum estimat de 25.000.000 lei (sumă estimată) pentru perioada cuprinsă între 
data de 01.01.2021 și data depunerii cererii; 
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- obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutorul de stat de recuperat înscris în certificatul de atestare 
fiscală; 
- obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum amenzile de orice fel, transmise spre 
recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii cererii de restructurare; 
- obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării 
certificatului de atestare fiscală și data depunerii cererii de restrcuturare. 
Prin adresa 11746/04.06.2021 CLT Colterm SA a supus analizei și aprobării Consiliului de Administrație și AGA:  
- Planul de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31.12.2020; 
- Testul creditorului privat prudent. 
Potrivit adresei, obligațiile bugetare nete la data de 31.12.2020, conform certificatului de atestare fiscală, ce puteau face 
obiectul restructurării erau în cuantum total de 109.405.678 lei, din totalul obligațiilor bugetare de 279.160.729 lei, iar 
sumele pe care CLT Colterm SA le avea de încasat de la Municipiul Timișoara la data de 31.03.2021 erau în cuantum 
total de 250.191.960 lei. 
Potrivit HCA 58/14.06.2021 consiliul de administrație al Colterm SA a aprobat planul de restructurare a obligațiilor 
bugetare restante la 31.12.2020 și testul creditorului privat prudent în conformitate cu OG 6/2019, care s-a înaintat spre 
aprobare AGA – Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în vederea stabilirii sursei de plată și alocarea 
disponibilităților financiare necesare. 
Prin corespondența e-mail purtată între reprezentanții CLT Colterm SA și reprezentanții Primăriei Timișoara, aceștia 
din urmă au fost înștiințați că, în situația în care nu se va face plata sumelor necesare, se va renunța la planul de 
restructurare, conform OG 6/2019. 
Hotărârea AGA (conform celor de mai sus) nu a fost adoptată de Municipiul Timișoara și nici nu au fost alocate 
fondurile necesare achitării obligațiilor bugetare curente (aferente anului 2021), în consecință la data de 28.06.2021, 
potrivit Hotărârii nr. 65 Consiliul de Administrație al CLT Colterm SA a hotărât renunțarea la dreptul de a beneficia de 
restruturarea obligațiilor bugetare restante potrivit OG 6/2019.  
Prin adresa 13758/30.06.2021 CLT Colterm SA comunică DGAMC București că, în urma analizelor interne și aprobării 
Consiliului de Administrație, se renunță la dreptul de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare restante potrivit 
OG 6/2019. 
Conform Planului de Restructurare la pct I – Măsuri pe termen scurt se face referire la imobilul din Timișoara, str. 
Piatra Craiului, nr. 3, jud. Timiș, și se arată că acesta este ocupat de Primăria Municipiului Timișoara fără nici un 
document, CLT Colterm SA asumându-și toate cheltuielile de funcționare.  
În ultimii șase ani, și inclusiv în prezent, Mun. Timișoara foloseste, fără titlu, clădirea din Timișoara, str. Piatra 
Craiului, nr. 3, jud. Timiș, imobil ce constituie proprietatea Colterm SA, fără să achite chiria/contravaloarea lipsei de 
folosință, și fără să achite costul utilităților lunare aferente, utilitățile fiind plătite de CLT Colterm SA. 
Prin planul de restructurare se arată că pentru imobilul respective, cheltuielile de funcționare sunt: 
a. Energie termică încălzire + ACC – cca. 55.000 lei/an 
b. Energie electrică – cca 11.000 lei/an 
c. Apă potabilă (apă rece + apă rece din ACC) – cca 2.800 lei/an (7,75 lei/m3) 
De asemenea, se mai arată că dacă s-ar ajunge la închiriere, la prețul pieței, economia lunară va fi chirie + cheltuieli – 
10 euro/mp * 600 mp = 6.000 euro/lună. Impozitul anual pentru clădire este de 17.000 lei/an, iar amortizarea anuală de 
14.000 lei.  
 Privite structural, conform evidentei contabile la 31.10.2021, datoriile se prezinta dupa cum urmeaza:  

Tip datorii 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 
1. Capital imprumutat - (totalul creditelor și imprumuturilor 
cu termen de rambursare peste un an incepand de la data 
incheierii contractului) ct 162 + ct 167 

38,741,349 33,343,855 4,128,890 

1.1 Credite bancare cu termen de rambursare peste 1 an 
începând de la data încheierii contractului, indiferent de data 
la care acestea au fost contractate. – ct 162 

29,094,836 577,313 0 

1.1.1. credit pe termen scurt (ct 5191, 162) 9,158,564 31,889,044 2,913,353 
2. alte datorii:  
 garantii, leasing, dobanda (ct 167, 168)  

487,949 877,498 1,215,537 

3. Salariati (ct (421+423+ 426+ 427+ 428) 1,567,317 1,646,429 1,463,360 
4. Datorii buget  
 (ct. (431+437+441+442+444+446 + 447+448) 

93,087,642 137,363,873 266,859,181 

5. Alti creditori (ct 462) 4,782,312 4,755,888 4,760,204 
6. Furnizori (ct 401+404 +408 ) 168,785,327 162,376,542 153,014,129 
7. clienti creditori (ct 419) 60,000 433 67,030 
10. venituri în avans (ct 472) 0  114,966,787 
11. decontari în curs de clarificare (ct 473) 0 0 1,945,316 
Total datorii  307,023,947 339,487,020 432,238,110 

Tabelul preliminar al creantelor nr. 67/07/ITM/2021a fost depus la grefa Tribunalului Timis în data de 31.01.2022 și 
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publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1713/31.01.2022.  
Tabelul preliminar al creanțelor a fost actualizat la data de 28.06.2022, conform mențiunilor din raportul nr. 
210/07/ITM/2021, depus la dosarul cauzei la data de 29.06.2021, transmis spre publicare și publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvență nr. 11239 din data de 30.06.2022. Asfel, s-a întocmit tabelul preliminar al creanțelor nr. 
209/07/ITM/2021, actualizat la data de 28.06.2022, depus la Tribunalul Timiș, la dosarul cauzei, la data de 29.06.2022, 
transmis spre publicare și publicat Buletinul procedurilor de insolvență nr. 11237 din data de 30.06.2022. 
Tabelul preliminar are în componenta un numar total de 157 de creditori, din care 136 de creditori cu drept de vot și 21 
creditori fara drept de vot (creanta inlaturate integral). 
Creantele solicitate au fost în cuantum de 591.567.770,35 lei din care s-au acceptat creante în valoare de 
486.548.389,27 lei și s-au respins creante în valoare de 105.019.381,08 lei, defalcate astfel pe categorii de creante: 

Nr. 
crt. 

Categorie creanțe 
Creanțe solicitate 

lei 
Creanțe 

acceptate lei 
Creane respinse 

lei 

I 
TOTAL CREANȚE GARANTATE - art. 
159, al. 1, pct. 3 

162.842.902,50 162.842.902,50 0,00 

II 
TOTAL CREANȚE IZVORÂTE DIN 
RAPORTURI DE MUNCĂ - art. 161, al. 1, 
pct. 3 

5.113.600,64 41.797,05 5.071.803,59 

III 
TOTAL CREANŢE BUGETARE - art. 161, 
al. 1, pct. 5 

231.596.161,89 231.596.161,89 0,00 

IV 
TOTAL CREANŢE CHIROGRAFARE - 
art. 161, al. 1, pct. 8 

192.015.105,32 92.067.527,83 99.947.577,49 

V TOTAL I+II +III+IV 591.567.770,35 486.548.389,27 105.019.381,08 
Prezentam, spre analiza, principalii 20 de creditori în ordinea creantelor inscrise în tabelul preliminar de creanțe 
actualizat la data de 28.06.2022, depus la Tribunalul Timiș, la dosarul cauzei, la data de 29.06.2022, transmis spre 
publicare și publicat Buletinul procedurilor de insolvență nr. 11237 din data de 30.06.2022: 

Nr. 
crt. 

Denumire creditor Suma acceptată 
% din total masă 

credală 
1 Administrația Fondului pentru Mediu 178.725.554,00 36,73 

2 
ANAF -Direcția Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili 
CUI 16063013 

131.259.760,00 26,98 

3 
E.On Energie România SA 
J26/1194/2007, CUI 22043010 

74.032.533,47 15,22 

4 
ANAF -Direcția Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili 
CUI 16063013 

48.981.084,00 10,07 

5 
Complexul Energetic Oltenia 
CUI 30267310, J18/311/2012 

13.569.673,31 2,79 

6 
Aquatim SA Timișoara 
CUI RO 3041480, J35/4096 

12.883.998,75 2,65 

7 OTP Bank România SACUI RO 7926069, J40/10296/1995 2.914.554,17 0,60 

8 
Delgaz Grid SA 
CUI 10976687, J26/326/2000 

2.889.425,97 0,59 

9 
Electrica Furnizare SA 
CUI RO 28909028, J40/8974/2011 

2.520.449,97 0,52 

10 
Comuna Giroc 
CUI 5390613 

1.939.803,50 0,40 

11 
Enel Energie SA 
CUI RO 22000460, J40/12303/2007 

1.828.348,75 0,38 

12 
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara 
CIF 2166630 

1.640.042,13 0,34 

13 
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara 
CIF 2166630 

1.610.897,63 0,33 

14 
Coal Rail Trans SRL  
CUI 4546938, J35/87/2022 

1.549.245,41 0,32 

15 
SNTFM „CFR Marfă” SA 
CUI RO 11054537, J40/9775/1998 

924.181,17 0,19 

16 

Redolaj SRL - în reorganizare, en judicial reorganisation, en 
redressement 
CUI 18103548, J05/2256/2005 
Administrator judiciar Global Money Recovery SPRL 

619.002,06 0,13 
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17 

Redolaj SRL - în reorganizare, en judicial reorganisation, en 
redressement 
CUI 18103548, J05/2256/2005 
Administrator judiciar Global Money Recovery SPRL 

574.874,14 0,12 

18 
TMG Guard SRL 
CUI 35469698, J18/76/2016 

536.926,33 0,11 

19 
Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare SRL 
 CUI RO 18575630, J40/243/2019 

457.309,86 0,09 

20 
Explo Mining Coal SRL 
CUI 35342014, J35/3074/2015 

441.123,48 0,09 

B. Capitalul propriu cuprinde fondurile proprii de care dispune un agent economic din care se finanteaza cea mai mare 
parte a activelor imobilizate ale unei intreprinderi. 
Elementele componente ale capitalului propriu sunt:  
- capitalul social, primele legate de capital, diferentele din reevaluare, rezervele,  
- rezultatul reportat, rezultatul exercitiului, fondurile,  
- subventiile pentru investitii și provizioanele reglementate. 
Redam mai jos componenta și evolutia capitalului propriu în perioada 2019 – 31.10.2021 

Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
J. Capital și rezerve  170,196,900 38% 170,196,900 34% 170,196,900.00 39% 
I. Capital social subscris 
varsat 

170,196,900 38% 170,196,900 34% 170,196,900.00 39% 

ct 1012-Capital social subscris 
varsat 

146,325,900   159,302,980   170,196,900.00   

ct 1011-Capital social subscris 
nevarsat 

23,871,000   10,893,920   0.00   

II. Prime de capital (ct 104)   0%   0%   0% 
III. Rezerve din reevaluare 
(ct.105) 

73,712,629 16% 72,053,881 14% 72,053,880.87 17% 

IV. Rezerve (ct. 106) 2,888,001 1% 2,885,016 1% 2,885,016.32 1% 
V. Rezultatul reportat -155,018,363 -35% -192,455,651 -38% -209,747,960.38 -48% 
VI. Rezultatul exercitiului 
financiar 

-39,099,022 -9% -17,292,309 -3% -185,019,324.07 -42% 

Repartizarea profitului (ct 
129) 

  0%   0%   0% 

Capitaluri proprii - total 52,680,146 12% 35,387,837 7% -149,631,487.26 -34% 
Patrimoniul public   0%   0%   0% 
CAPITALURI TOTAL 52,680,146 12% 35,387,837 7% -149,631,487.26 -34% 

Capitalul propriu s-a mentinut în sfera pozitiva în perioada 2019 – 2020 fiind 52.680.146 lei în anul 2019 și 35.387.837 
lei la 31.12.2020. La 31.10.2021, capitalurile proprii sunt negative, respectiv -149.631.487,26 lei, ceea ce denota 
dificultati majore de lichiditate și solvabilitate, generate în principal de pierderile inregistrate pe intreaga perioada 
analizata. 
Debitoarea inregistreaza atat la 31.12.2019 (52.680.145 lei) cat și la 31.12.2020 capital propriu (35.387.837 lei) sub 
nivelul a jumatate din capitalul social subscris de 170.3196.900 lei. Potrivit art.153^24 din LEGEA nr.31 din 16 nov. 
1990 (**republicata**) privind societatile comerciale: 
(1) Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, în urma unor pierderi, stabilite prin situatiile 
financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor și totalu 
datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata 
adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. 
Prin hotărârea AGA nr. 2/29.01.2021, Mun. Timisoara aprobă continuarea activității Colterm SA și implementarea 
măsurilor de reconstituire a activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social până 
cel târziu până la data de 02.06.2021, ceea ce implica reîntregirea activului net prin virarea sumei de 32.418.305 lei ce 
trebuia efectuată până la data de 02.06.2021 (închiderea exercițiului financiar al anului 2020, anul următor constării 
pierderii înregistrare de societate pe anul 2019). Acționarul unic nu a procedat la reconstituirea activului net, și nu a 
virat către Colterm SA suma de 32.418.305 lei (diferența între jumătate din capitalul social subscris și activul net). 
Prin AGA 5/27.05.2021 art. 2 se aprobă ca pierderea înregistrată de societate în anul 2020 se acoperă din profiturile 
perioadelor viitoare, contrar dispozitiilor art.423 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1802/2014 potrivit 
căruia „pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor 
financiare anuale conform legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și 
capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale”. 
Prin Raportul intocmit asupra Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020, auditorul financiar independent arata 
incertitudinea cu privire la continuarea activitatii entitatii. 
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Asa cum se specifica și în Raportul Curtii de Conturi nr. 26210/23.12.2021, aspectele mentionate mai sus indica un risc 
crescut / o lipsa de lichiditate și ar putea indica, de asemenea, o incertitudine cu privire la continuitatea activitatii 
societatii. 
Capacitatea societatii de a-si continua activitatea depinde de capacitatea acesteia de a genera suficiente venituri viitoare 
și de sprijin financiar din partea acționarului unic. 
In ceea ce priveste evolutia elementelor componente ale capitalurilor proprii, redam în cele ce urmeaza detalierea pentru 
fiecare componenta în parte: 
I. Cont 1012 „Capitalul subscris vărsat” însumând 170.196.900 lei la data de 31.10.2021, integral varsat, cuprinde 
1.701.969 actiuni nominative cu valoare nominală de 100 lei fiecare, din care 1.249.700 lei aport în natura, detinut de 
asociat unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Situatia capitalului social este conforma cu informatiile 
cuprinse în informatiile furnizate de ORC Timis nr. 152417/08.12.2021. Societatea si-a pastrat dreptul de administrare, 
fiind reprezentata de catre dl. Amza Alexandru Cristian în calitate de administrator special, conform Hotarare AGA nr. 
21/25.11.2021. 
II. Cont 105 „Rezerve din reevaluare”- în valoare de 72.053.880,87 lei la 31.10.2021 se refera la reevaluare 
constructiilor și echipamentelor în anii anteriori, dupa cum urmeaza: 

Denumire Sold la 
31.12.2019 

iesiri 2020 sold 105 la 
31.10.2021 

Distributie Constructii industrial și modernizari- distributie 12.568.444   12.568.444,00 
Producrie Constructii și echipamente - productie 43,915,020  83.673 43,831,347.00 
Teren CET CENTRU P-TA ROMANILOR NR.11-12 44,915   44,914.85 
Teren CET CENTRU P-TA ROMANILOR NR.11-12 799,670   799,670.20 
Teren BIROURI P-TA ROMANILOR NR.1-2 247,467   247,466.75 
Teren RAMPA DE DESCARCARE PACURA  1,575,076 1,575,076.00 -0.47 
Teren CLADIRE SEDIU P-TRA RAIULUI 897,100   897,100.00 
Teren DEPOZIT ZGURA SI CENUSA 12,048,134   12,048,133.78 
Teren CT SUD EXTRAVILAN 1,616,805   1,616,804.68 
  Total rev.terenuri la 31.12.2019 17,229,166   15,654,089.79 
 Total  73.712.630  72.053.880,79 

III. Cont 1061 „Rezerve legale”- în valoare de 2.885.016,32 lei reprezinta 1,695% din capitalul social, sub nivelul legal 
de maxim 20% din capitalul social.  

IV. Cont 1171„Rezultatul reportat” – este pierdere din anii anteriori, în valoare de -209.747.960,38 lei la 31.10.2021, 
cu urmatoarea componenta:  

NR. 
CRT. 

Explicatii 
Cont 
contabil 

VALOARE 
DEBIT/ 
CREDIT 

1 REZULTAT REPORTAT INAINTE DE ANUL 2000 1171 26,924,592.58   

2 REZULTAT REPORTAT 2003 1171 12,730,669.47   

3 REZULTAT REPORTAT 2009 1171 10,698,312.56   

4 REZULTAT REPORTAT 2010 1171 19,986,688.27   

5 REZULTAT REPORTAT 2011 1171 -6,579,125.15   

6 REZULTAT REPORTAT 2012 1171 31,809,746.02   

7 REZULTAT REPORTAT 2013 1171 53,653,875.38   

8 REZULTAT REPORTAT 2014 1171 -36,041,721.74   

9 REZULTAT REPORTAT 2015 1171 -1,196,878.37   

10 REZULTAT REPORTAT 2016 1171 20,207,855.98   

11 REZULTAT REPORTAT 2017 1171 3,233,541.01   

12 REZULTAT REPORTAT 2018 1171 43,994,574.89   

13 REZULTAT REPORTAT 2019 1171 39,099,021.57   

14 REZULTAT REPORTAT 2020 1171 17,292,309.00   

A TOTAL 1171 235,813,461.47 D 

1 PIERDERE INDUSA FIUNANCIAR 2015 1174 7,342,337.00   

2 PIERDERE INDUSA TEHNOLOGIC 2018 1174 -2,236,820.20   

3 PIERDERE TEHNOLOGICA 2017 1174 2,461,504.00   

4 CORECTIE REZERVA LEGALA 1061 1174 203,525.00   

5 PRELUARE SOLD 2011 1174 8,495.32   
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B TOTAL 1174 7,779,041.12 D 

C SURPLUS REEVALUARE DIN 105 1175 33,844,542.68 C 

A+B+C SOLD 117   209,747,959.91 D 

V. Contul 121 „Profit/Pierdere exerciţiu financiar curent” – debitoarea inregistreaza pierdere pe intreaga perioada 
analizata, cu efect asupra scaderii capitalurilor proprii, care la 31.10.2021 sunt negative. Astfel, pierederea la 
31.12.2019 este de -39.099.022 lei, -17.292.309 lei la 31.12.2020 și -185.019.324 lei la 31.10.2021 cand capitalurile 
proprii devin negative, respectiv -149.631.487 lei  

 
C. Venituri în avans și subventii pentru investitii  
In evidenta contabila debitoarea are inregistrate valori semnificative ca venituri în avans și subventii pentru investitii, 
astfel:  

 31.12.2019  31.12.2020  31.10.2021  
Venituri în avans - total din 
care: 

56.482.236  76.626.833  114.966.787,35  

ct. 472 Venituri inreg. în 
avans< 1 an 

56,482,236 13% 45,087,210 9% 49,896,811.35 11% 

Ct 472 Venituri inreg. în 
avans> 1 an 

    31,539,623 6% 65,069,976.00 16%  

ct 475 Subventii pentru 
investitii 

10,380,371 2% 10,109,305 2% 10,072,675.28 2% 

 Veniturile inregistrate în avans (cont 472) sunt reprezentate în principal de pierderea indusa financiar, CONT 472.01 
Venituri anticipate în valoare de 110.157.186 lei, detaliate astfel: 

componenta sold 472.01  LEI EXPLICATII 
pierd.indusa financ.2013,2014 din 
neancas. Subventie diferenta pret 

PRIMARIA TMS 27,046,267  HCL 473/6.11.2015 

pierd.indusa financ.2015 PRIMARIA TMS 7,342,337  HCL 125/18.10.2016 
pierd.indusa financ.2016 PRIMARIA TMS 10,698,606  HCL 315/15.06.2018 
Total pierdere indusa (2013 – 2016)  45.087.210  
pierd.indusa financ.2017 PRIMARIA TMS 16,045,102  HCA 82/19.10.2018 
pierd.indusa financ.2018 PRIMARIA TMS 15,494,521  HCA 35/24.05.2019 
pierd.indusa financ.2019 PRIMARIA TMS 17,630,872  HCA 52/26.05.2021 
pierd.indusa financ.2020 PRIMARIA TMS 15,899,481  HCA 53/26.05.2021 
Total pierdere indusa (2017 - 2020)  65.069.976  
TOTAL pierdere indusa   110,157,186    

Conform listei de inventar Contul 472.02.03 în valoare scriptica de 4.809.601,35 lei reprezinta avansuri acordate în 
perioada august – septembrie 2021 catre CET Buzias, CET Dunarea, PT, CT, FRD. Nu detinem alte inscrisuri privind 
aceste sume. 
 Conform listei de inventar furnizate de catre debitoare, subventiile inregistrate în cont 475 la data de 31.10.2021 se 
refera la:  
 
 
 
 

-39099022

-17292309

-185019324

52680146

35387837

-149631487

31.12.219 31.12.2020 31.10.2021

Pierdere

Capital propriu
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CONT DENUMIRE COMPONENTA VALOARE 

4751.1 
Subventii investitii - 
alocatii 

Retehnologizare CT de cartier, instalarea unor unitati de 
cogenerare CT Dunarea 

2,070,989.08 

4751.1 
Subventii investitii - 
alocatii 

Retehnologizare CT de cartier, instalarea unor unitati de 
cogenerare CT Buzias 

2,289,626.16 

4751.1 
Subventii investitii - 
alocatii 

Retehnologizare retele termice Primare 410,277.52 

4751.1 
Subventii investitii - 
alocatii 

Retehnologizare retele termice secundare 1,417,413.03 

 TOTAL SOLD 4751.1   6,188,305.79 
4751.4 Sursa de investitii - taxa dezvoltare - PRODUCTIE  2,242,893.18 
4751.4 Sursa de investitii - taxa dezvoltare - DISTRIBUTIE 421,719.95 
 TOTAL SOLD 4751.4   2,664,613.13 
4751.9 DECONTARI PRIVIND FONDUL SPECIAL  -80,884.42 
 TOTAL CONT 4751   8,772,034.50 

4753 Donatii pentru investitii 
CET CENTRU EXTINDERE CU UNITATI 
MODERNE DE COGENERARE - SOC. IDOM 

1,233,442.28 

4753 Donatii pentru investitii 
CT SUD UNITATE LSO1 CU ACCESORII - SOC. 
ENERGOSOPHIA 

67,198.50 

 TOTAL CONT 4753   1,300,640.78 
 TOTAL CONT 475   10,072,675.28 

 
D. Provizioane reglementate:  
In evidenta contabila debitoarea are constituite provizioane pentru litigii și pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 
28.384.843 lei la 31.10.20211, dupa cum urmeaza:  

H. Provizioane - total din care: 22,675,555 5% 42,010,754 8% 28,384,843.36 7% 
ct 1511-Provizioane pt litigii 1,773,423   1,773,423   1,773,423.00   
ct 1518-Provizioane pentru riscuri și 
cheltuieli 

20,902,132   40,237,331   26,611,420.36   

Analitic, la 31.10.32021, provizioanele constituite se refera la urmatoarele: 
NR. 

CRT. 
DENUMIRE PROVIZION CONT 

CONTABIL 
SUMA 
- LEI- 

1 Proces cu sindicatul pentru drepturi salariale aferenta anului 2008 1511 1,773,423 
2 Chirie teren Primaria Timisoara - Distributie 2015 1518 300,857 
3 Chirie teren Primaria Timisoara - Distributie 2016 1518 311,570 
4 Chirie teren Primaria Timisoara - Distributie 2017 1518 324,810 
5 provizion concedii de odihna neefectuate 1518 70,094 
6 certificate CO2 201.463 buc*127,09077 lei 1518 25,604,089 

  TOTAL SOLD CONT 151   28,384,843 
Tinand cont de sumele inregistrate de catre debitoare în cont 472 Venituri în avans și de impartirea acestora în sume de 
reluat intr-o perioada mai mica, respectiv mai mare de un an, rezulta ca Activele circulante nu acopera Datoriile curente, 
respectiv lichiditatea debitoareai este subunitara, dupa cum urmeaza:  

Denumire indicator 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.10.2021 % 
E. Active circulante nete/ datorii 
curente nete  

-93,485,683 -21% -83,022,677 -16% -237,852,414 -55% 

F. Total active minus datorii 
curente 

114,830,907 26% 119,624,832 24% -46,103,993 -11% 

3.1.1.3 Activul net contabil 
 In contextul analizei activului și datoriilor, putem urmari evolutia activului net contabil, determinat ca diferenta intre 
totalul activelor și datoriilor societatii. Acest indicator exprima valoarea unei societati, respectiv totalul activelor 
neangajat în datorii. 
Evolutia acestui indicator se prezinta alaturat: 

Denumire indicator 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 
Total activ 449.242.255 503.621.750 436.030.926 
Total datorii 307.023.946 339.487.021 432.238.108 
Activul net contabil 142.218.308 164.134.729 3.792.819 
Provizioane constituite 22.675.555 42.010.754 28.384.843 
Venituri în avans 66.862.607 86.736.138 125.039.463 
Capital propriu 52.680.146 35.387.837 -149.631.487 

3.1.2. Analiza ratelor de structura ale elementelor patrimoniale 
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3.1.2.1 Analiza ratelor de structura ale activului patrimonial 
O analiza detaliata a elementelor de activ în practica se calculeaza prin intermediul ratelor de structura ale activului.  
Cele mai des utilizate sunt ratele prezentate alaturat în format tabelar:  

Indicatori/ Rezultatul comparatiei 
Relatia de 

calcul 
U.
M 

31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 
Valoare

a 
optima 

Analiza ratelor de structura ale 
activului 

       

1. Rata imobilizarilor (rata activelor 
imobilizate) 

Active 
imobilizate/ 
Total activ 

% 
46% 40% 44% 

peste 
60% 

nesatisfacat
or 

nesatisfacat
or 

nesatisfacat
or 

2. Rata activelor circulante 
Active 

circulante/ Total 
activ 

% 
54% 60% 56% 

Sub 
40% 

nesatisfacat
or 

nesatisfacat
or 

nesatisfacat
or 

2.1 Rata stocurilor 
Stocuri/ Active 

totale 
% 

5% 4% 7% Sub 
40% satisfacator satisfacator satisfacator 

2.2 Rata creantelor 
Creante/ Active 

totale 
% 

48% 55% 48% 
Sub 
40% 

nesatisfacat
or 

nesatisfacat
or 

nesatisfacat
or 

2.3 Rata disponibilitatilor banesti și 
plasamentelor 

(Disponibilitati 
+ Valori 

mobiliare de 
plasament)/Acti

ve totale 

% 

1% 0% 1% 

1,5%-
2% nesatisfacat

or 
nesatisfacat

or 
nesatisfacat

or 

Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului şi reflectă ponderea elementelor patrimoniale aflate 
permanent în patrimoniu. Nivelul optim al acestei rate oscilizează în jurul valorii de 60%. In cazul nostru societatea 
debitoare inregistreaza valori nesatisfacatoare ale acestui indicator, în sensul ca rata ridicata obtinuta indica o activitate 
investitionala precara în bunuri imobiliare, echipamente tehnologice, mobilier și aparatura birotica, nefiind astfel 
asigurate conditiile necesare sustinerii activitatii COLTERM S.A Evolutia acestui indicator este urmatoarea, respectiv 
de la 46% în anul 2019, ajunge la 40% în anul 2020, și la 31.10.2021 totalizeaza 44%.  
Rata activelor circulante este complementară ratei activelor imobilizate şi se calculează ca raport procentual între 
activele circulante şi totalul activului. 
Activele circulante (stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti) ocupă o pondere semnificativa în totalul activului 
patrimonial al societatii, comparativ cu activele imobilizate. Ratele celor doi indicatori sunt complementare, suma lor 
fiind de regulă egală cu întregul (100%), cu excepţia cazului când în totalul activului se regăsesc şi sume reprezentând 
cheltuieli efectuate în avans, respectiv sume înregistrate în conturi de regularizare activ. 
Ratele de detaliu ale acestui indicator, sunt: 
 rata stocurilor. Evolutia indicatorului depinde de sectorul de activitate al intreprinderii (rata fiind mai mare în 
sectorul productiv și mai mica în sfera serviciilor), durata ciclului de exploatare (rata fiind ridicata la intreprinderile cu 
ciclu lung de fabricatie) și de factorii conjuncturali. In cazul societatii debitoare, nivelul obtinut este satisfacator și 
relativ constant în perioada de referinta, influentat în mare masura de valoarea inregistrata în cont 4091-Furnizori 
debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor în valoare de 21.848.196 lei (ce reprezinta 73% din stocuri). 
Dintre acestia, valorile cele mai mari sunt reprezentatre de avansurile acordate catre E.ON Energie, Tinmar Energy și 
Enel Energie SA, astfel: 

NR. DENUMIRE FURNIZOR Explicatii  VALOARE  
1 E.ON Energie Romania avans gaze 5-18.10.2021 16,708,526.41 
2 TINMAR ENERGY S.A gaze naturale 28.10-05.11.2021 4,246,559.19 
3 ENEL ENERGIE SA avans nov.2021 841,812.21 

 rata creantelor se calculează ca raport procentual între creanţe și totalul activului și prezinta în cazul societatii 
indicatori cu valori nesatisfacatoare, respectiv de la 48% în anul 2019, ajunge la 55% în anul 2020, iar la 31.10.2021 
rezultatul cuantificat este 48%. In calculul acestui indicator o influenta importanta o au creantele inregistrate în cont 
418-Clienti facturi de intocmit în valoare de 134.454.716 lei (64% din crerantele în sold la 31.10.2021) și cont 445-
Subventii de incasat în valoare de 55.704.095 lei (26% din creantele de la 31.10.2021), reprezentand în principal 
pierderea indusa financiara și cea tehnologica. 
 rata disponibilitatilor reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul patrimoniului şi se calculează că raport 
procentual între disponibilităţile băneşti şi totalul activului și se situeaza în cazul COLTERM SA. la un nivel 
nesatisfacator, în afara nivelului de siguranta de 1.5% - 2%. 
3.1.2.2 Analiza ratelor de structura ale pasivului patrimonial 
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Analiza ratelor de 
structura ale pasivului 

  31.12.2019  31.12.2020  31.10.2021    

1. Rata stabilitatii 
financiare  

Capital 
permanent/Pasiv total 

18% 7% -34%   

2. Rata autonomiei 
financiare globale 

Capital propriu/ Pasiv 
Total 

12% 7% -34% >1/3 

3. Rata de indatorare 
globala 

Datorii totale/ Pasiv 
total 

68% 67% 99% 
2/3 

(66%) 
  nesatisfacator nesatisfacator nesatisfacator  

Analiza structurii pasivului arată că societăţile comerciale utilizează diferite surse de finanţare: surse proprii, 
reprezentate de capitalul social şi rezultatele obţinute; surse împrumutate, de natura împrumuturilor obligatare sau 
bancare (pe termen lung, mediu și scurt) şi surse atrase (credite comerciale). 
Ratele de structură permit aprecierea politicii adoptate de întreprindere în domeniul financiar, prin evidenţierea unor 
aspecte privind stabilitatea financiară, autonomia financiară, precum și gradul de îndatorare. 
Rata stabilitatii financiare reflectă legătura dintre capitalul permanent aflat la dispoziţia întreprinderii şi patrimoniul 
total, calculându-se fie ca raport procentual între capitalul permanent și pasivul total, fie ca raport între datoriile pe 
termen scurt şi total pasiv. Evolutia acestui indicator este nefavorabila societatii intrucat ponderea capitalului permanent 
în total pasiv este insuficienta și în scadere în perioada 2019-2020 și negativa la 31.10.2021 intrucat capitalul propriu 
este negativ. 
Analizând în timp evoluţia aceastei rate, putem identifica următoarele circumstante care au influentat în mod negativ 
procentajele obtinute: 
 Pierderile inregistrate în cursul exerciţiilor financiare supuse analizei; 
 Creşterea datoriilor pe termen scurt, într-un ritm superior creşterii capitalului permanent. 
Rata autonomiei financiare globale exprimă gradul de finanţare a elementelor de activ pe seama resurselor proprii. Se 
determină prin raportarea capitalului propriu la pasivul total şi reflectă ponderea pe care o au capitalurile proprii în total 
surse de finanţare. Pentru a fi satisfăcătoare, rata autonomiei financiare globale trebuie fie mai mare de 1/3 (> 33%). 
Societatea a obtinut un rezultat nefavorabil în ceea ce priveste acest indicator în toata perioada de referinta. Tendinta 
generala a fost de scadere a acestui indicator, respectiv de scadere a capitalului propriu în total pasiv, și astfel a avut loc 
o scadere a gradului de autonomie financiară globală, ca urmare a scaderii semnificative a capitalului propriu, la 
31.10.2021 capitalurile proprii fiind negative.  
Rata îndatorării globale măsoară ponderea datoriilor totale ale societăţii în total pasiv. Se calculează prin raportarea 
datoriilor totale faţă de terţi (împrumuturi pe termen mediu şi lung+datorii pe termen scurt) la total pasiv. Această rată 
arată cât din total pasiv reprezintă datoriile totale, diferenţa care rămâne reprezentând partea de capitaluri proprii ale 
entităţii, fiind complementară ratei autonomiei financiare globale, ceea ce presupune că o valoare recomandabilă ar fi de 
maxim 2/3, deci nu mai mare de 66%. Astfel: o creştere a ratei de îndatorare globale afectează rata autonomiei 
financiare globale în sensul descreşterii acesteia şi invers, o descreştere a ratei de îndatorare globală implică o creştere a 
ratei de autonomie financiară globală. 
In cazul societatii, indicatorul este nesatisfacator se situeaza peste valorea optima acceptata de 66 %, respectiv în anul 
2019 (68%), în 2021 (67%) și la data de 31.10.2021 (99%). 
Analiza ratelor de structura ale pasivului patrimonial indica rate nesatisfacatoare pe fondul scaderii valorii capitalului 
propriu pana la inregistrarea de valori negative de -149.631.487 lei la 31.10.2021. Situatia se datoreaza în principal 
majorarii datoriilor ce au decurs din desfasurarea activitatilor curente și a obtinerii de rezultate economice negative în 
perioada analizata. Aceste elemente pot constitui riscuri în privinta stabilitatii financiare, contribuind la aparitia starii de 
insolvabilitate. 
3.1.3 Analiza echilibrului financiar  
Echilibrul financiar al ulei societati, necesita a fi analizat intr-o maniera dinamica, pe cele trei coordonate temporale: 
 echilibru pe termen lung – caz în care se compară resursele permanente cu utilizările permanente - se utilizează 
indicatorul fond de rulment; 
 echilibru pe termen scurt – caz în care se compară resursele temporare cu utilizările temporare - se foloseşte 
indicatorul necesar de fond de rulment; 
 echilibru curent – situatie în care se compară disponibilităţile cu nivelul creditelor bancare temporare - se determină 
nivelul trezoreriei. 
3.1.3.1Fondul de rulment 
Fondul de rulment – reprezinta partea din capitalul permanent utilizata pentru finantarea activelor circulante, impuse de 
diferentele dintre sumele de incasat și sumele de platit, precum și de decalajul dintre termenul mediu de transformare a 
activelor circulante în lichiditati și durata medie în care datoriile pe termen scurt devin eligibile. 
Fondul de rulment se determină prin două modalităţi: 
a) pornind de la elementele cuprinse în partea superioară a bilanţului, ca diferenţă între capitalul permanent şi 
imobilizările nete. In această situaţie, fondul de rulment reprezintă excedentul de resurse permanente care asigură 
finanţarea activelor circulante. Acest excedent de resurse permanente degajat de partea de sus a bilanţului este folosit 
pentru acoperirea nevoilor de finanţare din partea de jos a bilanţului, fiind destinat reînnoirii activelor circulante. 
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b) pornind de la elementele cuprinse în partea de jos a bilanţului, ca diferenţă între activele circulante și datoriile pe 
termen scurt, situaţie în care, fondul de rulment evidenţiază surplusul activelor circulante în raport cu datoriile 
temporare sau partea activelor circulante nefinanţată de resursele pe termen scurt şi care este finanţată de resurse 
permanente. 
Indiferent de modalitatea de calcul, fondul de rulment apare ca o „marjă de securitate financiară", care permite 
întreprinderii să facă faţă, fără dificultate, diverselor riscuri care se manifestă pe termen scurt. 
Calculul indicatorului în perioada analizata se prezinta astfel: 

Indicatori Relatia de calcul U.M 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 

Capitalul permanent  

capital propriu + 
provizioane pentru 
riscuri și cheltuieli + 
datorii pe termen lung 

lei 104,450,536 77,975,904 -149,631,487 

Active imobilizate    lei 208,316,590 202,647,509 191,748,421 
Active circulante    lei 240,875,978 300,630,086 244,245,503 
Cheltuieli în avans   lei 49,686 344,154 37,004 
Venituri în avans    lei 66,862,607 86,736,138 125.039.462 
Datorii pe termen scurt   lei 277,929,111 338,909,707 432,238,110 

1. Fondul de rulment 

Capital permanent - 
Active imobilizate 

lei 
- 

103,866,054.00  
- 

124,671,605.00  
- 341,379,908.00  

 (Active circulante + 
Cheltuieli în avans) – 
(Datorii pe termen 
scurt + Venituri în 
avans). 

lei 
- 

103,866,054.00  
- 

124,671,605.00  
- 237,852,414.00  

2. Necesarul de fond de 
rulment 

(Active circulante + 
Cheltuieli în avans – 
Disponibilitati)- 
(Datorii ce trebuie 
plătite într-un an 
+Venituri în avans) 

lei 
- 

108,287,762.00  
- 

125,750,129.00  
- 241,782,878.00  

3. Trezoreria neta 
Fondul de rulment-
Necesarul de fond de 
rulment 

lei  4,421,708.00   1,078,524.00  - 99,597,030.00  

Capitaluri proprii - total   lei 52,680,145 35,387,837 -149,631,487 
In situatia analizata, fondul de rulment este negativ în perioada analizata. Diminuarea fondului de rulment poate fi 
compensată printr-o gestionare mai eficientă a activelor circulante.  
Reducerea fondului de rulment s-a datorat scaderii valorii activelor imobilizate și cresterea datoriilor curente ale 
societatii în perioada analizata. Nevoia de fond de rulment indica în aceste conditii un decalaj nefavorabil intre 
lichiditatea stocurilor și creantelor, pe de o parte, și exigibilitatea datoriilor de exploatare în crestere accentuata, pe de 
alta parte.  
3.1.3.2 Necesarul de fond de rulment 
Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintă acea parte din activele circulante care trebuie acoperită din capitalul 
permanent.  
Necesarul de fond de rulment este negativ în perioada analizata, ceea ce reflectă existenţa unui surplus de resurse 
temporare (ciclice) în raport cu activele ciclice (nevoi temporare). Situatia poate fi apreciata ca o situatie favorabila în 
cadrul intreprinderilor unde viteza de rotatie a activelor circulante ar fi în crestere și daca se contracteaza datorii pe 
termen mediu sau lung. In perioada analizata, viteza de rotatie a activelor circulante aflate în patrimoniul debitoarei 
inregistreaza o tendinta descendenta, iar datoriile cu scadenta indepartata sunt în scadere, situatie care sugereaza o 
conjunctura premergatoare aparitiei necesitatii de redresare financiara.  
3.1.3.3. Trezoreria neta 
Trezoreria netă este expresia cea mai concludentă a desfăşurării unei activităţi echilibrate și eficiente. Ea relevă calitatea 
echilibrului general al întreprinderii atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt. 
Ecuaţia financiară a bilanţului, rezultat al abordării financiare, evidenţiază faptul că echilibrul financiar al societăţii, 
respectiv relaţia de egalitate valorică stabilită între utilizarea sau alocarea resurselor şi originea lor (resursele ca atare), 
este legat de deciziile managementului societăţii pe termen scurt şi mediu (ce vizează gestiunea stocurilor, politica de 
credit comercial faţă de clienţi, relaţiile cu furnizorii etc), cât și pe termen lung (investiţiile și mijloacele de finanţare 
durabile). 
Trezoreria pozitiva este efectul suficientei fondului de rulment și evidenţiază un echilibru financiar regasit sub forma 
fluxurilor pozitive de numerar din operatiunile efectuate, respectiv a disponibilitatilor banesti în conturi bancare sau în 
casa. La 31.10.2021 Trezoreria neta este negativa. 
3.1.4 Analiza lichiditatii 
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 Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani. 
 Acest indicator se analizeaza prin intermediu ratelor de lichiditate, astfel: 
o Rata lichidităţii generale exprimă măsura în care societatea este aptă de a-şi onora datoriile pe termen scurt din 
activele de exploatare (activele circulante), adică în ce măsură sunt suficiente activele circulante 
(stocuri+creanţe+disponibilităţi) pentru a acoperi obligaţiile de plată vizând datoriile pe termen scurt. 
Acest indicator se calculează ca raport între active circulante și pasive curente (datorii pe termen scurt). 
De regulă se consideră că lichiditatea generală reflectă o situaţie bună dacă are valori cuprinse între 1,2 până la 2, limita 
sa minimă fiind 1. Valoarea maximă acceptată este 2, iar dacă rata lichidităţii trece peste această valoare este un semnal 
că activele circulante sunt gestionate necorespunzător. In situaţia în care rata lichidităţii are valori mai mari de 1,2, 
situaţia societăţii este bună, denotând că are capacitatea de a-şi achita datoriile exigibile. 
O rată a lichidităţii mare nu indică neapărat o activitate eficientă, având în vedere faptul că mărimea ratei este 
influenţată de mărimea stocurilor, care, dacă au o viteză de rotaţie mică, sau sunt fără mişcare sau degradate, denotă un 
nivel scăzut al lichidităţii. 
Dacă rata lichidităţii generale este egală cu 1, acest lucru denotă o deplină concordanţă între activele circulante și 
resurse. Această situaţie poate fi un impediment pentru societate, deoarece orice întârziere în încasarea creanţelor poate 
duce la imposibilitatea acoperirii datoriei curente. 
Când rata lichidităţii generale este mai mică decât 1, societatea se află în situaţia în care înregistrează plăţi restante cu 
influenţă asupra fluxurilor băneşti şi financiare. Remediul în acest caz este reducerea nivelului stocurilor sau reducerea 
duratei creditului client. 
o Rata lichidităţii curente reflectă capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt din plasamente și 
disponibilităţi, calculându-se ca raport între investiţii financiare pe termen scurt plus disponibilităţi băneşti și pasive 
circulante. Valoarea optimă a acestei rate este cuprinsă între 0,4 și 0,6. 
o Rata lichidităţii imediate exprimă măsura în care entitatea este aptă ca din disponibilităţile băneşti să-şi achite 
prompt datoriile pe termen scurt, calculându-se ca raport între disponibilităţi băneşti și datorii pe termen scurt. 
Valoarea recomandată a acestui indicator este cuprinsă între 0,2 și 0,3, tinzând spre 1. Trebuie avut în vedere faptul că o 
rată a lichidităţii imediate mai mare nu constituie neapărat o garanţie că societatea poate să-şi achite datoriile pe termen 
scurt, dacă celelalte elemente ale activului circulant au o lichiditate redusă. 
Un nivel redus al acestei rate poate asigura menţinerea echilibrului financiar, dacă stocurile, creanţele sau titlurile de 
plasament ale societăţii sunt uşor mobilizabile, în conformitate cu exigibilitatea datoriilor pe termen scurt. 

 Relatia de calcul U.M. 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021   
Analiza ratelor de 
lichiditate 

            

1. Rata lichiditatii generale 
Active circulante/Datorii 
curente 

% 87% 89% 57% 
120 - 
200% 

2. Rata lichiditatii curente 
(Active circulante-
Stocuri)/Datorii curente 

% 79% 83% 50% 40-60% 

3. Rata lichiditatii imediate 
Disponibilitati și 
plasamente/Datorii curente 

% 2% 0% 1% 20-30% 

3.1.5 Analiza solvabilitatii 
Solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scadenta. 
Ratele de slvabilitate ce pot fi analizate în acest sens sunt: 
Rata solvabilitatii patrimoniale se calculeaza ca raport intre capitalul propriu și suma dintre capitalul propriu și creditele 
totale. Valoarea minima a acestui indicator trebuie sa se incadreze în limita 30-50%. 
Rata solvabilitatii generale – se determina ca raport intre activele totale și datoriile totale și indica gradul de acoperire a 
datoriilor totale de catre activele totale ale intreprinderii și exprima siguranta de care se bucura creditorii pe termen 
lung, precum și marja de creditare a intreprinderii. Valoarea critica a acestui indicator este sub 150%. 

Analiza ratelor de solvabilitate     31.12.2019  31.12.2020  31.10.2021  

1. Rata solvabilitatii 
patrimoniale 

Capital propriu/ (Capital 
propriu+Credite totale) 

% 58% 53% 
Capital 
propriu 
negativ 

2. Rata solvabilitatii generale Active totale/Datorii totale % 146% 148% 101% 
In perioada analizata, societatea debitoare nu prezinta valori apropiate de valorile considerate normale, fiind vizibila 
incapacitatea temporara de plata a societatii. 
Din analiza ratelor calculate în tabelul de mai sus, putem concluziona faptul ca societatea nu isi poate achita datoriile 
curente pe seama trezoreriei, fiind nevoie de o gestionare rationala a resurselor, fiind dependenta de sumele alocate de 
la buget. 
Pentru a ne forma o imagine a companiei comparativ cu media sectoriala pe grupa CAEN 353, prezentam mai jos o 
serie de indicatori ai COLTERM SA raportati la domeniul în care activeazaxiv. 

 
xiv www.termene.ro 
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Lichiditatea curenta este 
sub media sectoriala în 
perioada 2015 – 2020. 

La 31.10.2021 este 0,57, 
în scadere fata de anul 

2020. 

 

Lichiditatea imediata 
este sub media sectoriala 
în perioada 2015 – 2020. 
La 31.10.2021 este 0,50, 
în scadere fata de anul 

2020. 

 

Solvabilitatea este sub 
media sectoriala în 

perioada 2015 – 2020. 
La 31.10.2021 este 

101%, în scadere fata de 
anul 2020 cand a fost 

148% 
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Gradul de indatorare 
este mult peste media 

sectoriala . 
La 31.10.2021 

capitalurile sunt 
negative, gradul de 

indatorare fiind foarte 
ridicat, debitoarea fiind 

decapitalizata. 

 

Solvabilitatea 
patrimoniala este peste 

media sectoriala 

 

Structura activelor este 
peste media sectoriala, la 
Colterm activele 
imobilizate reprezentand 
peste 40% din total 
active 
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Gradul de capitalizare se 
afla sub media 

sectoriala. 

3.2 Analiza contului de profit și pierdere 
 Contul de profit și pierdere este un instrument contabil care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare, 
sintetizand intr-o maniera explicita veniturile și cheltuielile dintr-o perioada de gestiune și pe aceasta baza prezinta 
modul de formare a rezultatelor econimice. Asadar, contul de profit și pierdere este un document de sinteza contabila 
prin care se grupeaza fluxurile de exploatare, financiare și extraordinare ale unei intreprinderi. 
 In concluzie, analiza evolutiei contului de profit și pierdere este necesara pentru a contura o imagine fidela a situatiei 
debitoarei precum și pentru a putea defini cat mai precis cauzele și imprejurarile care au determinat instalarea 
insolvenței acesteia. 
 Imaginea de ansamblu asupra contului de profit și pierdere în perioada 2019 – 31.10.2021 se prezinta alaturat: 

Indicatori 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 
I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE       
A. Venituri din exploatare (operationale)- total 
(A.1+A.2) din care: 

232,111,259 270,468,233 147,609,679 

A.1. Cifra de afaceri neta - total din care: 194,114,152 212,620,824 145,428,584 
Productia vanduta 133,739,963 146,183,230 101,002,823 
Venituri din vanzarea marfurilor  60,374,189 66,437,594 44,425,761 
venituri din servicii prestate și din redevente  

  
0 

Reduceri comerciale acordate (709) 
  

  
A.2. Venituri aferente costului productiei în curs de 
executie 

-2,769,919 4,083,064 -1,614,945 

A.3. Alte venituri din exploatare 40,767,026 53,764,345 3,796,040 
B. Cheltuieli operationale - total (B.1+B.2+B.3) din 
care: 

273,438,345 253,908,617 333,589,044 

B.1. Cheltuieli materiale - total din care: 140,279,819 128,883,350 125,771,576 
Materii prime și materiale consumabile 30,163,139 49,392,255 22,212,347 
Alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar, materiale 
nestocate, etc.) 

91,189,647 63,417,505 89,104,979 

Alte cheltuieli externe (energie și apa) 19,369,880 16,073,335 14,933,842 
Cheltuieli privind marfurile 

 
255 0 

Reduceri comerciale primite (609) 442,847 0 479,592 
B.2. Cheltuieli cu personalul și asimilate 46,170,911 48,485,174 39,073,220 
B.3. Alte cheltuieli de exploatare - total dc 86,987,615 76,540,093 168,744,248 
Cheltuieli privind prestatiile externe 30,517,909 34,099,205 27,423,640 
Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate 2,971,778 3,104,809 2,889,960 
Alte cheltuieli 53497928 39336079 138,430,648 
C. EBIT (profitul inainte de cheltuiala cu dobanda și 
impozitul) (A-B) 

-41,327,086 16,559,616 -185,979,365 

D. Ajustari privind imobilizarile, activele circulante și 
provizioanele 

-2,699,665 30,574,658 -2,920,600 

C.1 Cheltuieli 30,803,088 51,006,902 10,725,257 
C.2 Venituri 33,502,753 20,432,244 13,645,857 
E. Total cheltuieli din exploatare (B+D) 270,738,680 284,483,275 330,668,444 
F. EBITDA (profitul inainte de chetuiala cu dobanda, -38,627,421 -14,015,042 -183,058,765 
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Indicatori 31.12.2019 31.12.2020 31.10.2021 
impozitul, deprecierea și amortizarea) sau Rezultatul 
din exploatare (A-B+D) 
II. ACTIVITATEA FINANCIARA       
G. Venituri financiare 76,722 1,277 780 
H. Cheltuieli financiare 548,323 3,278,544 1,177,533 
I. Rezultat financiar (G-H) -471,601 -3,277,267 -1,176,753 
III. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA       
J. Venituri extraordinare 0 0 0 
K. Cheltuieli extraordinare 0 0 0 
L. Rezultat extraordinar (J-K) 0 0 0 
Venituri totale (A+G+J) 232,187,981 270,469,510 147,610,459 
Cheltuieli totale (B+D+H+K) 271,287,003 287,761,819 331,845,977 
M. PROFITUL BRUT (F+I+L) -39,099,022 -17,292,309 -184,235,518 
N. Impozit pe profit/ venit 0 0 783,806 
O. Profit/ pierdere neta -39,099,022 -17,292,309 -185,019,324 
Rezultatul din exploatare  -38,627,421 -14,015,042 -183,058,765 
Rezultat financiar -471,601 -3,277,267 -1,176,753 
Rezultatul net -39,099,022 -17,292,309 -185,019,324 

Situatia CLT Colterm SA, în perioada 2010-2020, se prezinta alaturat: 

 

Cu toate ca incepand cu 
anul 2018 cifra de afaceri 
inregistreaza un trend 
ascendent, debitoarea 
inregistreaza în mod 
repetat pierderi, capitalul 
propriu fiind în scadere 
semnificativa. 

 

Cifra de afaceri are un 
trend ascendent incepand 

cu anul 2018 
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Debitoarea inregistreaza 
pierderi în fiecare an 
incepand cu anul 2016. 

 

Numarul mediu de salariati 
fluctueaza usor fiind în 
medie de peste 800 
salariati 

 
 Situatia CLT COLTERM SA în raport cu domeniul în care activeaza, se prezinta alaturat: 
 

 

COLTERM SA reprezinta 7,39% din 
piata de profil 
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Raportat la media sectoriala, COLTERM 
inregistreaza pierdere, astfel marja de 
profit net fiind zero, fata de o medie 
sectoriala de peste 16% în ultimii 3 ani. 

 

Raportat la media sectoriala, COLTERM 
inregistreaza pierdere, astfel marja de 
profit brut fiind zero, fata de o medie 
sectoriala de peste 17,5% în ultimii 3 
ani. 

 Rezultatul operational (din exploatare) prezinta cea mai mare importanta în cadrul analizei contului de profit și 
pierdere, indiferent de specificul activitatii societatii debitoare. 
 In anii supusi analizei, rezultatul activitatii de exploatare (EBITDA sau indicatorul denumit și Earnings before interest, 
tax, depreciation and amortization – un indicator extrem de util, fiind o aproximare a cash-flowului din operatiuni și 
prin urmare o masura a performantei firmei). Debitoarea inregistreaza pierdere din exploatare pe intreaga perioada 
analizata, dupa cum urmeaza:  
- An 2019  -38.627.421 lei 
- An 2020  -14.015.042 lei 
- 31.10.2021  -183.058.765 lei 
 Rezultatul activitatii financiare este negativ în perioada supusa analizei (2019 – 31.10.2021), inregistrandu-se 
urmatoarele valori:  
- An 2019  -471.601 lei 
- An 2020  -3.277.267 lei 
- 31.10.2021  -1.176.753 lei 
 Rezultatele negative din activitatea financiara se datoreaza în principal cheltuielilor cu dobanda: 540.173 lei la 
31.12.2019, 3.128.815 lei la 31.12.2020 și 1.162.063 lei la 31.10.2021 
 Rezultatul net al exercitiului este pierdere pe intreaga perioada analizata, astfel : 
- An 2019  -39.099.022 lei 
- An 2020  -17.292.309 lei 
- 31.10.2021  -185.019.324lei 
 Se constata ca pe intreaga perioada analizata debitoarea inregistreaza pierderi considerabile, influentand negativ bunul 
mers al activitatii de termoficare locale, aceste pierderi generand eforturi considerabile atat din bugetul local cat și din 
bugetul de stat. 
Pierderile obtinute au fost influentate de: 
o Pierderile induse – financiare și tehnologice (care influenteaza rezultatul curent „Contul de profit și pierdere” - 121, 
iar la inchiderea exercitiului pierderea se raporteaza în contul 117 „Rezultat reportat” 
Pentru a atinge o stare de echilibru, veniturile obtinute din desfasurarea activitatii (in cazul CLT Colterm SA, veniturile 
obtinute din vanzarea energiei termice) trebuie sa se situeze la un nivel superior costurilor generate prin desfasurarea 
activitatii.  
Astefel, Pretul de vanzare * cantitatea de energie facturata trebuie sa fie superioara cheltuielilor/Gcal * cantitatea de 
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energie produsa + pierderile induse tehnice/ financiare, neincluse în pret.  
Cheltuielile/Gcal sunt aprobate de catre ANRE în pretul de producere, transport, distributie și furnizare al energiei 
termice.  
Pierderile induse tehnologice sunt legate de activitatea desfasurata de debitor, cu toate acestea nu sunt incluse în 
pret/tarif. Acestea sunt generate de vechimea retelelor de transport, distributie a energiei termice. Pentru a stopa 
pierderile masice sau de caldura pe traseu sunt necesare investitii, care sa determine optimizarea costurilor. 
o Nerealizarea veniturilor se datorează neaprobării la timp a modificarilor de pret practicat catre populatie și agenti 
economici și pe cale de consecinta nefacturarea la timp; 
o Neincasarea la timp a subventiilor reprezentand diferenta de pret (ceea ce genereaza disfunctionalitati/ blocaje în 
desfasurarea activitatii. Subventiilor reprezentand diferenta de pret reprezinta practic un ajutor acordat populatiei pe 
care CLT Colterm SA o deserveste. Din aceasta perspectiva, nu sunt indeplinite toate cele 4 criterii care califica un 
ajutor de stat (favorizează anumite întreprinderi sau producţia anumitor bunuri, este acordat de stat sau din resurse de 
stat, distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa, afectează comerţul între Statele Membre) 
Astfel, daca pentru neincasarea la timp a facturilor emise catre populatie sau agenti economici legislatia prevede 
calculul acesoriilor/ majorarilor de intarziere la plata, pentru neincasarea la timp a subventiei diferenta de pret, legislatia 
nu permite calculul de accesorii. In perioada 2006-2014 CLT Colterm SA nu a beneficiat de incasarea la timp a 
subventiei diferenta de pret, ceea ce a generat pierderi induse financiar în valoare de cca. 108 mil. lei. 
Cu toate acestea pentru neplata la timp a obligatiilor, ANAF percepea penalitati. 
In ipoteza achitarii integrale a subventiei diferenta de pret, daca erau aprobate de catre Consiliul Local toate pierderile 
financiare (cu facturarea acestora), valoarea capitalurilor proprii ar fi respectat conditia de impusa prin dispozitiile 
art.153^24 din LEGEA nr.31 din 16 nov. 1990 (**republicata**) privind societatile comerciale, pentru continuitatea 
activiatatii activitatii, pentru anii 2019 și 2020. 
o Cresterea pretului gazelor naturale 
o Cresterea pretului carbunelui 
o Influenta costurilor cu achizitionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (si implicit a amenzii aplicate 
de AFM), 
o Cresterea numarului de debransari cu influenta directa asupra scaderii energiei termice livrare și cresterea costurilor 
unitare fixe (respectiv cresterea cheltuielilor cu energia termica pentru apartamentele ramase în sistem centralizat, în 
condominiile în care se inregistreaza deconectari, avand ca efect, în timp, debransarea intregului condominiu). 
o Lipsa investitiilor în infrastructura de transport și distributie ceea ce conduce la cresterea pierderilor în retea…etc. 
3.3 Sinteza constatarilor rezultate în urma actiunii de control a Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timis 
- Raportul de control nr. 26210/23.12.2021 
In perioada 29.11.2021 – 23.12.2021 a avut loc o actiune de control a Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de 
Conturi Timis, avand ca tema “Verificari cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale 
entitatii”. 
Sinteza constatarilor rezultate în urma actiunii de control a Curtii de Conturi - Raportul nr. 26210/23.12.2021 se refera 
la: 
a) disfunctionalitati privind desfasurarea sedintelor AGA, modalitatea de convocare și dezbatere a punctelor aflate pe 
ordinea de zi; 
b) Tergiversarea municipalitatii de aprobare a preturilor reprezentand energia termica; 
c) Aspecte privind penalitati de intarziere calculate și facturate eronat de catre EON Energie Romania SA 
d) Dificultati care au condus la afectarea continuitatii activitatii, 
e) Inventarierea patrimoniului, predare – primire și concesionare a bunurilor de natura SACET, 
f) Aspecte cu privire la aplicarea dublului standard în ceea ce priveste modul de calcul al penalitatilor de intarziere și 
stornarea sumelor aferente. 
Descrierea constatarilor retinute mai sus au avut la baza urmatoarele aspecte:  
a) Disfunctionalitatile sesizate de catre auditorii publici externi (privind desfasurarea sedintelor AGA, modalitatea de 
convocare și dezbatere a punctelor aflate pe ordinea de zi), au fost în legatura cu lipsa achizitiei Certificatelor EUA 
(201.463 certificate EUA aferente emisiilor CO2 generate în perioada 01.01.2020-31.12.2020) pe fondul sincopelor de 
comunicare și colaborare intre cele doua entitati ceea ce a determinat Administratia Fondului de Mediu, în luna mai 
2021, la sanctionarea debitoarei CLT Colterm SA cu o penalitate în sumă de 106.863.467 lei. 
b) In legatura cu tergiversarea municipalitatii de aprobare a preturilor reprezentand energia termica concluziile echipei 
de control au retinut ca neaprobarea actualizarii preturilor de catre municipalitate au obligat societatea sa furnizeze 
energie termica la un pret mult mai mic decat cel care ar acoperi costurile, aceasta situatie fiind valabila atat pentru 
energia termica furnizata populatiei, cat și pentru cea furnizata agentilor economici. 
Astfel, pretul actual al energiei termice livrata consumatorilor casnici în sistemul centralizat este de 483,10 lei/Gcal 
inclusiv TVA  

Pret furnizare 
energie termica 

Consumatori casnici Consumatori non-
casnici 

Data aplicare Temei legal (HCL) 

in sistem 
centralizat 

483,10 lei/Gcal 
inclusiv TVA 

499,48 lei/Gcal 
inclusiv TVA 

Incepand cu luna ianuarie 
2020 pe baza cheltuielilor 
aferente anului 2019 

HCL 627/10.12.2019 
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Aceste preturi sunt în vigoare și la data controlului, desi ultima fundamentare a actualizarii pretului la 900 lei a fost 
prezentata municipalitatii la data de 14.10.2021. În calculul acestui preț a fost avut în vedere costul mediu pe certificat 
pe cele 2 centrale (CET Centru și CET Sud)de 58-59 euro/certificat EUA ( calculat pe baza bilanțului tehnologic la 
67.322.288 lei) în conditiile în care pretul pe piata libera pe care se tranzactioneaza certificatele este de 84,77 euro/tona 
(încă din data de 16.12.2021).  
Prin urmare, inclusiv pretul ce a fost aprobat prin HCL 507/23.12.2021 și nr. 39/08.02.2022 este în prezent unul depasit, 
la data solicitarii. Din acest motiv, CLT Colterm SA va trebui de indata sa solicite luarea masurilor de actualizare a unui 
nou pret la conditiile pietei, iar toate calculele municipalitatii vor trebui sa tina cont de aceste influente.  
De asemenea, se constata ca CLT Colterm SA nu a propus nici în trecut, dar nici prin ultima fundamentare a preturilor 
și tarifelor o cota de dezvoltare, în vederea includerii acesteia în nivelul preturilor și tarifelor locale, potrivit 
prevederilor art.6 din Ordinul nr. 66/2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
preturilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv 
energia termica produsa în cogenerare, în care se stipileaza la alin (4) “In calculul preturilor și tarifelor locale vor fi 
luate în considerare costurile justificative ale activitatilor de producere, transport, distributie și furnizare a energiei 
termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltarii și modernizarii SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru 
protectia mediului, precum și o cota de profit, dar nu mai mult de 5%”.  
Conform prevederilor Legii nr. 325/2006, operatorul serviciului public de alimentare centralizata de energie termica 
trebuie sa intocmeasca și sa solicite stabilirea, ajustarea si/sau modificarea preturilor și tarifelor locale pentru serviciile 
publice de alimentare cu energie termica produsa în sistem centralizat. In acest sens, Colterm a intocmit documentatia 
pentru fundamentarea modificarii preturilor și tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distributie a 
energiei termice în mun. Timisoara, inca din luna noiembrie 2020, asa cum rezulta din adresa 23672/26.11.2020. 
De asemenea, prin adresa inregistrata la Colterm sub nr. 21450/14.10.2021 și la Primaria Mun. Timisoara sub nr. 
RE2021-001455/14.10.2021, se solicita din nou modificarea preturilor, fara a acea insa vreun raspuns din partea 
municipalitatii pana la intocmirea actului de control. 
Preturile aflate în vigoare în anii 2020 și 2021 au la baza HCL nr. 627/10.12.2019 în conditiile în care în ultimii 2 ani 
UATM Timisoara nu a mai modificat pretul local de productie, transport, distributie și furnizare a energiei termice 
livrate (desi în ultimii 2 ani preturile combustibililor, energiei electrice, apei și materialelor au inregistrat cresteri 
semnificative. 
Auditorii publici externi au constatat faptul ca nu exista o procedură de comunicare a companiei cu Adunarea Generala 
a Actionarilor, precum și de convocare a acesteia.  
Auditorii publici externi au identificat aceste riscuri deosebit de importante, intrucat se observa ca problemele ce tin de 
continuitatea activitatii nu sunt dezbatute în AGA – singura în masura sa decida asupra lor – mai ales ca aceasta si-a 
exprimat pozitia imperativa de mentinere a continuitatii activitatii 
Neaprobarea actualizarii preturilor de catre municipalitate obliga societatea sa furnizeze energie termica la un pret mult 
mai mic decat cel care ar acoperi costurile, aceasta situatie fiind valabila atat pentru energia termica furnizata populatiei 
cat și pentru cea furnizata acentilor economici.  
Costurile mari de producere, transport și distributie a energiei termice au fost determinate de scumpirea accentuata a 
gazelor naturale, energiei electrice precum și a altor cheltuieli. 
De asemenea, neaprobarea preturilor și tarifelor propuse și transmise de catre Colterm în vederea validarii acestora prin 
hotarare de consiliu local a privat societatea de a beneficia de prevederile Legii nr. 259/29.10.2021 pentru aprobarea 
OUG nr. 118/04.11.2021, privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze 
naturale pentru sezonul rece 2021-2022. 
Consecintele economico- financiare, sociale ale abaterii de la legalitate și regularitate constau în generarea de pierderi 
tehnologice și implicit cresterea nivelului creditelor bugetare necesare pentru sustinerea activitatii serviciului public de 
termoficare. 
Masuri ce se impun a fi luate în vederea inlaturarii abaterilor constatate: 
o Efectuarea demersurilor necesare în vederea prezentarii spre aprobare de catre autoritatea locala a fundamentarii 
noilor preturi, care sa includa cota de dezvoltare, costul de achizitie real de pe piata a combustibililor, a energiei 
electrice, precum și asigurarea corelarii nivelului preturilor/ tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor/ 
tarifelor din economie, prin administratorul special și judiciar 
o Elaborarea procedurilor aferente sistemului de control intern managerial cu privire la emiterea și operationalizarea 
procedurii de comunicare a managementului și a administratorilor CLT Colterm SA în vederea convocarii AGA, 
precum și a mecanismului de functionare a acesteia în toate conditiile, potrivit dispozitiilor legii societatilor comerciale 
și a atributiilor stabilite în ROF a companiei, astfel incat aceasta sa raspunda unuia din obiectivele sale principale, 
respectiv monitorizarea și evaluarea prin reprezentantii comunitatii locale în adunarea generala a actionarilor a 
performantei consiliului de administratie, pentru a se asigura în numele UAT – Municipiul Timisoara –actionar unic, ca 
sunt respectate principiile de eficienta economica și profitabilitate în functionarea societatii în conditiile de continuitate 
a activitatii impuse prin lege 
c) In legatura cu penalitatile de intarziere calculate și facturate eronat de catre EON Energie Romania SA, auditorii au 
recomandat stabilirea cu certitudine a tuturor platilor/ creantelor. 
Masuri ce se impun a fi luate în vederea inlaturarii abaterii constatate: 
Continuarea demersurilor în vederea stabilirii cu certitudine a tuturor platilor efectuate de catre debitorii cedati, de 
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identificare și stornare a penalitatilor de intarziere calculate nelegal precum și de obtinerea documentelor din care 
rezulta radierea din arhiva electronica a tuturor inregistrarilor aferente celor doua contracte de cesiune, precum și 
radierea sarcinilor aferente imobilului din Timisoara str. Piatra Craiului nr. 3, inscrise în temeiul contractului de ipoteca 
imobiliara nr. 765/23.06.202. 
d) Concluziile Curtii de Conturi în legatura cu dificultatile care au condus la afectarea continuitatii activitatii au fost 
urmatoarele: 
o Pierderile induse tehnologic facturate de catre municipalitate, desi validate prin hotarari de consiliu nu sunt onorate 
la timp de catre autoritatile locale, fiind achitate cu mari intarzieri, neexistand parghii care sa conditioneze sau sa 
penalizeze neachitarea lor la timp; 
o Lipsa incasarilor au generat neplata furnizorilor la termenul stabilit și implicit alte penalitati, alte pierderi financiare. 
o Aprobarea cu intarziere a bilantului energetic aferent anului 2020 și implicit a pierderilor tehnilogice au condus la 
imposibilitatea achizitionarii certificatelor CO2 pentru consumul din anul 2020 și pe cale de consecinta penalitatea 
AFM în valoare de 106.000.000 lei; în fundamentarea BVC pe anul 2021 este bugetata doar suma de 58.492.070 lei; 
o Lipsa de lichiditati a determinat și imposibilitatea achizitiei de stocuri; 
o Nu au fost indeplinite obligatiile UATM Timisoara în vederea eliminarii pierderilor din prestarea serviciiului public 
de furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, referitoare la reorganizarea CLT Colterm și de 
modernizare a infrastructurii de operare/ de eficientizare a serviciului de termoficare, etc.  
o Cele doua entitati s-au linitat la transmiterea unor adrese de corespondenta care a creat un cerc vicios, un blocaj, prin 
transmiterea de la una la alta a aceleiasi facturi, cu solicitarea efectuarii platii, la care s-a raspuns invariabil același 
raspuns de refuz la plata, fara a se actiona în conformitate cu dispozitiile legale, potrivit atributiilor celor doua parti 
implicate, în vederea asigurarii continuitatii activitatii. 
Din documentele puse la dispozitia organelor de control, s-a constatat ca CLT Colterm SA inregistreaza la data de 
24.11.2021 creante neincasate de la Primaria Timisoara în suma de 176.004.889 lei, din care unele sunt facturate și 
altele figureaza în contul facturi de intocmit, reprezentand pierderea indusa tehnologica și pierderea indusa financiar, 
dupa cum urmeaza:  

Simbol cont Specificatie Valoare % 
4458.4 Pierderea indusa tehnologica aferenta perioadei 

2018-2019  
7.355.472,60 4,18% 

4458.3 Pierderea indusa financiara aferenta perioadei 
2013-2016 

45.087.210,00 25,62% 

418.06 Facturi de intocmit – pierderea indusa 
Tehnologic, estimata pentru anul 2020 

58.492.230,65 33,23% 

418.07 Facturi de intocmit - pierderea indusa financiara 
aferenta perioadei 2017 - 2020 

65.069.976,00 36,97% 

 Total de primit 176.004.889,25 100% 
Cu privire la pierderea indusa tehnologic: 
Pierderile induse tehnologic reprezinta diferenta dintre pierderile reale inregistrate în cursul unui an și pierderile 
tehnologice aprobate în preturile locale aferente anului, neacceptate în pret/tarif, aprobat prin HCL. 
 Fundamentarea preturilor tarifelor practicate în anul 2020 a avut la baza, Legea serviciului public de alimentare cu 
energie termica nr.325/14.07.2006 și Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor și tarifelor locale 
pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa în cogenerare, metodologie elaborata de catre ANR 
SC Conform acestora s-au luat în considerare doar pierderile tehnologice de energie termica. 
 Pierderile tehnologice induse sunt calculate în Bilantul energetic anual, intocmit de catre societati autorizate, insusit de 
COLTERM și reprezinta diferenta dintre cantitatea de energie produsa de CLT Colterm SA și cantitatea de energie 
vanduta, unitatea de masurare fiind Gcal. 
Aceasta cantitate se inmulteste cu pretul de productie, transport și distributie aferent anului pentru care se calculeaze 
pierderile rezultand astfel valoarea în lei a pierderilor tehnologice induse. Valoarea astfel stabilita se solicita de catre 
CLT COLTERM SA pentru a afi aprobata de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara și acoperita din fonduri 
de la bugetul local/stat. 
 Potrivit Ordonantei nr.36 din 2 august 2006, privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu energie termica a populatiei, art.5^2 alin(1) , Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de 
productie, transport, distributie și furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, inregistrate de 
operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale 
unitatilor administrativ-teritoriale’’. 
 Amintim și prevederile art.5^2 alin (3) , In vederea eliminarii pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a 
energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1), 
pentru perioada 2009-2015, au urmatoarele obligatii: 
a) Sa implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autoritatilor administratiei 
publice locale și de modernizare a infrastructurii de operare; 
b) Sa eficientizeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile solutii, inclusiv prin atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii; 
(4)Ministerul Administratiei și Internelor va monitoriza modul de implementare a obligatiilor prevazute la alin.(3); 
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(5)Autoritatile de reglementare competente implementeaza un sistem de reglementare pentru sustinerea și incurajarea 
investitiilor în vederea promovarii cogenerarii de inalta eficienta în scopul diversificarii surselor de materii prime și 
reducerii costurilor” 
 Cu privire la pierderea indusa tehnologic, redam mai jos modul de aprobare și decontare a pierderilor induse 
tehnologice în perioada 2016-2019, aprobate prin HCL. 

Pentru 
anul: 

HCL nr/data Perioada Valoare Factura nr/data Incasat în perioada 

2016 HCL 229/28.11.2016 Ian-oct 2016 12.297.757,00 415/05.12.2016 
05.12.2016-
13.12.2016 

2016 HCL 544/20.12.2017 Nov-dec 2016 
7.961.030,74 
-7.961.030,74 
+7.961.030,74 

113/08.05.2017 
69/28.03.2018 
70/28.03.2018 

Fc initiala 
Fc storno 
Fc noua 

10.05.2018-
27.09.2018 

2017 HCL nu a fost aprobata 2017 
39.398.873,43 
-39.398.873,43 

 

125/30.04.2018 
158/27.06.2018 

Fc initiala 
Fc storno 

2017 HCL 42/05.02.2019 2017 
10.000.000,00 
26.469.683,00 

34/14.02.2019 
75/27.03.2019 

11.03-01.04.2019 
09.04.2019-
11.02.2020 

2018 HCL 492/02.12.2019 2018 38.985.951,99 282/07.10.2019 
11.11.2020-
03.12.2021 

2019 HCL 153/30.04.2020 2019 46.298.596,82 140/15.05.2020 
09.09.2020-
03.12.2021 

2020 HCL 458/07.12.2021  
36.463.527,40 
37.153.342,86 

411/09.12.2021 
422/14.12.2021 

Incasat 8.000.000 lei 

Pierderile induse financiar au apărut ca umare a faptului că principalii furnizori de combustibil au perceput penalitati de 
intarziere pentru neplata în termen a datoriilor Colterm fata de acestia, conform clauzelor contractuale. De asemenea și 
bugetul de stat calculeaza accesorii pentru neplata impozitelor, TVA și contributii salariale. 
Precizăm de la început faptul că niciunde în legislația de specialitate nu este definită noțiunea de pierderi induse 
financiare. Astfel, art.5^2 alin (3) din OG nr.36/2006 definește noțiunea de pierderi induse, prevederile articolului fiind 
următoarele: „Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei 
termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea 
autoritățiloradministrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale” . 
Astfel, auditorii publici externi observă din informațiile furnizate de personalul de specialitate din entitate, următorul 
mod de acțiune:  
o se stabilește un preț reglementat aprobat prin HCL Timișoara, fundamentat de CLT Colterm SA pe baza unui Bilanț 
real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al 
municipiului Timișoara aferent fiecărui an;  
o tot prin HCL se stabilește prețul facturat către populație;  
o diferența dintre aceste două prețuri, amintite mai sus, este utilizată de CLT Colterm SA sub denumirea de subvenție, 
noțiune acceptată și de UATM Timișoara;  
o diferența dintre prețul total calculat de CLT Colterm SA și prețul reglementat, ținând seama de costul complet al 
serviciilor, trebuie suportată de companie dintr-un profit de 5%, incluzând aici, astfel, prețul total de prestare a 
serviciilor (in continuare PTPS) la care e obligat CLT Colterm SA potrivit contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Timișoara, respectiv include costuri directe, 
costuri indirecte, cheltuieli generale ale companiei, procent de profit, TVA. Prin urmare acest preț total nu poate fi 
niciodată încasat de la terții beneficiari, întrucât este plafonat la a fi acceptat de unitatea administrativ teritorială, fiind 
unul reglementat de ANRE.  
Prin urmare, în componența acestui preț reglementat singurele pierderi admise sunt o parte din cele tehnologice, 
rezultate din bilanțul energetic, care sunt diferite de pierderile reale, efective, cuprinse în PTPS. Aceste pierderi sunt 
rezultate în urma: 
o Pierderilor tehnologice suplimentare pe rețele;  
o Costurilor suplimentare de atragere a lichidităților pentru plata furnizorilor de combustibil cu transportul aferent 
pentru funcționarea serviciului public de furnizare a energiei termice - date de neîncasarea la timp a energiei facturate la 
populație și agenți economici, dar și provenite din neîncasarea pierderilor aprobate de UATM Timișoara prin bilanțul 
energetic;  
o Accesorii la contractele cu acești furnizori strategici datorate neplăților sau plaților cu întârziere a combustibililor cu 
transportul aferent;  
o Creșterile prețurilor de livrare a combustibililor și energiei electrice, cu menținerea nivelului celorlalte elemente de 
cheltuieli și a cotei de profit până la 5% (practic doar aceasta creștere anulează întreg profitul) - procent peste care se va 
face de către companie propunere de modificare a prețului - propunere pe care UAT Timișoara trebuie sa o aprobe în 30 
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de zile. În acest sens amintim de doua propuneri de modificare prețfăcute de CLT Colterm SA în lunile noiembrie 2020 
(pentru prețul de 503,76 lei/Gcal) și octombrie 2021 (pentru prețul de 990,03 lei/Gcal) (anexa nr. 26), propuneri care nu 
au fost aprobate nici la data prezentului audit de conformitate;  
o Repararea și dezvoltarea SACET (obligație legală: inclusiv cheltuielile aferente dezvoltăriiși modernizării SACET);  
o Și nu în ultimul rând acoperirii devalorizării monedei prin inflație.  
Cu privire la pierderea indusa financiar (inregistrata în cont 472 – Venituri inregistrate în avans) în valoare totala de 
110,157,186 lei, mentionam urmatoarele:  
- In anul 2020 au fost facturate pierderi induse de ordin financiar (rezultate din dobanzile la credite și accesorii la 
furnizorii de combustibil și transport combustibil provenite din neplata la timp a acestora, pentru perioada 2013-2016 în 
valoare de 45.087.210 lei dupa cum urmeaza: 

EXPLICATII componenta sold 472.01 LEI Factura 

HCL 473/6.11.2015 
pierd.indusa financ.2013,2014 din 
neancas. Subventie diferenta pret 

27,046,267  Fc. 266/18.09.2020 în 
valoare de 45.087.210 
lei –nu a fost decontata 

HCL 125/18.10.2016 pierd.indusa financ.2015 7,342,337  
HCL 315/15.06.2018 pierd.indusa financ.2016 10,698,606  
 Total pierdere indusa (2013 – 2016) 45.087.210  

Pierderea financiara în valoare de 45.087.210 lei aferenta perioadei 2013 – 2016, desi a fost validata prin HCL 
473/06.11.2016 (27.046.267 lei) HCL 125/18.10.2016 (7.342.337 LEI), HCL 315/15.06.2018 (10.698.606 LEI) fiind 
facturata cu factura nr. 266/18.09.2020 în valoare de 45.087.210 lei, nu a fost achitata de catre municipalitate. Prin HCL 
adoptate de Consiliul Local al mun. Timisoara, invocate ca fiind baza legala a emiterii facturii nr.266/18.08.2020, s-a 
aprobat acoperirea integrala de catre Mun. Timisoara din surse de la bugetul de stat a pierderilor induse din prestarea 
serviciului public de productie, transport, distributie și furnizare a energiei termice pentru populatie. De asemenea, s-a 
aprobat demararea procedurilor legale în vederea alocarii sumelor respective de la bugetul de stat.  
 „Nu au fost prezentate auditorilor publici externi acte și documente din care sa rezulte efectuarea unor demersuri de 
catre UATM Timisoara în vederea promovarii unui act normativ, respectiv în vederea obtinerii de sume de la bugetul de 
stat pentru acoperirea acestor pierderi induse financiare. Astfel ca, cele doua entitati s-au limitat la transmiterea unor 
adrese de corespondenta care a creat un cerc vicios, un blocaj, prin transmiterea de la una la alta a aceleasi facturi, cu 
solicitarea efectuarii platii, la care a fost transmis invariabil acelasi respuns de refuz de plata, fara a se actiona în 
conformitate cu prevederile legale mai sus detaliate, potrivit atributiilor celor doua parti implicate, în vederea asigurarii 
continuitatii activitatii. 
 Suma de 45.087.210 lei a fost facturata și apoi stornata în mai multe randuri astfel:  
o Fc. 185/30.06.2017 34.388.604 lei  
o Fc. 373/31.12.2017 (34.388.604 lei) storno 
o Fc. 181/04.07.2018 34.388.604 lei 
o Fc. 182/04.07.2018 10.698.606 lei  
o Fc. 344/31.12.2018 (34.388.604 lei) storno 
o Fc. 343/31.12.2018 (10.698.606 lei) storno 
o Fc. 345/31.12.2018 7.342.337 lei  
 Au fost calculate pierderi induse de ordin financiar aferente perioadei 2017-2020 în valoare de 65.069.796 lei, aprobate 
prin Hotarari ale Consiliului de Administratie, fara a fi aprobate și bugetate de catre municipalitate, dupa cum urmeaza: 

Hotarare nr/data EXPLICATII LEI Observatie 
HCA 82/19.10.2018 pierd.indusa financ.2017 16,045,102  Nu au fost aprobate 

și bugetate HCA 35/24.05.2019 pierd.indusa financ.2018 15,494,521  
HCA 52/26.05.2021 pierd.indusa financ.2019 17,630,872  
HCA 53/26.05.2021 pierd.indusa financ.2020 15,899,481  
 Total pierdere indusa (2017 - 2020) 65.069.976  

 Cu privire la pierderea indusa financiar în suma de 65.069.976 lei, aferenta perioadei 2017-2020, inregistrata în 
contabilitatea CLT Colterm SA în cont 418 „Facturi de intocmit” în corespondenta cu contul 473 „Sume în curs de 
clarificare” și mai apoi în cont 472 „Venituri inregistrate în avans” aceasta a fost aprobata de Consiliul de Administratie 
prin HCA 82/19.10.2018, HCA 35/24.05.2019, HCA 582/26.05.2020 și HCA 53/26.05.2021 și a fost adusa la 
cunostinta Mun.Timisoara prin adrese și reveniri la adrese, insa nu a fost dezbatuta spre luarea unei hotarari în acest 
sens. „ Nu au fost aprobate și bugetate de catre municipalitate – rezulta ca intreaga constructie financiara a Colterm este 
una denaturata și în mod vadit neviabila” 
In concluzie,  
 Pierderile induse tehnologic facturate municipalitatii, desi validate prin hotarari de consiliu, nu sunt onorate la timp 
de catre autoritatea locala, fiind achitate cu mari intarzieri, neexistand parghii care sa conditioneze sau sa penalizeze 
neachitarea lor intr-un timp determinat, aceste creante nefiind generatoare de penalitati de intarziere la plata. Lipsa 
resurselor banesti astfel create la nivel de Colterm, respectiv lipsa lichiditatilor, determinata de neincasarea creantelor 
de care depinde nuvelul cash-flow-ului, a condus la imposibilitatea de plata a furnizorilor în termenul stabilit și implicit 
la perceperea de catre acestia de penalitati de intarziere, entitatea acumuland astfel pierderi financiare – generate de 
penalitatile contractuale și de dobanzile aferente cumpararii de pe piata a lichiditatilor necesare – cheltuieli care sunt de 
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natura a majora cheltuielile de exploatare ale companiei. 
 De asemenea, aprobarea cu intarziere a bilantului energetic aferent anului 2020 și implicit a pierderilor tehnologice a 
condus la imposibilitatea achizitionarii certificatelor CO2 pentru consumul din anul 2020, ceea ce a condus la aplicarea 
de catre Administratia Fondului de Mediu a sanctiunii în valoare de 106.000.000 lei la data de 25.05.2021. In 
fundamentarea BVC pe anul 2021, comunicata PMT prin adresa nr. RE2021-000285/18.02.2021 este prinsa suma de 
58.492.070 lei. 
 Lipsa de lichiditate a determinat și imposibilitatea achizitiei de stocuri 
 Nu au fost indeplinite obligatiile UATM Timisoara în vederea eliminarii pierderilor din prestarea serviciului public 
de furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, prevazute la art.5^2 (3) din OG nr.36/2006 
referitoare la implementarea de programe de reorganizare a CLT Colterm SA și de modernizare a infrastructurii de 
operare, respectiv de eficientizare a serviciului de termoficare și nici nu au fost realizate atributiile autoritatii locale, 
prevazute la art. 8 și 9 din Legea 325/2006, privind: 
 programul anual propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficienta energetica, aprobat 
prin hotarare de consiliu local; 
 documente privind exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termica, în conditiile legii; 
 programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET, aprobat de autoritatea administratiei publice locale ; 
 documente din care sa rezulte modul de urmarire a realizarii obiectivelor cuprinse în programul propriu de 
modernizare și dezvoltare a SACET; 
 documente din care sa rezulte modul de indeplinire a clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate; 
 strategii și solutii de valorificare pe plan local a potentialului resurselor energetice regenerabile, etc. 
Nu au fost prezentate auditorilor publici externi, acte și documente din care sa rezulte efectuarea unor demersuri de 
catre UATM Timisoara în vederea promovarii unui act normativ în acest sens, respectiv în vederea obtinerii de sume de 
la bugetul de stat pentru acoperirea acestor pierderi induse financiar. Astfel ca, cele doua entitati s-au limitat la 
transmiterea unor adrese de corespondenta care a creat un cerc vicios, un blocaj, prin transmiterea de la una la alta, a 
aceleiasi facturi, cu solicitarea efectuarii platii, la care a fost transmis invariabil acelasi raspuns de refuz de plata, fara a 
se actiona în conformitate cu prevederile legale mai sus detaliate, potrivit atributiilor celor doua parti implicate, în 
vederea asigurarii continuitatii activitatii. 
e) Cu privire la inventarierea patrimoniului, predarea – primirea și concesionarea bunurilor de natura SACET, auditorii 
au constatat disfunctionalitati în ceea ce priveste inventarierea bunurilor de natura SACET, precum și în legatura cu 
predarea - primirea bunurilor care au facut obiectul Contractelor de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și 5/01.03.2006). 
Astfel, ca urmare a auditului efectuat cu privire la organizarea și efectuarea inventarierii bunurilor SACET, auditorii 
publici externi au constatat urmatoarele: 
 In baza Hotararii nr.155/18.04.2006 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, a fost incheiat Contractul de 
concesiune nr.216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, 
transport distributie și furnizare a energiei termice în Municipiul Timisoara prin Consiliul Local Timisoara în calitate de 
concedent și Compania Locala de Termoficare „COLTERM” SA  în calitate de concesionar, avand ca obiect activitatea 
desfasurata de concesionar pentru producerea de energie termica și electrica, transportul, distribuirea și furnizarea 
energiei termice, apa rece hidrofor în vederea asigurarii municipiului Timisoara a incalzirii apei calde menajere și 
prepararea aburului tehnologic pentru consumatorii casnici, agentii comerciali și institutiile publice”, durata contractului 
fiind de 15 ani, incepand cu data de 30.05.2006 și sfarsind cu data de 30.05.2021. 
 La data de 01.04.2004, a fost incheiat Contractul de concesiune nr.02/170/01.04.2004, partile fiind Minicipiul 
Timisoara prin Consiluil Local Timisoara în calitate de concedent și Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 
în calitate de concesionar, obiectul contractului constand „in retele termice de transport pentru apa fierbinte, retele 
termice secundare situate în Timisoara, conducte aductiune de apa industriala de la canalul Bega, în vederea exploatarii 
și intretinerii acestora, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezentul contract”. 
 La data de 01.03.2006, a fost incheiat Contractul de Concesiune nr.5/01.03.2006, partile fiind Minicipiul Timisoara 
prin Consiluil Local Timisoara în calitate de concedent și Compania Locala de Termoficare COLTERM SA în calitate 
de concesionar, obiectul contractului constand „in concesionarea cladirilor și corpurile de cladire din domeniul public al 
Municipiului Timisoara, folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei termice conform Anexei nr.1 la 
HCLMT nr.22/31.01.2006, care face parte integranta din contract”. 
 La data de 15.10.2021 a fost incheiat act aditional nr. CDE 2021 – 1473 la Contractul de concesiune nr. 
2/170/01.04.2004, inregistrat la CLT Colterm SA sub nr. 21304/13.10.2021, prin care inceteaza de comun acord 
contractul de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și în care la art.2 se mentioneaza: „Ca urmare a incetarii contractului, 
concesionarul preda concedentului bunurile mentionate în lista reprezentand Anexa nr. 1 la prezentul act aditional 
conform procesului verbal de predare – primire reprezentand Anexa nr. 2 la prezentul act aditional. Bunurile predate, 
respectiv preluate fac parte din SACET, sunt preluate fara plata în proprietate publica sau privata a concedentului 
potrivit contractului de concesiune și evidentiate ca atare.”. 
 Precizam faptul ca documentele puse la dispozitia echipei de audit, Anexa nr. 2 la actul aditional nr.CDE 2021 – 1473 
la Contractul de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 – Proces verbal de predare primire al bunurilor care alcatuiesc 
sistemul de alimentare cu energie termica al Municipiului Timisoara, apartinand patrimoniului public sau privat al 
autoritatii publice locale, predata în administrarea operatorului prin contractul de concesiune nr. 2/170/01.04.2004, în 
scopul indeplinirii gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, nu are inscrisă data la care acest 
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document a fost incheiat, purtand semnatura Primarului Municipiului Timisoara și al directorului general al CLT 
Colterm SA. 
 In continutul procesului verbal de predare primire, se precizeaza: „Bunurile predate - preluate, conform Anexa nr.1, fac 
parte din SACET, sunt preluate fara plata în proprietate publica sau privata a concedentului potrivit contractul de 
concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și evidentiate ca atare.”. 
 Din documentele puse la dispozitie echipei de audit, Directa economica din cadrul CLT Colterm SA, a luat la 
cunostinta de existenta acestor procese verbale, la data de 18.11.2021, în urma unor corespondente purtate cu Oficiul 
Juridic. 
 Din modul de predare primire al bunurilor care au facut obiectul contractul de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și 
nr.5/01.03.2006, se constata faptul ca au fost predate doar scriptic bunurile care sunt de natura SACET, dar care 
figureaza inregistrate cu o anumita valoare în evidentele contabile proprii ale CLT Colterm SA și cu o alta valoare în 
evidenta UATM Timisoara, în functie de sursa de finantare din care au efectuat investitiile la aceste bunuri, respectiv în 
evidenta extracontabila a CLT Colterm SA., din care exemplificam: 

Nr. 
crt 

Numar 
inventar 

Denumire (potrivit evidentei 
tehnico operative) 

Valoare 
evidenta CLT 
Colterm SA 

( lei) 

Valoare 
evidenta 
UATM 

Timisoara 
(lei) 

Observatii 

1 236011 
CAZAN APA FIERBINTE  
(CAF 1 CET Centru) 

8.336.927,85  
PV Receptie a 
punerii în functiune 
nr. 4710/30.04.2010 

2 236011/AP1 INSTALATII CAF NR. 1  5.774.844,19 
PV Receptie a 
punerii în functiune 
nr. 4710/30.04.2010 

3 231433P 
ELECTROPOMPA TERM 
EPT 1 

 1.682.702,44  

4 231434P 
ELECTROPOMPA TERM 
EPT 2 

 1.682.702,44  

5 231436P 
ELECTROPOMPA TERM 
EPT UTR 

 1.696.789,30  

6 231437P 
ELECTROPOMPA TERM 
EPT .I 

 2.113.484,28  

7 236186P 
STATII POMPE 
TERMOFICARE 

 2.541.018,20  

8 236126P 
STATII POMPE 
TERMOFICARE 

 1.666.938,32  

9 236113P INST CAF NR2/ 50GCAL  13.477.104,34  
10 236133P INSTALATIE CAF 4  22.597.971,50  

11 231246P 
CAZAN DE ABUR 100T/H 
NR.1 

 35.740.258,21  

12 231246/B P CAZAN ABUR NR.1  578.892,39  
13 231246/I CAZAN DE ABUR NR.1 523.445,03   
14 231263P CAZAN ABUR 100T/H NR.2   35.774.850,71  
15 231263/B P CAZAN ABUR NR.2  578.892,49  
16 231263/1 CAZAN DE ABUR NR.2 753.443,00   

17 231271P 
CAZAN ABUR NR.3 100T/H 
C.SUD 

 47.423.350,68  

18 231271/B P CAZAN ABUR NR.3  578.892,49  
19 231271/1 CAZAN DE ABUR NR.3 1.718.043,67   
20 231458P MOARA MVC 17 NR.1 CA 1  321.661,63  
21 231459P MOARA MVC 17 NR.2 CA 1  321.661,63  
22 231460P MOARA MVC 17 NR.3 CA 1  321.661,63  
23 231461P MOARA MVC 17 NR.4 CA 1  321.661,63  
24 231476P MOARA MVC 17 NR.1 CA 2  108.231,74  
25 231477P MOARA MVC 17 NR.2 CA 2  108.231,74  
26 231478P MOARA MVC 17 NR.3 CA 2  108.231,74  
27 231479P MOARA MVC 17 NR.4 CA 2  108.231,74  

28 231559P 
INSTALATIE MOARA 
CARBUNE MVC17 NR.1 

 574.126,27  

29 231560P 
INSTALATIE MOARA 
CARBUNE MVC17 NR.2 

 574.126,29  
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30 231561P 
INSTALATIE MOARA 
CARBUNE MVC17 NR.3 

 574.128,85  

31 231563P 
INSTALATIE MOARA 
CARBUNE MVC17 NR.4 

 574.126,29  

Fata de cele prezentate în tabelul de mai sus, se precizeaza urmatoarele: 
- pentru activul fix de la nr. crt.1 din tabelul de mai sus, a fost emisa Hotararea nr.167/21.12.2004 a CL Timisoara 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate , retehnologizarea CAF tip PTVM de la 50Gcal/h din Cet Timisoara Centru’’ 
și realizarea investitiei –anexa nr.19, investitia fiind receptionata prin Procesul –Verbal de receptie a punerii în 
functiune nr.4710/30.04.2010; 
- activele fixe de la nr. crt. 11,12,14,15,17,18 și de la nr 20 la 31 din trabelul de mai sus au intrat în patrimoniul 
UATM Timisoara, prin diminuarea capitalului social al CLT COLTERM SA, potrivit Hotararii nr.211/26.05.2009 a CL 
Timisoara – anexa nr. 20, fiind trecute în domeniul privat, apoi în domeniul public al UATM Timisoara și ulterior 
cesionate „ prin atribuire direct catre COLTERM SA  Timisoara pe perioada contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termica nr.216/30.05.2006, a instalatiilor și echipamentelor prevazute la art.1 
din prezenta hotarare’’; 
- activele fixe de la nr. crt. 3 la 10 din tabelul de mai sus au intrat în patrimoniul UATM Timisoara, prin diminuarea 
capitalului social al CLT COLTERM SA, potrivit Hotararii nr.274/28.07.2009 a CL Timisoara-anexa nr.21, fiind 
trecute în domeniul privat, apoi în domeniul public al UATM Timisoara și ulterior cesionate prin atribuire directă catre 
SC COLTERM S.A Timisoara pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termica nr.216/30.05.2006, a instalatiilor și echipamentelor prevazute la art.1 din prezenta hotarare’’. 
Mentionam ca, din documentele puse la dispozitia echipei de audit, pentru bunurile enumerate anterior, care au fost 
atribuite direct catre COLTERM SA Timisoara, pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termica nr.216/30.05.2006, nu a fost efectuata predarea primirea intre CLT COLTERM SA și 
UATM Timisoara, la finalizarea contractului de concesiune nr.216/30.05.2006, desi acestea sunt de natura SACET și la 
care au fost efectuate investitii atat din surse bugetare atat la UATM Timisoara, cat și din sursele CLT Colterm SA, 
potrivit proceselor verbale de receptie a punerii în functiune-anexa nr.22. 
Astfel în actul aditional nr. CDE2021-1476/15.10.2021 la contractul de concesiune nr.216/30.05.2006, nu se face nicio 
mentiune cu privire la bunurile atribuite direct potrivit Hotararilor nr.211/26.05.2009 și 274//28.07.2009 ale Consilului 
Local al Municipiului Timisoara –anexa nr.23. 
Precizam ca, activul fix avand numarul de inventar 236011-CAZAN APA FIERBINTE(CAF 1 –CET Centru), a fost 
supus sechestrului asigurator instituit de catre ANAF prin Procesul verbal de sechestru nr.2874/08.10.2021-anexa nr.24, 
conditii în care nu putea face obiectul transferului de proprietate catre UATM Timisoara, fara instiintarea și acordul 
ANAF și avand în vedere faptul ca CLT Colterm S.A detine acest bun în custodie, insa acesta este inclus în anexa nr.4 
la Contractul nr.CDE2021-1475/15.10.2021, de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica 
în sistemul centralizat în Municipiul Timisoara, cu valoarea inregistrata în evidenta contabila a CLT COLTERM SA-
anexa nr.25. 
Deosebit de cele de mai sus, din evidenta activelor fixe corporale de la nivelul CLT Colterm SA, pusa la dispozitia 
echipelor de audit, se constata faptul ca, figureaza inregistrate în evidenta contabila a entitatii active fixe corporale care 
formeaza în ansamblu , Nodul Hidro-Energetic Timisoara’’. 
Precizam faptul ca, la data prezentului audit, situatia juridica a imobilelor-terenuri și constructii- care formeaza , Nodul 
Hidro-Energetic Timisoara’’, potrivit extraselor de carte funciara, se prezinta astfel: 
 extrasul de carte funciara nr.418336 Timisoara, terenul în suprafata de 126.399 mp apartine Primariei Municipiului 
Timisoara, iar constructiile (Hidrocentrala casa turbine, stavilar, bazin bloc priza, bazin deversor, bazin colector, filtru 
Geiger, tarc trafo, zona de siguranta acces) apartin Colterm SA Timisoara, fiind inscrise în cartea funciara în baza 
Sentintei Civile nr.14495/2001 a Judecatoriei Timisoara-anexa nr.26. 
 extrasul de carte funciara nr.443801 Timisoara, terenul în suprafata de 3.207 mp apartine Primariei Municipiului 
Timisoara, iar constructiile (bazin disipator, stavila, tarc trafo, casa mecanismelor, baraj deversor, drum beton acces) 
apartin SC Colterm SA Timisoara, fiind inscrise în cartea funciara în baza Sentintei Civile nr.14495/2001 a Judecatoriei 
Timisoara-anexa nr.27. 
Potrivit listelor de inventariere intocmite cu ocazia inventarierii patrimoniului, privin activele fixe corporale-
constructii/instalatii aflate în gestiunea și folosinta obiectivului , Nodul Hidro-Energetic Timisoara’’, sunt în valoare de 
8.109.976 lei-anexa nr.28, acestea figurand inregistrate în evidenta contabila proprie a CLT Colterm SA. 
, Nodul Hidro-Energetic Timisoara’’ deserveste CLT Colterm SA pentru producerea de energie electrica prin Centrala 
hidroelectrica, precum și pentru asigurarea debitului necesar de apa tehnologica pentru asigurarea pierderilor masice de 
agent termic Primar și secundar în perioada de iarna, iar în perioada de vara pentru acoperirea pierderilor masice de 
agent termic Primar atat la CET sud cat și la CET Centru. 
Precizam faptul ca, activele fixe corporale –constructii/instalatii, amintite anterior și aferente obiectivului , Nodul 
Hidro-Energetic Timisoara’’, nu au făcut obiectul contractului nr.CDE2021-1475/15.10.2021 de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Timisoara. 
La data de 20.12.2021, reprezentantii Camerei de Conturi Timis impreuna cu cei de la CLT COLTERM SA și UATM 
Timisoara, au efectuat vizita pe teren la obiectivul , Nodul Hidro-Energetic Timisoara’’, urmare careia s-a incheiat 
,NOTA DE CONSTATARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICARILOR EFECTUATE IN TEREN’’ inregistrata la 
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CLT Colterm SA SUB NR.25785/20.12.2021-anexa nr.29, fiind identificate o serie de active fixe care sunt de natura 
SACET deservind CLT Colterm SA pentru asigurarea debitului necesar de apa tehnologica pentru asigurarea pierderilor 
masice de agent termic Primar și secundar în perioada de iarna CET Centru și CET Sud, iar în perioada de vara pentru 
acoperirea pierderilor masice de agent termic Primar la CET Centru și este necesar sa fie cuprinse în activele fixe date 
în concesiune la CLT Colterm SA prin Contractul nr. CDE2021-1475/15.10.2021, de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Timisoara. 
Aratam ca potrivit Legii nr. 325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica, SACET –
sistem de alimentare centralizata cu energie termica –reprezinta ,ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobandite 
potrivit legii, constand în terenuri, cladiri, constructii și instalatii tehnologice, echipamente și dotari functionale, 
destinate producerii, transportului și distributiei energiei termice prin retele termice pentru cel putin 2 utilizatori; 
bunurile ce compun sistemul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat fac parte din domeniul public ori 
privat al unitatilor administrativ-teritoriale sau din domeniul privat și sunt supuse regimului juridic al proprietatilor 
publice sau private, potrivit legii’’. 
Prin Hotararea nr.108/29.12.2020 a Consiliului de Admnistratie al CLT Colterm SA se aproba Planul de Restructurare 
și Redresare Tehnico-Economico- Financiar pentru anul 2021, conform Raportului nr.25744/28.12.2020-anexa nr.30 
prin care la capitolul privind ,MASURI DE REDRESARE ECONOMICO-FINANCIARA’’, se precizeaza: 
La punctul a-,Preluarea de catre Primaria Municipiului Timisoara a Nodului Hidro’’ se mentioneaza , Avand în vedere 
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile și completarile ulterioare, ale art.8 alin (1), 
alin(2) lit .a) din Legea nr.325/2006 se transfera catre Primarie în vederea implementarii proiectului finantat turism-
patrimoniu, reabilitarea și punerea în valoare a Centralei Hidroelectrice și extinderea capacitatii de turism pe Canalul 
Bega’’. 
La punctul b-,Restructurarea datoriilor catre bugetul statului conform OG6/2019 pe o perioada de 7 ani’’ se 
mentioneaza- (...) A doua etapa a acestei masuri va consta în operatiunea de dare în plata, a patrimoniului CLT Colterm 
catre PMT, avand ca rezultat stergerea datoriei din bilantul contabil. Aceasta operatiune a fost supusa atentiei 
conducerii societatii CLT COLTERM SA și ca urmare a incheirii contractului pe care societatea l-a avut pana la data de 
18.12.2020 din partea Curtii de Conturi  
De asemenea, prin adresa intregistrata la CLT COLTERM SA sub nr.25895/31.12.2020, directorul general al societatii 
–E.S. - solicita Primarului Municipiului Timisoara –D.F- formularea unei adrese (scrisoare de intentie) , în atentia 
Ministerului Finantelor Publice –Agenția Natională de Administrare Fiscala –Direcția Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili, prin care sa va exprimati intentia de a prelua în domeniul public al unitatii administrativ-
teritoriale activele functionale ale COLTERM SA în considerarea valorii de interes local ale acestor active.’’ . 
Ulterior, din documentele puse la dispozitie, se constata ca nu s-au luat alte masuri concrete prin care AGA sa solicite 
Ministerului Finantelor Publice – Agenția Natională de Administrare Fiscala –Direcția Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili, darea în plata potrivit prevederilor legale. 
Totodata se constata faptul ca activele fixe de natura constructiilor și constructiilor speciale, identificate ca facand parte 
din obiectivul , Nodul Hidro-Energetic Timisoara’’ nu figureaza impuse la Direcția Fiscala a Marilor Contribuabili a 
Mun. Timisoara, potrivit adresei DFMT nr.IF2021-048734/07.12.202, formulata ca raspuns la solicitarea Camerei de 
Conturi Timis. 
 Aratam de asemenea ca la predarea primirea bunurilor care au facut obiectul contractului de concesiune nr. 
2/170/01.04.2004 și nr.5/01.03.2006 și contractului de concesiune nr.216/30.05.2006, nu a fost efectuata inventarierea 
tuturor bunurilor conform prevederilor legale, nefiind numita printr-un act administrativ emis la nivelul CLT Colterm 
SA și UATM Timisoara, o comisie de inventariere potrivit prevederilor Ordinului 2861/2009, avand în vedere ca s-a 
procedat la predarea-primirea gestiunii bunurilor concesionate și atribuite direct prin hotarare de consiliu local. 
 In concluzie, se constata faptul ca nu s-a procedat la inventarierea bunurilor de natura SACET în evidenta contabila a 
CLT COLTERM SA și a UATM Timisoara, astfel incat toate bunurile care formeaza SACET sa fie inventariate și 
acordate CLT Colterm SA prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în 
sistem centralizat în Municipiul Timisoara nr. CDE2021-1475/15.10.2021. 
 Cauzele și imprejurarile care au condus la incalcarea legii sau a altor norme, constau în principal în exercitarea cu 
limite a controlului intern privind modul în care au fost efectuate operatiunile de predare primire și de inventariere a 
bunurilor de natura SACET și a celor primite în concesiune de la CLT Colterm SA, care nu a sigurat reflectarea tuturor 
bunurilor care formeaza serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Timisoara. 
f) Concluziile cu privire la aplicarea dublului standard în ceea ce priveste modul de calcul al penalitatilor de intarziere 
pentru anumite contracte, iar pentru Contractul de lucrari nr. SC 2017/14663/15.06.2017 cu UATM Timisoara nu au 
fost prevazute penalitati de intarziere; cu toate acestea entitatea procedeaza la calcularea de penalitati (dobanda 
moratorie) care se factureaza catre municipalitate, iar ulterior se procedeaza la stornarea obligatiilor de plata.  
In evidentele CLT Colterm SA figureaza inregistrate la data de 31.10.2021 un numar de 44 persoane juridice 
identificate ca și clienti incerti în valoare de 220.115,72 lei 
CLT Colterm SA în cazul Contractului de lucrari nr. SC2017-14663/15.06.2017 deși nu a prevazut penalitati de 
intarziere în sarcina UATM Timisoara pentru neachitarea la termen a facturilor fiscale emise, a procedat la calcularea 
de penalitati – dobanda moratorie – care se factureaza catre UATM Timisoara, ulterior procedandu-se la stornarea 
acestor obligatii de plata. Astfel, se observa aplicarea dublului standard, în sensul ca pentru anumite contracte se percep 
penalitati de intarziere iar pentru contractul de lucrari amintit nu au fost prevazute penalitati de intarziere.  
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Concluziile principale ale raportului Curtii de Conturi: 
 Evidentiaza intrebarea la care nu poate raspunde un rationament economic: Cum poate functiona cu asemenea 
restrictii un agent economic? – fie ele privat sau de subordonare locala asa cum este cazul CLT Colterm SA. 
Functionarea unei astfel de activitati este imperios a fi supravegheata și inteleasa deosebit de bine la nivelul ambelor 
entitati implicate, ceea ce nu s-a realizat de-a lungul timpului....” 
 Avand în vedere faptul ca nu au fost achizitionate Certificate EUA (201.463 certificate EUA aferente emisiilor CO2 
generate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 CLT Colterm SA a fost sanctionata de Administratia Fondului de Mediu 
în luna mai 2021 cu o penalitate de 106.863.467 lei. Obligatia de conformare exista și deci, este o greseala atat a 
managementului operatorului cat și a proprietarului acestuia – municipiul Timisoara – care va costa mult termoficarea 
centralizata a timisorenilor, dar și patrimoniul municipalitatii. Cauzele și imprejurarile sunt determinate de sincope 
privind comunicarea și colaborarea intre cele doua entitati.  
Situația este similară și în ceea ce privește certificatele EUA aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii 
insolvenței 01.01.2021-25.10.2021, care trebuiau achiziționate până cel târziu în 30.04.2022. Penalitatea aplicata de 
catre AFM pentru nerestituirea certificatelor aferente perioadei 01.01.2021-25.10.2021 a fost de 71.862.921 lei. 
 Nu s-a actionat în sensul eficientizarii și optimizarii serviciului public, prin aplicarea de masuri în vederea eliminarii 
sau reducerii pierderilor, respectiv de imbunatatire a exploatarii și în final de crestere a eficientei energetice a sistemului 
de termoficare, asa cum a fost precizat în documentatia privind bilantul termoenergetic, supusa aprobarii Consiliului 
Local al Mun.Timisoara, în conditiile în care investitiile în domeniu sunt insuficiente, raportat la necesarul real. 
 Municipalitatea nu a respectat legislatia în vigoare în sensul organizarii unei activitati de monitorizare și control a 
activitatii desfasurate de CLT Colterm SA în ceea priveste serviciul economic general specific activitatii de termoficare. 
 Neasumarea corecta de catre municipalitate a condus la neasigurarea cash-flow-ului în scopul respectarii 
principiului continuitatii activitatii SACET. 
 Toate acestea au avut drept consecinta perpetuarea pierderilor care au generat eforturi considerabile atat din partea 
bugetului local cat și din partea bugetului de stat, cu consecinte majore în sfera caracterului social al acestui serviciu, 
inlaturand astfel scopul patrimonial al oricarei societati comerciale, acela de obtinere de profit, profit care ar fi permis 
pe de o parte angajarea de investitii în retehnologizare, avand drept rezultat tocmai eficientizarea acestui serviciu, iar pe 
de alta parte a privat bugetul local de o sursa de venit, astfel incat CLT Colterm SA sa fie un furnizor de venituri catre 
bugetul local și nu un consumator al bugetului. 
La data de 30.06.2022 CLT Colterm SA a transmis Camerei de Conturi Timiș Raportul nr. 14273 privind îndeplinirea 
măsurilor stabilite prin Decizia nr. 59/20.01.2022. Raportul nr. 14273 privind îndeplinirea măsurilor stabilite prin 
Decizia nr. 59/20.01.2022 constituie anexă la prezentul raport. 
În opinia administratorului judiciar CLT Colterm SA nu poate duce la îndeplinire măsurile dispuse de Camera de 
Conturi Timiș fără sprijinul și concursul UAT Mun. Timișoara, referitor la aprobarea de către UAT a prețurilor care să 
includă cota de dezvoltare, costul de achiziței real pe piața combustibililor, a energiei electrice și cu evoluția generală a 
prețurilor/tarifelor din economie (măsura I.2) și a pierderilor tehnologice, pierderilor financiare, pierderilor masice și 
subvențiilor (măsura I.4). 
3.4. Referitor la Raportul de inspectie fiscala incheiat de ANAF – DGAMC la data de 18/01/2021 
 Mentionam ca în perioada 09.12.2021 – 12.01.2022 s-a desfasurat inspectia fiscala realizata de catre ANAF – DGAMC 
la CLT COLTERM SA. In urma inspectiei s-a incheiat Raportul de inspectie fiscala incheiat la data de 18/01/2021 și au 
fost emise Deciziile de impunere nr. F-MC 13/18.01.2022 și nr. F-MC 14/18.01.2022.  
 Perioadele verificate au fost urmatoarele:  
1) Impozit pe profit în perioada 01.01.2017-31.12.2020. 
2) Taxa pe valoare adaugata în perioada 01.01.2017 – 31.10.2021 
Cuantumul obligatiilor stabilite în sarcina CLT Colterm SA: 

Nr. 
crt 

Denumire 
impozit/ taxa 

Perioada 
verificata 

Baza 
impozabila 
stabilita de 

contribuabil 

Baza 
impozabila 

stabilita 
suplimentar 

Impozit / taxa 
stabilita 

suplimentar 

Diferenta 
bazei de 

impozitare 

1 Impozit profit 
01.01.2017 – 
31.12.2017 

N/A  61.680.878 5.103.768  

2 Impozit profit 
01.01.2018 – 
31.12.2020 

-109.643.020 62.653.989  -46.989.031 

3 TVA 
01.01.2017 – 
31.10.2021 

N/A 75.790.019 14.400.103  

1) Urmare a verificarilor efectuate prin sondaj de catre organele de inspectie fiscala cu privire la IMPOZITUL PE 
PROFIT, au rezultat urmatoarele deficiente: 
o neinregistrarea diferentelor stabilite prin actul de control anterior, 
o veniturile impozabile recalificate de catre ANAF reprezentând pierdere indusa financiara (si contabilizata de catre 
debitor ca venit în avans), 
o cheltuieli nedeductibile recalificate reprezentand achizitii de utilitati și bunuri, pentru care nu s-a facut dovada ca 
sunt destinate activitatii contribuabilului, 
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o cheltuieli nedeductibile rezultate din inregistrari în evidenta contabila care au la baza documente emise de 
contribuabili inactivi și radiati, 
o Cheltuieli de amortizare recalificate ca nedeductibile aferente neutilizarii unor utilaje.  
o Erori de calcul matematic în legatura cu determinarea impozitului pe profit, 
o Recalificarea unor cheltuieli de reparatii în cheltuieli de natura investitiilor, aceste fiind nedeductibile fiscal, 
 Constatari fiscale detaliate privind IMPOZITUL PE PROFIT sunt prezentate analitic alaturat: 

Anul Declaratie 101 
Profit (+) 
impozabil 

/Pierdere (-) 

Impozit pe 
profit 

Pierdere de 
recuperat din anii 

precedenti 

Pierdere 
ramasa de 
recuperat 

2017 
D.101 rectificativa 
178726507-2019 
/02.07.2019 

+ 15.604.790 0 - 45.387.117 - 29.782.327 

2018 
D.101 rectificativa 
178735503-2019 
/02.07.2019 

- 23.494.920 0 - 29.782.327 - 53.277.247 

2019 
D.101 rectificativa 
217648294-2020 
/24.07.2020 

- 44.886.552 0 - 53.277.247 - 98.163.799 

2020 
D.101 rectificativa 
246451774-2021 
/25.03.2021 

- 41.261.548 0 - 98.163.799 
- 

139.425.347 

Deficientele constatate de inspectorii fiscali – sunt prezentate pe larg dupa cum urmeaza:  
 ANUL 2017 
 Referitor la neinregistrarea diferentelor stabilite prin actul de control anterior:  
Societate nu a inregistrat în evidenta contabila cheltuieli nedeductibile stabilite prin actul de control anterior în suma 
totala de 469.489 lei, respectiv nu a diminuat pierderea de recuperat din anii anteriori cu suma de 469.489 lei. Suma 
rezulta din faptul ca societatea a inregistrat ca și cheltuieli deductibile fiscal, achizitii care nu au legatura cu activitatea 
economica desfasurata, achizitii aferente stadionului de fotbal sau contravaloarea curentului electric aferent obiectivului 
de investitii Cabana Bella – Vists – Muntele Mic, investitii destinate unor activitati sportive și de recreere care nu sunt 
destinate realizarii unor operatiuni taxabile, prestatii de servicii facturate de terte persoane juridice, pentru care nu a 
prezentat justificari, respectiv, devize, rapoarte de lucru sau alte documente care sa ateste realitatea operatiunilor.  
Astfel, rezulta ca suma de 469.489 lei reprezinta diminuarea pierderii aferente anilor anteriori care diminueaza pierderea 
de recuperat din anul 2017.  

 Referitor la soldul contului 4458.3 „Aj.de stat conf.OG 59/2014 – pierdere indusa financiara” – sold la 31.10.2021 
în valoare de 45.087.210 lei fara TVA. 
In anul 2020 au fost facturate pierderi induse de ordin financiar (rezultate din dobanzile la credite și accesorii la 
furnizorii de combustibil și transport combustibil provenite din neplata la timp a acestora, pentru perioada 2013-2016 în 
valoare de 45.087.210 lei conform factura nr. 266/18.09.2020  
Sumele facturate au fost aprobate prin Hotarari de Consiliu Local (HCL), asa cum este mentionat în tabelul de mai jos: 

EXPLICATII componenta sold 472.01 LEI 
HCL 473/6.11.2015 pierd.indusa financ.2013,2014 din neancas. Subventie 

diferenta pret 
27,046,267  

HCL 125/18.10.2016 pierd.indusa financ.2015 7,342,337  
HCL 315/15.06.2018 pierd.indusa financ.2016 10,698,606  
 Total pierdere indusa (2013 – 2016) 45.087.210 

  
Din verificarile efectuate de organul fiscal a rezultat ca suma totala de 45.087.210 lei a fost inregistrata în creditul 
contului 472.01 „Venituri anticipate”, fara a fi cuprinse în venituri impozabile în calculul profitului impozabil și al 
impozitului pe profit declarat de societate, motivat de societate ca aceste sume nu au fost incasate de la UAT Municipiul 
Timisoara.  
Astfel, rezulta ca suma de 45.087.210 lei – reprezinta venituri impozabile aferente anului 2017 care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 
 Referitor la soldul contului 418.07 „Facturi de intocmit – pierdere indusa financiara” – sold la 31.10.2021 în valoare 
de 16.045.102 lei fara TVA. 
Aceasta suma reprezinta contravaloarea pierderilor financiare aferente anului 2017 aprobate în anul 2018 de Consiliul 
de Administratie al societatii prin HCA 82/19.10.2018 și transmise spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara. 
Din verificarile efectuate de organul fiscal a rezultat ca suma totala de 16.045.102 lei a fost inregistrata în creditul 
contului 472.01 „Venituri anticipate”, fara a fi cuprinse în venituri impozabile în calculul profitului impozabil și al 
impozitului pe profit declarat de societate, motivat de societate ca aceste sume nu au fost incasate.  
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Astfel, rezulta ca suma de 16.045.102 lei – reprezinta venituri impozabile aferente anului 2017 care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 
 In anul 2017 societatea a inregistrat cheltuieli aferente unui spatiu situat în Timisoara, str. Piatra Craiului, spatiu pus 
la dispozitie cu titlu gratuit UAT Municipiul Timisoara. Aceste cheltuieli în suma de 29.086,52 lei sunt cheltuieli de 
achizitii de utilitati și bunuri, pentru care nu s-a facut dovada ca sunt destinate activitatii contribuabilului, în scopul 
realizarii de venituri impozabile.  
Astfel, suma de 29.086,52 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 In anul 2017 societatea a efectuat inregistrari în evidenta contabila care au la baza documente emise de contribuabili 
inactivi și radiati (Motorep SRL și Dual Instal SRL) în suma de 49.911 lei.  
Astfel, suma de 49.911 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
ANUL 2018 
 Referitor la soldul contului 418.07 „Facturi de intocmit – pierdere indusa financiara” – sold la 31.10.2021 în valoare 
de 15.494.521 lei fara TVA. 
Aceasta suma reprezinta contravaloarea pierderilor financiare aferente anului 2018 aprobate în anul 2019 de Consiliul 
de Administratie al societatii prin HCA 35/24.05.2019 și transmise spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara. 
Din verificarile efectuate de organul fiscal a rezultat ca suma totala de 15.494.521 lei a fost inregistrata în creditul 
contului 472.01 „Venituri anticipate”, fara a fi cuprinse în venituri impozabile în calculul profitului impozabil și al 
impozitului pe profit declarat de societate, motivat de societate ca aceste sume nu au fost incasate.  
Astfel, rezulta ca suma de 15.494.521 lei – reprezinta venituri impozabile aferente anului 2018 care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 

 In anul 2018 societatea a inregistrat cheltuieli aferente unui spatiu situat în Timisoara, str. Piatra Craiului, spatiu pus 
la dispozitie cu titlu gratuit UAT Municipiul Timisoara. Aceste cheltuieli în suma de 29.998,12 lei sunt cheltuieli de 
achizitii de utilitati și bunuri, pentru care nu s-a facut dovada ca sunt destinate activitatii contribuabilului, în scopul 
realizarii de venituri impozabile.  
Astfel, suma de 29.998,12 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 In anul 2018 societatea a efectuat inregistrari în evidenta contabila care au la baza documente emise de contribuabili 
inactivi și radiati (Motorep SRL și Dual Instal SRL) în suma de 229.543,20 lei.  
Astfel, suma de 229.543,20 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
ANUL 2019 
 Referitor la soldul contului 418.07 „Facturi de intocmit – pierdere indusa financiara” – sold la 31.10.2021 în valoare 
de 17.630.872 lei fara TVA. 
Aceasta suma reprezinta contravaloarea pierderilor financiare aferente anului 2019 aprobate în anul 2021 de Consiliul 
de Administratie al societatii prin HCA 52/26.05.2021 și transmise spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara. 
Din verificarile efectuate de organul fiscal a rezultat ca suma totala de 17.630.872 lei a fost inregistrata în creditul 
contului 472.01 „Venituri anticipate”, fara a fi cuprinse în venituri impozabile în calculul profitului impozabil și al 
impozitului pe profit declarat de societate, motivat de societate ca aceste sume nu au fost incasate.  
Astfel, rezulta ca suma de 17.630.872 lei – reprezinta venituri impozabile aferente anului 2019 care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 
 In anul 2019 societatea a inregistrat cheltuieli aferente unui spatiu situat în Timisoara, str. Piatra Craiului, spatiu pus 
la dispozitie cu titlu gratuit UAT Municipiul Timisoara. Aceste cheltuieli în suma de 39.869,36 lei sunt cheltuieli de 
achizitii de utilitati și bunuri, pentru care nu s-a facut dovada ca sunt destinate activitatii contribuabilului, în scopul 
realizarii de venituri impozabile.  
Astfel, suma de 39.869,36 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 In anul 2019 societatea a efectuat inregistrari în evidenta contabila care au la baza documente emise de contribuabili 
inactivi și radiati (Motorep SRL și Dual Instal SRL) în suma de 68.006,45 lei.  
Astfel, suma de 68.006,45 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 In data 02.05.2019 clt Colterm a achizitionat de la GTA Telecomunication SRL „tocator de lemn cu tambur rotativ” 
în valoare de 1.174.500 lei la care se adauga TVA 223.155 lei în baza „Contractului sectorial de produse: nr. 
01/431/02.11.2018. Pentru acest utilaj s-a calculat amortizare pentru perioada 01.09.2019 -31.12.2020 în suma totala de 
195.751 lei din care pentru anul 2019 valoarea de 48.938 lei, cu toate ca societatea nu a utilizat utilajul în scopul pentru 
care a fost achizitionat nici pana în prezent.  
Astfel, pentru anul 2019 au fost grevate cheltuielile de exploatare ale companiei cu suma de 48.938 lei – reprezinta 
cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 ANUL 2020 
 Referitor la soldul contului 418.07 „Facturi de intocmit – pierdere indusa financiara” – sold la 31.10.2021 în valoare 
de 15,899,481 lei fara TVA. 
Aceasta suma reprezinta contravaloarea pierderilor financiare aferente anului 2020 aprobate în anul 2021 de Consiliul 
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de Administratie al societatii prin HCA 53/26.05.2021 și transmise spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara. 
Din verificarile efectuate de organul fiscal a rezultat ca suma totala de 15,899,481 lei a fost inregistrata în creditul 
contului 472.01 „Venituri anticipate”, fara a fi cuprinse în venituri impozabile în calculul profitului impozabil și al 
impozitului pe profit declarat de societate, motivat de societate ca aceste sume nu au fost incasate.  
Astfel, rezulta ca suma de 15,899,481 lei – reprezinta venituri impozabile aferente anului 2020 care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 
 Referitor la soldul contului 418.06 „Facturi de intocmit – pierdere indusa tehnologic” – sold la 21.10.2021 în valoare 
de 58.492.230,65 lei compusa din:  
 - Venituri în valoare de 49.153.135,00 lei  
 - TVA neexigibil 9.339.095,65 lei 
Aceasta suma reprezinta contravaloarea pierderilor induse tehnologic aferente anului 2020 și inregistrate în contul 
7581.3.8 „Venituri din pierderi induse tehnologic OUG 46/2015” Asa cum rezulta din explicatiile furnizate de 
debitoare, aceasta suma reprezinta diferenta dintre pierderile reale (costul efectiv) și pierderile tehnologice incluse în 
preturile și tarifele aprobate prin HCL și avizate de ANRE, pierderi estimate de societate la finele anului 2020 și 
transmise spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara conform metodologiei. 
Prin HCL 458/07.12.2021 Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat o pierdere tehnologica indusa aferenta 
anului 2020 în valoare de 73.616.870,26 lei (61.862.919,18 lei baza și 11.753.954,06 TVA). Din cele 61.862.919,18 lei 
venituri aprobate, debitoarea a inregistrat doar 49.153.135,00 lei, rezultand o diferenta de 12.709.784,18 lei 
reprezentand diferente venituri aferente anului 2020. 
Cu toate ca prin HCL suma totala aprobata este 73.616.870,26 lei, debitoarea a facturat catre UAT doar 36.463.527,40 
lei din care 30.641.619,66 lei baza și tva 5.821.907,74 lei, conform facturii 411/09.12.2021  
Astfel, rezulta ca suma de 12.709.784,18 lei – reprezinta venituri impozabile aferente anului 2020 care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 
 In data 02.05.2019 clt Colterm a achizitionat de la GTA Telecomunication SRL „tocator de lemn cu tambur rotativ” 
în valoare de 1.174.500 lei la care se adauga TVA 223.155 lei în baza „Contractului sectorial de produse: nr. 
01/431/02.11.2018. Pentru acest utilaj s-a calculat amortizare pentru perioada 01.09.2019 -31.12.2020 în suma totala de 
195.751 lei din care pentru anul 2019 valoarea de 48.938 lei și 146.813 lei pentru anul 2020, cu toate ca societatea nu a 
utilizat utilajul în scopul pentru care a fost achizitionat nici pana în prezent.  
Astfel, pentru anul 2020 au fost grevate cheltuielile de exploatare ale companiei cu suma de 146.813 lei – reprezinta 
cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 In anul 2020 societatea a inregistrat diferente privind calculul variatiei stocurilor (cont 711). In Declaratia privind 
impozitul pe profit (cod 101) depusa, societatea a declarat venituri din variatia stocurilor în suma de 1.394.792,97 lei. 
Din recalcularea veniturilor din variatia stocurilor a rezultat suma de 1.402.104,79 lei, rezultand o diferenta de 7.311,82 
lei, aceste venituri urmand a fi luate în considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit.  
Astfel, rezulta ca suma de 7.311,82 lei – reprezinta venituri impozabile aferente anului 2020 care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 
 In anul 2020 societatea a inregistrat diferente privind cheltuielile cu reparatiile (cont 611). In Declaratia privind 
impozitul pe profit (cod 101) depusa, societatea a declarat cheltuieli cu reparatiile (cont 611) în suma de 3.303.168,39 
lei. Din documentele prezentate, cheltuielile cu reparatiile sunt în valoare de 3.004.667,02 lei, rezultand o diferenta de 
298.501,37 lei ce reprezinta cheltuieli de natura investitiilor, aceste fiind nedeductibile fiscal care vor fi luate în 
considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 
Astfel, rezulta ca suma de 298.501,37 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal aferente anului 2020 care vor fi 
luate în considerare la calculul profitului impozabil și a impozitului pe profit. 

 In anul 2020 societatea a inregistrat cheltuieli aferente unui spatiu situat în Timisoara, str. Piatra Craiului, spatiu pus 
la dispozitie cu titlu gratuit UAT Municipiul Timisoara. Aceste cheltuieli în suma de 42.238,08 lei sunt cheltuieli de 
achizitii de utilitati și bunuri, pentru care nu s-a facut dovada ca sunt destinate activitatii contribuabilului, în scopul 
realizarii de venituri impozabile.  
Astfel, suma de 42.238,08 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 In anul 2020 societatea a efectuat inregistrari în evidenta contabila care au la baza documente emise de contribuabili 
inactivi și radiati (Motorep SRL și Dual Instal SRL) în suma de 8.111 lei.  
Astfel, suma de 8.111 lei – reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal.  
 In urma celor constatate, au fost stabilite suplimentar urmatoarele valori, pentru care s-a procedat la recalcularea 
rezultatului fiscal și a impozitului pe profit. 

Anul Obligati suplimentare Valoare (lei) 
2017 469.489 + 45.087.210 + 16.045.102 + 29.086, 52 + 49.991 =  61.680.878, 22  
2018 15.494.521 + 29.998,12 + 229.543,20 =  15.754.062,32 
2019 17.630.872 + 39.869,36 + 68.006,45 + 48.938 = 17.787.685,81 
2020 15.899.481 + 12.709.784,18 + 146.813 + 7.311,82 + 298.501,37 + 42.238,08 + 

8.111 =  
29.112.240,45 
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 TOTAL 124.334.866,80 
S-a procedat la recalcularea rezultatului fiscal, astfel, pierderea ramasa de recuperat s-a diminuat la 46.989.031 lei, fata 
de - 139.425.347 cat era inregistrata initial, astfel:  

Anul Profit (+) impozabil 
/Pierdere (-) 

Diferente conform 
RIF 

Pierdere de recup. din 
anii precedenti 

Rezultat 
RECALCULAT 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 
2017 + 15.604.790 61.680.878 - 45.387.117 + 31.898.551 
2018 - 23.494.920 15.754.062,32 - -7.740.858 
2019 - 44.886.552 17.787.685,81 -7.740.858 -34.839.724 
2020 - 41.261.548 29.112.240,45 -34.839.724 -46.989.031 

 Pentru anul 2017, ca urmare a recalcularii de catre organul fiscal, debitoarea inregistreaza profit impozabil în valoare 
de 31.898.551 lei, fiind calculat impozit pe profit 16% în valoare de 5.103.768 lei și majorari și penalitati . 

Prin urmare, Impozitul pe profit stabilit suplimentar este 5.103.768 lei 
Având în vedere constatărrile organului fiscal din raportul de inspecție fiscală, încheiat la data de 18.01.2021potrivit 
cărora societatea a inregistrat cheltuieli (de achizitii de utilitati și bunuri) aferente unui spatiu situat în Timisoara, str. 
Piatra Craiului, spatiu pus la dispozitie cu titlu gratuit UAT Municipiul Timisoara, pentru care nu s-a facut dovada ca 
sunt destinate activitatii contribuabilului, în scopul realizarii de venituri impozabile, administratorul judiciar urmează a 
promova o acțiune în pretenții prin care să solicite obligarea UAT Mun. Timișoara la plata contravalorii lipsei de 
folosință a imobilului, precum și a contravalorii cheltuielilor efectuate, conform celor de mai sus. 
2) In legatura cu obligatiile reprezentand TVA  
 Perioada verificata: 01.01.2017 – 31.10.2021 
 In legatura cu verificarea obligatiilor reprezentand TVA: 
- Au fost anulat dreptul de deducere exercitat de debitoare pentru valoarea de 295.724 lei (motivul fiind parteneri 
inactivi, radiati, neplatitori sau achizitii neutilizate pentru desfasurarea activitatii – tocator) 
- A fost colectat TVA (in suma de 14.104.379,17 lei) pentru pierderea indusa tehnologic inregistrata ca venit în avans 
în evidenta contabila, 
- Inspectorii fiscali retin deficienta constatata cu privire la transferul de active realizat la incetarea contractelor de 
concesiune, respectiv ca se face cu titlu gratuit pentru bunurile apartinand UAT și cu realizarea de venituri din 
transferuri de active proprii apartinand CLT Colterm SA. 
In cuprinsul Raportului de inspectie fiscala face referire și la predarea bunurilor la incetarea contractelor de concesiune 
nr. 2/170/01.04.2004 și 5/01.03.2006 și 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a 
energiei termice și electrice, transport, distributie și furnizare a energiei termice, astfel: 
In luna octombrie 2021 ca urmare a HCL 353/05.10.2021 prin Hotararea nr. 15/05.10.2021 Adunarea Generala a 
Actionarilor societatii a aprobat incetarea contractelor de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și nr. 5/01.03.2006 precum și 
a contractului nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și 
electrice, transport, distributie și furnizare a energiei termice și se aproba incheierea unui nou contract de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica centralizat în Municipiul Timisoara. 
Ca urmare se incheie acte aditionale la contractele de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 (retele de distributie), nr. 
5/01.03.2006 (puncte termice) și nr. 216/30.05.2006 care la art.1 prevad incetarea contractelor de concesiune incheiate 
anterior și un articol unic privind incetarea contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a 
energiei termice și electrice, transport, distributie și furnizare a energiei termice. 
In actele aditionale incheiate în data de 25.10.2021 intre UAT Municipiul Timisoara în calitate de concedent și CLT 
Colterm SA în calitate de concesionar, la art.2 se mentioneaza: „ Ca urmare a incetarii contractului, concesionarul preda 
concedentului bunurile mentionate în lista reprezentand Anexa nr. 1 la prezentul act aditional conform procesului verbal 
de predare-primire reprezentand Anexa nr.2 la prezentul act aditional. Bunurile predate, respectiv preluate fac parte din 
SACET sunt preluate fara plata în proprietatea publica sau privata a concedentului potrivit contractului de concesiune și 
evidentiate ca atare.” 
Bunurile extrabilantiere aferente desfasurarii activitatii de natura SACET (sistemul de alimentare centralizata cu energie 
termica) regasite în contractele de concesiune 5/01.03.2006 și 2/170/01.04.2004 inregistrate în evidenta extra bilantiera 
a societatii la valoarea de 562.954.005,22 lei sunt bunuri preluate prin concesiune de la UAT și care urmeaza a fi 
restituite la incheierea contractelor de concesiune. 
 Pentru returnarea bunurilor apartinand UAT a fost intocmit un proces verbal de predare fara valoare impreuna cu anexe 
care deasemenea nu au indicate valoarea bunurilor și care cuprind atat bunuri care sunt în proprietatea UAT cat și 
bunuri care sunt în proprietatea CLT Colterm, bunuri care nu pot functiona de sine statator, fiind legate de bunurile 
extrabilantiere predate (fiind bunuri de natura mijloacelor fixe pentru activitatea de baza achizitionate sau realizate de 
societate din surse proprii, nu din alocatii bugetare). Aceste bunuri (din surse proprii) sunt inregistrate în evidenta 
societatii cu o valoare de inventar de 132.680.637,74 lei (valoare ramasa de amortizat 46.414.274,89 lei la data de 
30.09.2021 –data transmiterii pentru preluare). De asemenea, aceste bunuri au fost reevaluate, valoarea inregistrata în 
cont 105 – Diferente din reevaluare fiind de 12.185.082 lei. 
 Aceste bunuri nu pot fi transmise cu titlu gratuit, valoarea lor trebuie recuperata conform prevederilor legale. 
 Alte bunuri de natura SACET imobilizari în curs nefinalizate – fara receptie – care apartin companiei, aferent 
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modernizarilor punctelor termice predate, cu o valoare de inventar de 20.508.639,59 lei, de asemenea nu pot functiona 
de sine statator, fiind legate de bunurile extrabilantiere predate și au fost precazute sa fie recuperate pe durata 
contractelor de administrare, respectiv 49 ani. 
IV.ANALIZA INCIDENTEI PREVEDERILOR ART. 117 DIN LEGEA NR. 85/2014 
 In vederea stabilirii incidentei nr. 117 administratorul judiciar a procedat la analizarea transferurilor patrimoniale din 
ultimii doi ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, anual, la capitolul intitulat “ 3.1.1.1. Analiza elementelor de 
activ patrimonial – pct. B) Transferurile și miscarile care au intrevenit în perioada 2019-31.10.2021 ”.  
Analiza incidentei prevederilor art. 117 din Legea nr. 85/2014 s-a bazat pe situatiile scriptice/ contabile comunicate de 
catre debitor.  
Cu exceptia situatiilor evocate punctual în cuprinsul raportului, nu au fost identificate alte operatiuni realizate impotriva 
intereselor creditorilor. 
Cu privire la situatia patrimoniului public/privat (bunuri SACET), informam asupra urmatoarelor: 
In baza Hotararii nr.155/18.04.2006 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, a fost incheiat Contractul de 
concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, 
transport distributie și furnizare a energiei termice în Municipiul Timisoara prin Consiliul Local Timisoara în calitate de 
concedent și Compania Locala de atermoficare „COLTERM” SA  în calitate de concesionar, avand ca obiect activitatea 
desfasurata de concesionar pentru producerea de energie termica și electrica, transportul, distribuirea și furnizarea 
energiei termice, apa rece hidrofor în vederea asigurarii municipiului Timisoara a incalzirii apei calde menajeae și 
prepararea aburului tehnologic pentru consumatorii casnici, agentii comerciali și institutiile publice”, durata contractului 
fiind de 15 ani, incepand cu data de 30.05.2006 și sfarsind cu data de 30.05.2021. 
La data de 01.04.2004, a fost incheiat Contractul de concesiune nr. 02/170/01.04.2004, partile fiind Minicipiul 
Timisoara prin Consiluil Local Timisoara în calitate de concedent și Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 
în calitate de concesionar, obiectul contractului constand „in retele termice de transport pentru apa fierbinte, retele 
termice secundare situata în Timisoara, conducte aductiune de apa industriala de la canalul Bega, în vederea exploatarii 
și intretinerii acestora, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezentul contract”. 
La data de 01.03.2006, a fost incheiat Contractul de Concesiune nr. 5/01.03.2006, partile fiind Minicipiul Timisoara 
prin Consiliul Local Timisoara în calitate de concedent și Compania Locala de Termoficare COLTERM SA în calitate 
de concesionar, obiectul contractului constand „in concesionarea cladirilor și corpurile de cladire din domeniul public al 
Municipiului Timisoara, folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei termice conform Anexei nr.1 la 
HCLMT nr.22/31.01.2006, care face parte integranta din contract”. 
Potrivit Hotararii AGA CLT Colterm SA nr. 15/05.10.2021, avand în vedere Hotararea Consiliului Local al Mun. 
Timisoara nr. 353/05.10.2021, s-a aprobat incetarea celor 3 contracte de concesiune și incheierea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Mun. Timisoara. 
In baza Hotararii AGA CLT Colterm SA nr. 15/05.10.2021 și Hotararii Consiliului Local al Mun. Timisoara nr. 
353/05.10.2021, în data de 15.10.2021 au fost perfectate trei acte aditionale de incetare a contractelor de concesiune nr. 
02/170/01.04.2004 și nr. 5/01.03.2006 și nr. 216/30.05.2006. 
Ca urmare a incetarii contractelor, concesionarul (CLT Colterm SA) preda bunurile concedentului, în baza listelor 
bunurilor SACET (Anexa nr. 1 la actele aditionale de incetare a contractelor de concesiune nr. 02/170/01.04.2004 și nr. 
5/01.03.2006) și pe baza proceselor verbale de predare – primire reprezentand (Anexa nr. 2 la actele aditionale de 
incetare a contractelor de concesiune nr. 02/170/01.04.2004 și nr. 5/01.03.2006).  
Ulterior incetarii contractelor de concesiune a fost perfectat Contractul de delegare a gestiunii în Mun. Timisoara nr. 
CDE 2021-1475/15.10.2021. 
Potrivit Obiectiunilor formulate de catre CLT Colterm SA (adresa nr. 21438/14.10.2021), la actele aditionale de 
incetare a contractelor de concesiune, se invoca de catre debitor nerespectarea dispozitiilor legale în legatura cu: 
- nerespectarea dispozitiilor art. 296 al. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ „Trecerea în domeniul 
public a unui bun din patrimoniul societatilor la care statul sau o unitate administrativ – teritoriala este actionar sau 
asociat, se poate face numai cu acordul AGA societatii respective și cu achitarea contravalorii bunului”; astfel, au fost 
restituite, fara plata, în baza actelor aditionale evocate, bunuri SACET, la care au fost efectuate investitii atat din surse 
bugetare de la UATM Timisoara, cat și din sursele CLT Colterm SA (sursa: Oct. 1.5 Raportul de control al Curtii de 
Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timis, nr. 26210/23.10.2021); 
- faptul ca, la data semnarii actelor aditionale mentionate, sunt infiintate sechestre asiguratorii de catre ANAF (la data 
de 08.10.2021) asupra bunurilor care fac parte din SACET,  
- in cuprinsul Hotararii AGA nr. 15/05.10.2021 nu se aproba predarea/preluarea fara plata în propietatea publica sau 
privata a Mun. Timisoara a bunurilor care fac parte din SACET (AGA nu a aprobat proiectul HCL nr. 353/05.10.2021 și 
nici documentatia aferenta acestuia, respectiv draft-urile actelor aditionale mentionate mai sus; nici nu are atributii în 
acest sens). Prin Hotararea AGA nr. 15/05.10.2021 se aproba doar incetarea celor 3 contracte de concesiune. 
- In cuprinsul opiniei exprimata de catre TVG TAX Audit SRL (adresa nr. 556/10.12.2020) se mentioneaza prin 
trecerea bunurilor SACET în patrimoniul public al Mun. Timisoara se asigura protejarea patrimoniului în eventualitatea 
în care CLT Colterm SA ar face obiectul deschiderii procedurii insolventei. 
In legatura cu operatiunele evocate mai sus, prin Raportul de control al Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de 
Conturi Timis, nr. 26210/23.12.2021 se retine în legătură cu predarea primirea bunurilor care au facut obiectul 
contractului de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și nr.5/01.03.2006 și contractului de concesiune nr. 216/30.05.2006, nu 
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a fost efectuata inventarierea tuturor bunurilor conform prevederilor legale, nefiind numita printr-un act administrativ 
emis la nivelul CLT Colterm SA și UATM Timisoara, o comisie de inventariere potrivit prevederilor Ordinului 
2861/2009, avand în vedere ca s-a procedat la predarea-primirea gestiunii bunurilor concesionate și atribuite direct prin 
hotarare de consiului local. Astfel, se constata faptul ca nu s-a procedat la inventarierea bunurilor de natura SACET în 
evidenta contabila a CLT COLTERM SA sau a UATM Timisoara, astfel incat toate bunurile care formeaza SACET sa 
fie inventariate și acordate CLT Colterm SA prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termica în sistem centralizat în Municipiul Timisoara. Cauzele și imprejurarile care au condus la incalcarea legii 
sau a altor norme, constau în principal în exercitarea cu limite a controlului intern privind modul în care au fost 
efectuate operatiunile de predare primire și de inventariere a bunurilor de natura SACET și a celor primite în concesiune 
de la CLT Colterm SA, care nu a asigurat reflectarea tuturor bunurilor care formeaza serviciul public de alimentare cu 
energie termica în sistem centralizat în Municipiul Timisoara. 
In cuprinsul Raportului de inspectie fiscala incheiat la 18.01.2022 de catre ANAF – DGAMC, se face referire și la 
predarea bunurilor la incetarea contractelor de concesiune nr. 2/170/01.04.2004 și 5/01.03.2006 și 216/30.05.2006 
pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distributie și 
furnizare a energiei termice, astfel: 
„Bunurile extrabilantiere aferente desfasurarii activitatii de natura SACET (sistemul de alimentare centralizata cu 
energie termica) regasite în contractele de concesiune 5/01.03.2006 și 2/170/01.04.2004 inregistrate în evidenta extra 
bilantiera a societatii la valoarea de 562.954.005,22 lei sunt bunuri preluate prin concesiune de la UAT și care urmeaza 
a fi restituite la incheierea contractelor de concesiune. 
Pentru returnarea bunurilor apartinand UAT a fost intocmit un proces verbal de predare fara valoare impreuna cu anexe 
care deasemenea nu au indicate valoarea bunurilor și care cuprind atat bunuri care sunt în proprietatea UAT cat și 
bunuri care sunt în proprietatea CLT Colterm, bunuri care nu pot functiona de sine statator, fiind legate de bunurile 
extrabilantiere predate (fiind bunuri de natura mijloacelor fixe pentru activitatea de baza achizitionate sau realizate de 
societate din surse proprii, nu din alocatii bugetare). Aceste bunuri (din surse proprii) sunt inregistrate în evidenta 
societatii cu o valoare de inventar de 132.680.637,74 lei (valoare ramasa de amortizat 46.414.274,89 lei la data de 
30.09.2021 –data transmiterii pentru preluare). De asemenea, aceste bunuri au fost reevaluate, valoarea inregistrata în 
cont 105 – Diferente din reevaluare fiind de 12.185.082 lei. 
Aceste bunuri nu pot fi transmise cu titlu gratuit, valoarea lor trebuie recuperata conform prevederilor legale. 
Alte bunuri de natura SACET imobilizari în curs nefinalizate – fara receptie – care apartin companiei, aferent 
modernizarilor punctelor termice predate, cu o valoare de inventar de 20.508.639,59 lei, de asemenea nu pot functiona 
de sine statator, fiind legate de bunurile extrabilantiere predate și au fost precazute sa fie recuperate pe durata 
contractelor de administrare, respectiv 49 ani.” 
Cu privire la aspectele prezentate anteriror administratorul judiciar va formula o acțiune în anularea actelor frauduloase 
întemeiate pe dispozițiile art. 117 din legea 85/2014 în contradictoriu cu UAT Timisoara, respectiv: 
a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în 
scop umanitar; 
c) acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a 
sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; 
g)actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii 
procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a frauda un creditor. 
In masura în care, dupa comunicarea/ analizarea tuturor inscrisurilor solicitate, se vor identifica și alte instrainari de 
active realizate în dauna creditorilor, administratorul judiciar va completa prezentul raport. 
V.CAUZE CARE AU DUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA  

Activitatea de termoficare în România este în colaps. Din cele 315 SACET-uri la finalul anului 2020 au rămas 47. 
Calitatea serviciului de încălzire și furnizare de apă caldă este de regulă foarte proastă, iar situația financiară a 
companiilor de termoficare este dezastruoasă. 
Cauzele acestei situatii generale, sunt obiective și se refera la: 
- Sistemele de termoficare vechi: pierderile din retelele de transport și distributie sunt foarte mari (intre 25-40% în 
Romania fata de media din Occident de numai 5-10%), randamentul centralelor care produc caldura este de 50-55% fata 
de standardul din Vest de 70%, pierderile la consumator, din cauza proastei izolari a apartamentelor și ineficienta 
contorizarii și a posibilitatii de a regla temperature, sunt de cca. 40%, 
- Sistemul de termoficare este supradimensionat în comparatie cu necesarul actual de consum, fiind construite în 
perioada comunista; unele centrale au peste 50 de ani vechime. Însăși structura sistemelor e inadecvată cererii de azi: 
cele mai multe sisteme au CET-uri aflate pe fostele platforme industriale, care furnizau energie electrică și abur 
industrial pentru acestea și doar o mică parte din producție era destinat consumului casnic. 
- Investitii în retea – un deziderat: 95% din căldură continuă să fie produsă din combustibili fosili iar investițiile noi, 
în energie regenerabilă sau capacități eficiente de producție în cogenerare, care să reducă consumul de energie Primară, 
raman momentan un deziderat.  
- Avariile sistemului din ultimii ani au condus la cresterea numărului de debranșări, deoarece chiar consumatorii mai 
înstăriți, care își pot permite o centrală proprie, vor opta pentru una. Exact aceștia sunt consumatorii pe care sistemul de 
termoficare ar trebui să și-i dorească, deoarece ei sunt și cei care plătesc facturile la timp.  
Debranșările în creștere, în combinație cu lipsa investițiilor și deteriorarea accelerată a instalațiilor riscă să arunce 
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întregul sistem într-o spirală descendentă care ar putea duce la prăbușirea totală a sistemului în cca. 5 ani.  
- Lucrarile de reparatii și intretinere în vederea mentinerii în functiune a sistemului de termoficare sunt insuficiente.  
- Dependenta fata de la bugetele locale/bugetul de stat; la nivelul finalului 2021 pentru solutionarea temporara a 
activitatii de termoficare a fost promovata Hotărârea Guvernului nr. 1217/2021 privind alocarea unor sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității 
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației. Neavand capacitatea financiara, 
unităţi administrativ - teritoriale au solicitat susţinerea cheltuielile legate de asigurarea agentului termic populaţiei, în 
iarna 2021 - 2022. Prin actul normativ evocat a fost alocata suma de 310.426 mii lei unităților administrativ-teritoriale 
- Neplata subventiilor sau plata cu intarziere a acestora, ceea ce a dus la acumularea de penalitati. Subventiile incasate 
cu intarziere /partial au generat obligatii de plata pentru despagubiri legale (penalitati de intarziere) catre furnizorii de 
energie termica, în conditiile în care, au avut un impact semnificativ în aparitia starii de insolventa. Nu exista parghii 
pentru conditionarea sau penaliazarea neachitarii lor intr-un timp determinat, aceste creante nefiind generatoare de 
penalitati de intarziere la plata. 
- Pierderi provocate de diferenta de tarif la energia termica furnizata populatiei aprobata de ANRE, dar neinsusita de 
Consiliul Local al Mun. Timisoara, desi în aceasta perioada costurile elementelor din structura de tarif s-au majorat 
substantial 
Activitatea desfasurata de catre CLT Colterm SA a fost supusa verificarii organelor de control, dupa cum urmeaza: 
A. De catre Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timis, care prin Raportul de control nr. 
26210/23.12.2021, evidentiaza urmatoarele disfunctionalitati și neconformitati (dezvoltate pe larg la Cap. 3.3 din 
prezentul raport privind cauzele: Sinteza constatarilor rezultate în urma actiunii de control al Curtii de Conturi a 
Romaniei – Camera de Conturi Timis - Raportul de control nr. 26210/23.12.2021): 
- disfunctionalitati privind desfasurarea sedintelor AGA, modalitatea de convocare și dezbatere a punctelor aflate pe 
ordinea de zi; 
- Tergiversarea municipalitatii de aprobare a preturilor reprezentand energia termica; 
- Aspecte privind penalitati de intarziere calculate și facturate eronat de catre EON Energie Romania SA, evidențiate 
în mod eronat în contabilitatea CLT Colterm SA. 
- Dificultati care au condus la afectarea continuitatii activitatii, 
- Inventarierea patrimoniului în legatura cu anularea contractelor de concesiune și de predare – primire și 
concesionare a bunurilor de natura SACET (operatiune realizata anterior deschiderii procedurii insolvenței și în legatura 
cu care, în opinia administratorului judiciar, devin incidente dispozitiile art. 117 din Legea nr. 85/2014 
- Aspecte cu privire la aplicarea dublului standard în ceea ce priveste modul de calcul al penalitatilor de intarziere și 
stornarea sumelor aferente. 
B. De catre ANAF – DGAMC, care potrivit Raportului de inspectie fiscala, incheiat la data de 18/01/2021, prezinta 
urmatoarele constatari în ceea ce priveste gestiunea patrimoniului debitoarei (dezvoltate pe larg la Cap. 3.4 din 
prezentul raport privind cauzele): 
- Cuantumul obligatiilor stabilite în sarcina CLT Colterm SA se prezinta alaturat: 

Nr. 
crt 

Denumire 
impozit/ 

taxa 

Perioada 
verificata 

Baza 
impozabila 
stabilita de 

contribuabil 

Baza impozabila 
stabilita 

suplimentar 

Impozit / taxa 
stabilita 

suplimentar 

Diferenta 
bazei de 

impozitare 

1 Impozit 
profit 

01.01.2017 – 
31.12.2017 

N/A  61.680.878 5.103.768  

2 Impozit 
profit 

01.01.2018 – 
31.12.2020 

-109.643.020 62.653.989  -46.989.031 

3 TVA 01.01.2017 – 
31.10.2021 

N/A 75.790.019 14.400.103  

- Urmare a verificarilor efectuate de catre organele de inspectie fiscala cu privire la IMPOZITUL PE PROFIT, au 
rezultat urmatoarele deficiente: 
o neinregistrarea diferentelor stabilite prin actul de control anterior, 
o veniturile impozabile recalificate de catre ANAF reprezentnd pierdere indusa financiara (si contabilizata de catre 
debitor ca venit în avans), 
o cheltuieli nedeductibile recalificate reprezentand achizitii de utilitati și bunuri, pentru care nu s-a facut dovada ca 
sunt destinate activitatii contribuabilului, 
o cheltuieli nedeductibile rezultate din inregistrari în evidenta contabila care au la baza documente emise de 
contribuabili inactivi și radiati, 
o Cheltuieli de amortizare recalificate ca nedeductibile aferente neutilizarii unor utilaje.  
o Erori de calcul matematic în legatura cu determinarea impozitului pe profit, 
o Recalificarea unor cheltuieli de reparatii în cheltuieli de natura investitiilor, aceste fiind nedeductibile fiscal, 
- In legatura cu verificarea obligatiilor reprezentand TVA: 
o A fost anulat dreptul de deducere exercitat de debitoare pentru valoarea de 295.724 lei (motivul fiind parteneri 
inactivi, radiati, neplatitori sau achizitii neutilizate pentru desfasurarea activitatii), 
o A fost colectat TVA (in suma de 14.104.379,17 lei) pentru pierderea indusa tehnologic inregistrata ca venit în avans 
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în evidenta contabila, 
o Inspectorii fiscali retin deficienta constatata cu privire la transferul de active realizat la incetarea contractelor de 
concesiune, respectiv ca aceasta operatiune se realizeaza cu titlu gratuit pentru bunurile apartinand UAT și cu realizarea 
de venituri din transferuri de active proprii apartinand CLT Colterm SA, debitorul fiind prejudiciar cu fondurile 
aferente. 
Concluziile retinute în cuprinsul Rapoartelor realizate de catre ANAF – DGAMC și Curtea de Conturi a Romaniei – 
Camera de Conturi Timis, atrag culpa autoritatiilor locale, în speta UAT Mun. Timișoara și evidentiaza slaba calitate/ 
deficiente manageriale în ceea ce priveste gestiunea patrimoniului CLT Colterm SA. 
Indicatorii raportati de catre debitoare au fost necorespunzatori: 
 din analiza indicatorilor bilantieri raportati de societate dificultatile financiare ale societatii au existat permanent, 
debitoarea inregistrand anual pierdere incepand cu anul 2008 (cu exceptiile exercitiilor 2011, 2014 și 2015), ceea ce a 
influentat negativ capitalul propriu al debitoarei; 
 Pierderile acumulate sunt cauzate cu precadere de lipsa de optimizare a costurilor. Neaprobarea actualizarii 
preturilor de catre municipalitate obliga societatea sa furnizeze energie termica la un pret mult mai mic decat cel care ar 
acoperi costurile. 
 Nivelul lichiditatilor certe pentru plata datoriilor la furnizori a fost afectat în principal de nivelul ridicat al creantelor 
de incasat. Creantele de incasat de la Municipiul Timisoara la 31.10.2021 sunt în cuantum de 183.240.997,04 lei 
reprezinta 87% din total creantelor de recuperat, aflate în sold (210.440.251 lei). Incasarea cu intarziere a creantelor 
datorate de bugetul local a facut imposibil de gestionat cash flow-ul societatii. 
 Trendul crescator al penalitatilor comerciale și fiscale influenteaza negativ lichiditatea societatii, cu implicatii în 
aprovizionarea cu stocuri și pierderea esalonarii datoriilor fiscale generatoare de dobanzi și penalitati. 
In raport cu analiza administratorului judiciar, a concluziilor retinute în cuprinsul rapoartelor realizate de catre ANAF – 
DGAMC și Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timis, cauzele care au condus la aparitia starii de 
insolventa și care constituie motive de antrenare a răspunderii în temeiul disp. art. 169, alin. 1 din Lege nr. 85/2014 
sunt, în opinia administratorului judiciar, urmatoarele: 
a)au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
b)au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
c)au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi; 
d)au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. 
e)au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 
h)orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit 
prevederilor prezentului titlu. 
Operatiunile/ evenimentele/ situatiile care au stat la baza opiniei exprimate de administratorul judiciar sunt urmatoarele: 
- neluarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului (marcare necorespunzatoare/ partiala și 
depozitarea necorespunzatoare a bunurilor proprii, fara predarea în gestiune/ custodie ceea ce face imposibila 
inventarierea faptica/ recunoasterea activelor societatii; gestionarea deficitara a procedurilor de inventariere și lipsa 
inspectiei faptice a bunurilor din patrimoniul societatii, de natura sa creeze confuzie și dezordine, situatiile fiind dintre 
cele mai diverse, versus prezentarea unor situatii favorabile: fara constatarea lipsurilor; 
- lipsa diligentelor legale pentru clarificarea situatiei juridice a imobilelor (terenuri și constructii) din patrimoniul 
societatii și prezentarea unei situatii financiare nereale; nu sunt realizate concilieri ale terenurilor cu constructiile 
aferente, respectiv evidenta contabila coroborata cu situatia fiscala (serviciile de taxe și impozite ale Primarilor unde se 
afla imobilele) cu actele de proprietate/folosinta/concesiune, cu evidentele din cartile funciare; riscul demararii în 
prezent a formelor de clarificare poate conduce la o situatie nefavorabila debitoarei, respectiv imposibilitatea intabularii 
dreptului de proprietate; 
- neplata obligatiilor bugetare, neaprobarea planului de restructurare întocmit pentru achitarea obligațiile bugetare 
restante, 
- incalcarea normelor financiar contabile (neinregistrarea situatiilor financiar contabile în termenul legal, 
neînregistrarea în contabilitate a facturilor primite din parte partenerilor contractuali, neindeplinirea obligatiilor de 
operare în gestiune a casarilor aprobate în anii anteriori, lipsa unui Nomenclator arhivistic și a unui inventar al fondului 
arhivistic detinut de societate, prezentarea unor lucrari/investitii în curs care au fost finalizate/ puse în functiune, dar 
pentru care nu s-au intocmit formele de receptionare; prezentarea în situatiile financiare a stocurilor fara miscare, la 
valori contabile, nereale, fara a constitui provizion; 
- managementul defectuos, asociat intereselor UAT (lipsa diligentelor necesare recuperarii debitelor, aplicarea 
dublului standard în ceea ce priveste modul de calcul al penalitatilor de intarziere pentru anumite contracte; pastrarea 
unor bunuri/ stocuri de deseuri (cont 8033.2 –Valori materiale primite în pastrare), apartinand UAT, fara plata; 
- utilizarea activelor societatii în interes personal – imobilul folosit fără titlu de Mun. Timișoara; fara plata chirie sau 
utilitati, transferul gratuit de active proprii apartinand CLT Colterm SA. realizat la incetarea contractelor de concesiune, 
o parte dintre aceste active aflandu-se și sub sechestru ANAF; determinarea debitoarei la accesarea unor împrumuturi 
bancare pentru a-și susține activitatea curentă prin conduita UAT Mun. Timișoara (în dubla sa calitate de acționar unic 
și debitor) de a nu-și onora la scadență obligațiile de plată față de CLT Colterm SA. 
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- neindeplinirea obligatiilor legale ale actionarului unic UAT Timisoara privind reîntregirea activului net până la 
nivelul a cel puțin jumătate din capitalul social; 
- tergiversarea municipalitatii de aprobare a preturilor reprezentand energia termica și continuarea unei activității care 
priveste prestarea unor servicii de utilitate publica și care conduce, în mod vadit, la incetarea de plati; neaprobarea 
actualizarii preturilor de catre municipalitate a obligat societatea sa furnizeze energie termica la un pret mult mai mic 
decat cel care ar acoperi costurile, aceasta situatie fiind valabila atat pentru energia termica furnizata populatiei, cat și 
pentru cea furnizata agentilor economici; 
- nefacturarea către UAT a pierderilor induse financiare pentru perioada 2017 - 2020, organele de conducere al CLT 
Colterm SA, cu concursul acționarului UAT Timișoara limitându-se doar la înregistrarea acestora în contul contabil 418 
– clienți facturi de întocmit. Neexistând un titlu de creanță (factura fiscală aferentă pierderilor financiare) nu au putut fi 
demarate nici procedurile legale în vederea recuperării creanțelor (acțiuni în pretenții, executări silite). 
- tardivitatea deschiderii procedurii insolvenței (in contextul în care societatea inregistreaza pierderi continue 
incepand cu exercitiul financiar 2015); 
- starea de insolventa a fost accentuata prin nealocarea de către UAT a fondurilor necesare pentru achiziția 
certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră aferente anului 2020 și 2021, care trebuiau achiziționate până cel târziu 
în 30.04.2021, respectiv 30.04.2022; 
- mai mult, s-a incercat transmiterea fără plată, cu titlu gratuit din patrimoniul CLT COLTERM SA în patrimoniul 
public/privat al Municipiului Timișoara a bunurilor care fac parte din SACET (sistemul de alimentare centralizată cu 
energie termică), 
VI.CONCLUZII PRIVIND PERSOANELE CULPABILE DE ÎNCETAREA DE PLĂŢI 
In privința persoanelor cărora le-ar fi imputabila ajungerea societății debitoare în încetare de plăți, din cadrul 
evidențelor contabile de care administratorul judiciar a dispus și pe baza cărora este întocmit prezentul raport, reiese 
faptul că ajungerea debitoarei în încetare de plăți se datorează atât unor factori obiectivi, astfel cum aceștia au fost 
prezentați în cuprinsul secțiunilor precedente ale raportului, dar și culpei Mun. Timișoara, în calitate de acționar unic al 
societății debitoare, precum și culpei organelor de conducere ale societății debitoarei. 
Încălcarea repetată a obligațiilor legale ce le reveneau atât autorităților locale cât și organelor de conducere CLT 
Colterm SA, au condus inevitabil la lipsă de profitabilitate, supraîndatorare, lichidități scăzute și acumularea 
penalităților aferente datoriilor istorice, cu consecinta instalarii insolventei. 
Pe cale de consecinta, invederam instantei faptul ca, în acest stadiu procedural intelegem sa introducem o actiune în 
termenul legal conform art. 169 alin. (1) din Legea 85/2014. 
In situatia în care, în cursul administrarii procedurii, vor aparea elemente noi, susceptibile de aplicarea prevederilor 
acestui articol din lege, care sa conduca la oportunitatea introducerii unei astfel de actiuni și impotriva altor persoane 
care au contribuit la starea de insolventa a debitoarei, inlanuntrul termenului de prescriptic prevazut de lege, vom 
proceda în consecinta și vom sesiza instanta cu aspectele constatate. 
VII.CONCLUZII PRIVITOARE LA ŞANSELE DE REORGANIZARE A ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DEBITOARE 
Având ca premisă rezultatele economico-financiare care reflectă evoluţia debitoarei pe ultimii doi ani anteriori 
deschiderii procedurii şi situaţia existentă la 31.10.2021, administratorul judiciar consideră că societatea debitoare are o 
situaţie economică dificilă.  
Prezentam alaturat principalii indicatori: 

 

Debitoarea inregistreaza 
pierderi în fiecare an 
incepand cu anul 2016. 
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Cu toate ca incepand cu 
anul 2018 cifra de afaceri 
inregistreaza un trend 
ascendent, debitoarea 
inregistreaza în mod 
repetat pierderi, capitalul 
propriu fiind în scadere 
semnificativa. 

 

Gradul de indatorare este 
mult peste media sectoriala 

. 
La 31.10.2021 capitalurile 

sunt negative, gradul de 
indatorare fiind foarte 

ridicat, debitoarea fiind 
decapitalizata. 

 
O analiza a probabilitatii de intrare în faliment a debitoarei bazata pe Metoda Z – Score elaborata de Altman indica un 
risc foarte mare: 

 
Scorul actual (calculat pe baza indicatorilor disponibili la 2020xv), determina un scor "Z" general de 0,84 care indica 
starea de insolventa a companiei. 
 

 
xv www.termene.ro 
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 La data deschiderii procedurii, debitoarea şi-a exprimat intenţia de reorganizare a activităţii, propunand urmatoarele 
modalitati, pentru continuarea activitatii:  
- Pastrarea de catre Colterm a conducerii activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, 
cu supravegherea activitatii de catre administratorul judiciar desemnat în conditiile legii; 
- Obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului și sursele de provenienta a acestora; 
- Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile Colterm catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice, 
constituite anterior ori ulterior confirmarii planului; 
- Fuziunea sau divizarea Colterm, în conditiile legii, inclusiv cu respectarea obligatiilor de notificare a operatiunilor 
de concentrare, potrivit legislatiei în domeniul concurentei; 
- Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii Colterm, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau darea în 
plata a acestora catre creditorii Colterm, în contul creantelor pe care acestia le au fata de averea Colterm;  
- Modificarea sau stingerea cauzelor de preferinta, cu acordarea obligatorie în beneficiul creditorului titular a unei 
garantii sau protectii echivalente, potrivit art.78 alin 2, lit c din Legea insolventei, pana la acoperirea creantei acestora, 
inclusiv dobanzile stabilite conform contractelor sau conform planului de reorganizare, pe baza unui raport de evaluare, 
cu parcurgerea procedurii prevazute de art.61 din Legea Insolventei. 
- Prelungirea datei scadentei, precum și modificarea ratei dobanzii, a penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul 
contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale; 
- Modificarea actului constitutiv al Colterm, în conditiile legii; 
- Emiterea de titluri de valoare de catre Colterm; 
- Renegocierea unor contracte cu creditorii Colterm și eventuala esalonare a datoriilor. 
Pe lângă „trecutul recent”, este foarte importantă şi analiza “prezentului”, respectiv perioada scursă de la declanşarea 
procedurii, când datoriile sunt “îngheţate”. În acest interval gestiunea întreprinderii nu trebuie să fie deficitară având în 
vedere faptul că societatea nu mai este influenţată de presiunile creditorilor, iar datoriile anterioare deschiderii 
procedurii nu trebuie achitate, prin urmare în această perioadă, din activitatea curentă societatea ar trebui cel puţin să se 
autosusţină fără a crea datorii suplimentare. Considerăm procedura insolvenţei, ca o masură de protecţie pentru 
continuarea activităţii debitoarei, existand posibilitatea îndestularii creditorilor. Necesitatea reorganizarii companiei 
trebuie avuta în vedere în primul rand datorita impactului social al activitatii desfasurate (80% din activitatea societatii 
este prestata catre populatie, serviciul de furnizare a apei calde și a agentului termic are un profund caracter social. 
Serviciul public de alimentare cu energie termica realizat în sistem centralizat în municipiul Timisoara prin operatorul 
local CLT Colterm SA deserveste 55% din populatie, respectiv 57.000 de apartamente, 350 institutii publice:scoli, licee, 
gradinite; agenti economici: institutii bancare, unitati de productie, etc). 
 Având în vedere cele expuse mai sus, intenţia de reorganizare şi de propunere a planului de reorganizare, manifestată 
de către debitoare prin cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar, în temeiul art. 97 alin.3 
din Legea insolvenţei, apreciază faptul că există posibilităţi de reorganizare. 
 Continuarea activităţii curente, cu un control riguros al costurilor se va putea dovedi profitabilă în ipoteza revenirii 
societatii în cota de piata detinuta anterior și în masura în care sectorul de activitate caruia i se adreseaza debitoarea va 
inregistra o revenire, putând genera un surplus ce să poată fi distribuit creditorilor 
Putem concluziona că: 
 pentru reusita reorganizarii companiei trebuie trebuie avuti în vedere o serie de factori esentiali: existenta unui cadru 
legal și de reglementare bine puse la punct, sprijin financiar direct și indirect, local și central, coerență cu politicile 
locale, cooperare între actori, disponibilitatea resurselor locale, prețul trebuie să fie competitiv comparativ cu 
alternativele; 
 la nivel central este necesar a se clarifica rolurile Ministerului Energiei, Ministerului Administrației, primăriilor și 
reglementatorului ANRE și totodata trebuie instituit/agreat un mecanism prin care primăriile să nu se mai poată eschiva 
de la plata subvențiilor la care s-au angajat; ar fi oportuna și masura alinierii, pentru toate sistemele de termoficare, a 
scadențelor tuturor facturilor și plăților între entitățile implicate: de pildă, dacă Colterm încasează la 45 de zile de la 
consumatori, subvenția de la Primărie să fie virată în același termen, iar facturile furnizorilor să fie plătibile la același 
termen, nu la 30 de zile, ceea ce elimina acumularea automată de penalități, etc. 
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 totodata trebuie asumat alaturi de municipalitate un plan clar de măsuri, directii clare ale activitatii, cu termele, 
control eficient al costurilor, analiza aprofundata a surselor de finantare și mentionarea implicatriilor aferente (de 
mediu, de infrastructură, sociale)  
 societatea dispune de o baza materială invechita care necesita investitii majore care nu pot fi sustinute decat cu un 
proiect adecvat și cu sustinerea autoritatilor locale și centrale;  
 orice executare a activului debitoarei poate diminua posibilitatea de redresare a acesteia; 
 societatea este în insolvenţă și apreciem că are (minime) sanse de redresare, dar bazandu-ne pe importanta și 
impactul social al activitatii debitoare apreciem ca varianta reorganizarii companiei este favorabila. 
De asemenea, având în vedere faptul că CLT COLTERM S.A deţine în proprietate bunuri garantate care să poată fi 
valorificate în cadrul falimentului, din sumele obtinute se va îndestula doar o categorie minima de creante (care se pot 
stabili dupa o evaluare prealabila) . 
Varianta reorganizării activităţii debitoarei prin implementarea unui plan de reorganizare în condiţiile Legii nr. 85/2014 
este preferabilă pentru toate părţile implicate în prezenta procedură.  
Debitoarea va proceda la intocmirea și inregistrarea planului de reorganizare ulterior definitivarii tabelului definitiv al 
creantelor. 
Anexe:  
Raportul nr. 14273 privind îndeplinirea măsurilor stabilite prin Decizia nr. 59/20.01.2022 

Administrator judiciar: 
Consortiul format din practicienii în insolvență 

„ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L, MAESTRO S.P.R.L si  INSOLVEIN S.P.R.L”, 
prin practician în insolvență Cârceie Marius Radu 
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