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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 715 Data emiterii: 28.06.2019 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, contencios 
administrativ şi fiscal; Judecător sindic: Claudia Roiescu. 
2. Arhiva instanţei: Reșița, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin; programul arhivei: Luni – Vineri; orele 8.30 – 12.30. 
3. Debitor: SC Hydro-Engineering SA, cod de identificare fiscală 18045420, cu sediul social în Reşiţa, str. Calea 
Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/915/2005. 
4. Lichidator judiciar: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență 
SPRL, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiş, CUI 31215824, atribut fiscal RO, tel./fax: 0256/220827, E-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro, 
nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., 
situat în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CUI 19918744, Număr de înscriere în tabloul practicienilor 
în insolvență: 1B2212, email: insolventa@petrisordaogaru.ro, Tel/fax 0256/433443, mobil 0722.588.636. 
5. Subscrisa: Societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant Insolvență SPRL, 
reprezentant prin ec. Popescu G. și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L., în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC Hydro-Engineering SA, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, comunică: Raportul de 
activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA din data 
de 12.07.2019, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-

Engineering SA din data de 12.07.2019 

Număr dosar 5911/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Claudia Roiescu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L.. 
Debitor: SC Hydro-Engineering SA. 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1).Oportunitatea menținerii sau denunțării contractelor de muncă a celor 3 salariați în cursul procedurii de faliment a 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA. 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1).Oportunitatea menținerii sau denunțării contractelor de muncă a celor 3 salariați în cursul procedurii de faliment a 
debitoarei SC Hydro-Engineering SA 
Conform disp. art. 25 lit. e) din Legea nr. 85/2006: „Principalele atribuţii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, 
sunt: […] e) mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor; [...]”, după data deschiderii intrării în 
procedura de faliment a debitorului SC Hydro-Engineering SA, lichidatorul judiciar a menţinut contractele de muncă a 
următorilor salariaţi: 
• Badea B. A., angajat din cadrul compartimentului Administrativ şi Securitate Industrială - program de 8 ore/zi. 
• Caracoancea N. D., având funcţia de gestionar - program de 4ore/zi. 
• Pop S. D., având funcţia de contabil - program de 4 ore/zi.  
Lichidatorul judiciar recomandă menținerea contractelor de muncă a celor 3 angați, din următoarele motive: 
- Diminuarea impozitului datorat la bugetul general consolidat al statului: 
Având în vedere faptul că, începând cu anul 2018, debitoarea SC Hydro-Engineering SA a devenit plătitor de impozit 
pe venitul microîntreprinderilor (în conformitate cu disp. 47 din Codul Fiscal -  cifra de afaceri înregistrată în exerciţiul 
financiar aferent anului 2017 fiind inferioară nivelului stabilit de 1.000.000 euro) şi, pentru că Ministrul Finanţelor şi-a 
expimat iniţiativa de introducere a unei noi ordonanţe de urgenţă de modificare a Codului Fiscal, prin care s-ar acorda 
posibilitatea microîntreprinderilor de a opta pentru a fi plătitoare de impozit pe profit dacă îndeplineşte cumulativ  cele 
două condiţii: capital social de 45.000 lei şi 2 angajaţi, s-a procedat la modificarea contractelor de muncă ale celor 3 
angajaţi sus-menţionaţi, respectiv a fost modificată norma de lucru, astfel încât să existe, conform prevederilor Codului 
Fiscal, 2 angajaţi cu timp integral de muncă (Badea B. A. – program de lucru de 8 ore/zi, Caracoancea N. D. – program 
de lucru de 4 ore/zi şi angajatul Pop S. D. – program de lucru de 4 ore/zi).    
Ulterior intrării în vigoare a OUG nr. 25/29.03.2018, prin care se acordă posibilitatea de a trece de la plătitor de impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor la plătitor de impozit pe profit (în condiţiile respectării disp. art. I pct. 3^1 „[…] Prin 
excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei 
și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste 
condiții sunt îndeplinite cumulativ,opțiunea fiind definitivă […]”), debitoarea SC Hydro-Engineering SA a depus 
Declaraţia fiscală 700 prin care a modificat vectorul fiscal, respectiv a devenit începând cu data de 01.04.2018 plătitor 
de impozit pe profit.  
Având în vedere existenţa pierderii fiscale de recuperat, debitoarea SC Hydro-Engineering SRL devenind plătitoare de 
impozit pe profit, va evita efectuarea unor plăţi de impozit în cuantumuri semnificative (cum ar fi fost în cazul în care ar 
fi rămas plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor).  
Această măsură va asigura creşterea fondurilor ce vor fi distribuite creditorilor, respectiv maximizarea gradului de 
îndestulare a creanţelor acestora. 
 



2 
 

- Necesitatea menținerii contractului de muncă a angajatului din cadrul compartimentului Administrativ şi Securitate 
Industrială (paznic): 
Necesitatea menținerii contractului de muncă a paznicului rezultă în mod evident din necesitatea asigurării pazei 
bunurilor din averea debitoarei, efectuarea verificărilor de rutină, intervențiile la fața locului. 
Astfel, se impune menținerea contractului de muncă a paznicului, care va îndeplini în continuare următoarele obligații:  
• să păzească obiectivul, bunurile şi valorile din averea debitoarei SC Hydro-Engineering SA şi să asigure integritatea 
acestora;  
• să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de 
natură să aducă prejudicii bunurilor imobile păzite; 
• să informeze de îndată lichidatorul judiciar despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi 
despre măsurile luate;  
• să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru 
îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;  
• să ia imediat măsuri de protecție a bunurilor şi a valorilor, în caz de incendii, să sesizeze pompierii şi să anunţe 
conducerea unităţii şi poliţia. 
- Necesitatea menținerii contractului de muncă a gestionarului: 
Având în vedere natura, cantitatea și diversitatea bunurilor mobile, stocurilor existente în averea debitoarei SC Hydro-
Engineering SA, se impune menținerea contractului de muncă a gestionarului, în vederea păstrării, administrării și 
eliberării de bunuri din averea debitoarei în cazul adjudecării acestora în cadrul licitațiilor publice. 
De asemenea, activitatea gestionarului, precum și a paznicului facilitează vizionarea bunurilor mobile, stocurilor din 
averea debitoarei de către ofertanții - potențialii adjudecatari ai bunurilor. 
- Necesitatea menținerii contractului de muncă a contabilului: 
Continuarea procedurii de faliment a debitoarei, respectiv obligativitatea debitoarei în calitate de contribuabil de a 
depune raportările financiare, respectiv declarațiile fiscale lunare impun menținerea în continuare a contractului de 
muncă al contabilului/fostului director financiar Pop S. D. care asigură disciplina financiar-contabilă a debitoarei. 
- Cheltuieli mici cu salariile personalului, acoperite din venituri curente: 
Menținerea contractelor de muncă a celor 3 salariați determină lunar cheltuieli mici cu salariile datorate (total salarii 
nete/lună pentru cei 3 salariați – 2221 lei), salariile plătite fiecărui angajat fiind sub nivelul salariului minim pe 
economie. 
De asemenea, plata salariilor pentru cei 3 angajați este efectuată din sumele încasate reprezentând veniturile din 
închirierea bunurilor imobile, astfel că menținerea în continuare a contractelor de muncă anterior menționate nu va 
afecta sumele obținute din valorificarea bunurilor garatantate. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea menținerii contractelor de muncă a celor 3 salariați în cursul 
procedurii de faliment a debitorului SC Hydro-Engineering SA. 
 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL și Cabinet individual de insolvență Dăogaru P. L. 
 
 
 


