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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii simplificate de insolvență  

Nr.: 1108 Data emiterii: 21.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1961/30/2018; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00. 
3. Debitor: SC P.S.G. Group SRL, cod de identificare fiscală: 6724410; Sediul social: Timişoara, str. Cantului, nr. 1, sc. 
A, et. P, ap. 4, jud. Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/4240/1994. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva debitorului SC P.S.G. Group SRL. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC P.S.G. Group SRL, 
conform Încheierii civile nr. 429 din data de 25.04.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 1961/30/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul SC P.S.G. Group SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvenţă, pentru debitorul SC P.S.G. Group SRL 

Număr dosar 1961/30/2018, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC P.S.G. Group SRL. 
1. Referitor la disp. art. 45 alin. (1) lit. d), art. 71 alin. (1) și (2) art. 73 și art. 99 din Legea 85/2014. Prin cererea 
înregistrată sub nr. 1961/30/2018, la data de 24.04.2018, debitoarea SC P.S.G. Group SRL a solicitat deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 și numirea ca lichidator judiciar provizoriu a 
practicpianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL. În temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, prin 
Încheierea civilă nr. 429 din data de 25.04.2018, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 1961/30/2018, 
judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei SC P.S.G.Group SRL, 
respectiv în temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) corelat cu disp. art. 73 din Legea nr. 85/2014, numește ca lichidator judiciar 
provizoriu practicianul în insolvență subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a 
efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: a comunicat debitorului SC P.S.G. Group 
SRL la sediul cunoscut, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR39889704934 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat; a comunicat debitorului SC 
P.S.G. Group SRL notificarea privind efectuarea procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitoarei prevăzută 
de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014 în data de 07.06.2018, la ora 14:00. Notificarea fiind ridicată de către 
reprezentantul debitorului de la sediul subscrisei, cu semnătură de primire; a comunicat asociatului unic al debitoarei 
Petcu L. notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență, comunicarea fiind ridicată de la sediul 
lichidatorului judiciar; a notificat administratorul social al debitoarei Buzan D. M., privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței împotriva debitoarei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39889875186; De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență fostului administrator social al debitoarei Baja B., prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39889875176. Lichidatorul judiciar a notificat următorii creditori bugetari, respectiv creditori 
chirografari – conform listei depusă la dosarul cauzei, cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel:  

Nr. crt. Destinatar Adresa 
Confirmare de primire 

1 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Str.Olteniţei, nr. 35-37, Bucuresti, sect 4 AR39889707445 

2 
Administrația Națională Apele Române prin 
Administrația Bazinală de Apă Crișuri 

Oradea, Str.Ion Bogdan nr.  35, jud. Bihor 
AR39889707435 

3 
Vodafone România 

Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Bucureşti, 
sect 2 

AR39889707425 

4 Administrația Bazinală de Ape Banat Str.Mihai Viteazu nr. 32, Timişoara, Timiș AR39889707415 

5 SC Black Light SRL Timișoara, Str. Virtuții, nr.1, jud. Timiș AR39889707405 

6 
SC Cara SRL 

Timişoara, str. Filaret Barbu, nr.2, jud. 
Timiș 

AR39889707395 

7 SC Maxcenter SRL Gătaia, str. Carpați, nr. 70, jud. Timiș AR39889707385 

8 Primăria Timișoara Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș AR39889707375 

9 
Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni 
Vamale Timiș 

Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, 
nr. 89, jud. Timiș  

AR39889707365 
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10 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, 
sector 1 

AR39889707355 

11 
Clubul Economic German Banat 

Timişoara, B-dul Take Ionescu, nr. 46B, 
jud. Timiş 

AR39890723367-plic returnat, 
neridicat 

12 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA 

Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, 
Sectorul 1 

AR39890723357 

13 
SC Enel Energie SA 

Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 41-43, 
bl. Corp A, Sectorul 1 

AR39890723347 

14 
SC Europe C&C SRL 

Dumbrăviţa, str. Ferventia, nr. 15A, jud. 
Timiş 

AR39890723337 

15 
SC Geo Proiect SRL 

Timişoara, B-dul Dâmboviţa, nr. 66, jud. 
Timiş 

AR39890725324-plic returnat, 
neridicat 

16 
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Timişoara, Calea Şagului, nr. 140A, jud. 
Timiş 

 

17 
TNT România SRL 

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 1A, 
Sectorul 1 

AR39890725304 

18 
Telekom România Communications SA 

Bucureşti, Pţa Presei Libere, nr. 3-5, City 
Gate, Turn Nord, et. 7-18, Sector 1 

AR39890725294 

19 
D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș 

Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. 
Timiș 

AR39889704944 

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
Timiș notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
nr. AR39889707345, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC P.S.G. Group SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9841/16.05.2018, precum şi în cotidianul Evenimentul zilei din 
data de 17.05.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Subscrisa a solicitat Primăriei Timișoara, să comunice situația bunurilor impozabile cu care figurează debitorul. Prin 
adresa nr. 714/11.06.2018 comunicată Primăriei Timișoara, lichidatorul judiciar a solicitat o listă a bunurilor impozabile 
(active, mijloace fixe, etc.) pe care le-a deținut societatea P.S.G. Group SRL în ultimii 2 ani, precum și la momentul 
actual. Prin adresa nr. IFIF2018-031176/14.05.2018, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara – Serviciul Impozite și 
Taxe – Persoane Juridice a comunicat că societatea debitoare figurează în evidenţele fiscale cu bunuri impozabile 
conform Deciziei de impunere nr. 3526/15.03.2018, respectiv cu mijlocul de transport: Daewoo Matiz, mijloc de 
transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 23249/10.01.2017, data scoaterii din evidență – 13.02.2018. Lichidatorul 
judiciar a soliticat prin adresa nr. 713/11.06.2018 Instituției Prefectului Județului Timiș – Compartimentul 
Înmatricularea și Evidența Vehiculelor Rutiere, lista autovehiculelor înmatriculate pe SC P.S.G. Group SRL. Astfel, 
prin adresa nr. 40060/13.06.2018, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Coducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor Timiș a comunicat că debitoarea SC P.S.G. Group SRL (vechea denumire SC Stiroline SRL), figurează în 
evidențe cu un autoturism marca Dacia 1304, număr de înmatriculare TM 05 ZDB  serie sasiu UU1D4616W2788804, 
data modificării stării – 29.05.2018.  
2. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC P.S.G. 
Group SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 
17231/18.09.2018.  
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și 
administratorului special privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC P.S.G. Group SRL, în data de 
07.06.2018, potrivit disp. art. 151 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar a întocmit astfel Procesul-verbal de 
inventariere nr. 702/07.06.2018, ce au fost depuse la dosarul cauzei. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 
702/07.06.2018, în patrimoniul debitoarei SC P.S.G. Group SRL, au fost identificate următoarele bunuri: 
- Licențe și programe informatice:

Nr. 
Crt Denumire Data Valoare 

 Program informatic intrare  
1 Licenta WIN XP Home 26.01.2008 261,19 
2 Autocad 2006 17.02.2008 4957,14 
3 Autocad LT 2007 3 BUC 20.12.2006 9687 
4 Ofice Pro 2BUC 16.11.2006 2022 
5 Win XP Home 5 BUC 01.11.2006 1282 
6 INTEL SOFT  08.12.2009 2380 

Total 20589,33 

 
 
 

Nr. 
Crt Denumire Data Valoare 

 Program informatic intrare  
1 Max Cad  05.11.2008 19050,1 
2 Sistem Opereare WINDOWS 7 04.01.2010 478,19 
3 Licenta Win 98 3 BUC  31.10.2002 1022,94 
4 Auto Cad LT  25.02.2004 4184,97 
5 Auto Cad SL 14 2 BUC  19.01.2005 7820,4 
6 Auto Cad SL 14 01.02.2005 17571,2 
7 Autocad  01.02.2005 4184,97 
8 Program Robot Milenium 28.02.2005 3833,35 
9 WIN XP PROF 5 BUC  04.03.2005 2206,08 

10 Doclib 34 08.08.2005 1000 
Total 61352,2 

- Imobil teren înscris în CF 202 Livezeni, nr. Ord A+7, nr. Top. 4271,4285, jud Hunedoara în suprafață de 1500 mp.  
4. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării notificării de 
deschidere a procedurii simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, 
au formulat cereri de creanţe următorii creditori:  
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- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș, 
creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC P.S.G. Group SRL cu o 
creanţă în cuantum de 420.063,00 lei; 
- Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, creditor bugetar, a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanțe 
împotriva debitorului SC P.S.G. Group SRL cu o creanţă în cuantum de 65,00 lei. În conformitate cu disp. art. 106 și 
art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a creanțelor declarate 
împotriva debitorului SC P.S.G. Group SRL, raportul fiind depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr. 12442/19.06.2018. Precizăm faptul că lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat 
dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 85/2014 și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC 
P.S.G. Group SRL, acesta fiind depus la Registratura Tribunalului Timiş în data de 20.06.2018 și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 13481/05.07.2018. Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorlui SC 
P.S.G. Group SRL a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/06/Tabel-preliminar-de-creante-SC-P.S.G.-Group-SRL.pdf. 
Împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 
5. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și a 
Încheierii civile nr. 429/25.04.2018, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC P.S.G. Group SRL pentru data de 25.06.2018, ora 1400, la sediul subscrisei, având ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC P.S.G. Group SRL. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC P.S.G. Group SRL.  
(3). Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC P.S.G. Group SRL. 
(4). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea civilă  nr. 429 din 25.04.2018. 
(5). Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul Notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9841/16.05.2018.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC P.S.G. Group SRL au comunicat puncte de vedere următorii 
creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris transmis prin poștă electronică la data de 
19.06.2018, cu nr. 263/19.06.2018. 
Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, având în vedere faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile instituite de art. 49 din Legea nr. 85/2014, fiind transmise puncte de vedere din partea 
creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 99,985% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, 
calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar al creanţelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 12510/20.06.2018. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC P.S.G. Group SRL, convocată de către lichidatorul judiciar, pentru 
data de 25.06.2018, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 99,985% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului P.S.G. Group SRL, a luat 
act de situația financiară a debitorului SC P.S.G. Group SRL. 
2. Cu un procent de 99,985% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) creditorul bugetar DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș a solicitat să facă 
parte din Comitetul creditorilor. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Judecătorul-sindic 
poate desemna, în raport cu numărul creditorilor, un comitet format din 3 sau 5 creditori, dintre cei cu drept de vot, cu 
creanţele beneficiind de cauze de preferinţă, creanţele bugetare şi chirografare cele mai mari, prin valoare. Dacă, din 
cauza numărului mic de creditori, judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea unui comitet al creditorilor, 
atribuţiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor.”, respectiv faptul că în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitoarei SC P.S.G. Group SRL au fost înscriși doar doi creditori, președintele de ședință 
constată că, nu se poate constitui un comitet al creditorilor, atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea 
creditorilor SC P.S.G. Group SRL. 
3. Cu un procent de 99,985% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) creditorul bugetar DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș a solicitat să fie 
numit ca și președinte a Comitetului, creditoarea ce deține cea mai mare creanță. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014: „(1) Judecătorul-sindic poate desemna, în raport cu numărul creditorilor, un comitet format din 3 
sau 5 creditori, dintre cei cu drept de vot, cu creanţele beneficiind de cauze de preferinţă, creanţele bugetare şi 
chirografare cele mai mari, prin valoare. Dacă, din cauza numărului mic de creditori, judecătorul-sindic nu consideră 
necesară constituirea unui comitet al creditorilor, atribuţiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor.”, 
respectiv faptul că în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC P.S.G. Group SRL au fost 
înscriși doar doi creditori, președintele de ședință constată că, nu se poate constitui un comitet al creditorilor, atribuțiile 
comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor SC P.S.G. Group SRL. 
4. Cu un procent de 99,985% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului P.S.G. GROUP SRL a 
solicitat prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi. Astfel, președintele de ședință decide prorogarea 
discutării acestui punct de pe ordinea de zi pentru o dată ulterioară. 
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5. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului P.S.G. Group SRL a 
solicitat prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi. Astfel, președintele de ședință decide prorogarea 
discutării acestui punct de pe ordinea de zi pentru o dată ulterioară. 
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor, cu nr. 812/25.06.2018 a fost depus la dosarul cauzei, a fost publicat 
în BPI nr. 12817/26.06.2018, și a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro, la link-ul 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Proces-verbal-al-AGC-din-data-de-25.06.2018-SC-P.S.G-
Group-SRL.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că nu s-au înregistrat contestații împotriva 
tabelului preliminar de creanțe, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv de creanțe împotriva averii SC P.S.G. 
Group SRL. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Tabel-definitiv-de-creante-SC-P.S.G.-Group-
SRL.pdf,  respectiv  a fost publicat în BPI nr.  14033/13.07.2018.  
7. Referitor la situația financiară a SC P.S.G. Group SRL. Ca urmare a demersurilor întreprinse de lichidatorul judiciar, 
s-a intrat în posesia raportărilor şi documentelor financiar - contabile întocmite de debitor şi depuse la Administraţia 
Generală a Finanţelor Publice Timiș, respectiv: bilanțul încheiat la data de 31.12.2016, balanţa de verificare aferentă 
lunii ianuarie 2018, balanţa de verificare aferentă lunii februarie 2018, balanţa de verificare aferentă lunii martie 2018, 
Registru de casă aferentă lunilor septembrie 2017, octombrie 2017, noiembrie 2017, decembrie 2017, ianuarie 2017, 
februarie 2018, martie 2018, Registru Jurnal aferent lunilor noiembrie 2017 – martie 2018, balanţa de verificare aferentă 
lunii decembrie 2017, balanţa de verificare aferentă lunii decembrie 2016.  
În perioada de timp luată ca referinţă pentru analiză, respectiv 31.12.2012 – 31.12.2014, situaţia patrimonială a 
debitorului SC P.S.G Group SRL se prezintă după cum urmează: 
- În perioada 2012-2013, activele imobilizate au scăzut cu aprox. 6,54% (de la valoarea de 177.589 lei până la valoarea 
de 165.981 lei). În perioada 2013-2014, activele imobilizate au scăzut cu aprox. 4,10% (de la valoarea de 165.981 lei 
până la 159.179 lei). 
- Activele circulante sunt constituite doar din creanţe şi disponibilităţi băneşti. Activele circulante au crescut în perioada 
2012 - 2013, de la 264.179 lei până la 333.402 lei, ca urmare a creşterii valorii totale a creanţelor societăţii de la 
263.781 lei la 332.602 lei (cu aprox. 26,09%), a creşterii disponibilităţilor băneşti cu aproximativ 101,01% (faţă de anul 
2012). În perioada 2013 – 2014, activele circulante au scăzut până la valoarea de 330.538 lei, această reducere fiind 
determinată de reducerea cuantumului creanţelor până la valoarea de 325.529 lei (acestea au scăzut cu aprox. 2,13% 
faţă de anul în anul 2014). 
- Societatea nu înregistrează cheltuieli în avans pe parcursul întregii perioade analizate. 
- În perioada 2012-2014, debitoarea înregistrează doar capitaluri proprii, respectiv: în anul 2012 – capitaluri proprii în 
valoare de 53.163 lei ca urmare a înregistrării unei pierderi financiare în valoare de 144.290 lei; în anul 2013 – 
capitaluri proprii în valoare de -51.382 lei determinate de obţinerea unui profit brut de 8.943 lei; în anul 2014 – 
capitaluri proprii în valoare de -113.809 lei ca urmare a înregistrării unei pierderi de 62.427 lei. 
- În perioada 2012-2014, datoriile societăţii înregistrează o evoluţie crescătoare, respectiv: în perioada 2012-2013 – 
creştere cu aprox. 11,28% (de la 494.931 lei până la 550.765 lei); în perioada 2013-2014 – creştere cu aprox. 9,58% (de 
la 550.765 lei până la 603.526 lei). 
- În perioada de referinţă, debitoarea nu înregistrează venituri în avans. 
Conform balanţei de verificare aferentă lunii martie 2018, se constată următoarea poziţie financiară a debitoarei: La data 
de 31.03.2018, debitoarea înregistrează active imobilizate în valoare de 239.719,32 lei, fiind constituite din: concesiuni, 
licenţe – 20.589,33 lei (complet amortizate); alte imobilizări necorporale – 61.352,11 lei (complet amortizate); terenuri 
în valoare de 136.665,00 lei şi imobilizări corporale în curs de execuţie – 21.112,88 lei. 
În luna ianuarie 2018, sunt scoase din evidenţă imobilizări corporale în valoare totală de 88.386,11 lei (echip. 
tehnologice şi mijloace de transport – 47.753,90 lei şi mobilier, aparatură birotică – 40.632,21 lei). 
La data de 31.03.2018, debitoarea înregistrează active circulante constituite din creanţe în cuantum de 94.190,47 lei şi 
disponibilităţi băneşti în casierie în cuantum de 12,26 lei. Debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative de 
461.615,16 lei, constituite din: capital subscris vărsat – 200,00 lei, rezerve legale – 40,00 lei; rezultatul reportat 
reprezentând pierderea neacoperită din perioadele precedente – 451.062,08 lei şi pierderea înregistrată în perioada 
ianuarie 2018-martie 2018 de 10.793,08 lei. La data de 31.03.2018, debitoarea înregistrează datorii în cuantum total de 
711.579,48 lei, fiind constituite din: datorii la furnizori – 24.446,29 lei; salarii datorate – 32.008,00 lei; datorii privind 
contribuţiile la asigurările sociale – 135.503,05 lei; datorii privind contribuţiile la ajutorul de şomaj – 4.347,00 lei; alte 
datorii sociale – 2.334,00 lei; impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 8.668,00 lei; TVA de plată – 25.943,67 lei; 
impozitul pe venituri de natura salariilor – 27.785,00 lei; alte datorii la bugetul statului – 31.148,00 lei; sume datorate 
asociaţilor – 104.622,88 lei (în perioada ianuarie 2018-martie 2018, asociatul unic acordă creditare în cuantum de 
1.330,00 lei); datorii la creditori-diverşi – 266.123,99 lei; decontări în curs de clarificare – 48.649,60 lei. La data de 
31.03.2018, debitoarea nu înregistrează venituri sau cheltuieli în avans. 
8. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței debitorului SC P.S.G. Group SRL, sunt în cuantum de 238,61 lei, acestea fiind achitate de către 
administratorul special al debitoarei. 
9. Referitor la Decizia A.J.F.P. Timiș nr. 147/27.08.2018. Lichidatorul judiciar a luat cunoștință de Decizia 
Administrației Județeană a Finanțelor Publice Timiș publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
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16082/30.08.2018, care în calitate de creditor majoritar deținând peste 50% din valoarea creanțelor înscrise în tabelul de 
creanțe împotriva debitoarei SC P.S.G. Group SRL, decide desemnarea în calitate de lichidator judiciar a 
Alfa&Quantum Consulting SPRL în consorțiu cu Insolvein SPRL.  
10. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la 
procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului Consultant Insolvenţă SPRL în cuantum de 4.000 lei + TVA, dispus 
prin Încheierea civilă nr. 429 din data de 25.04.2018 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 1961/30/2018. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


