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str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

      
 CĂTRE,  

    ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR  
DEBITORULUI 

SC HYDRO-ENGINEERING SA 
 
 
   

Subscrisele CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL – societate profesională de 
practicieni în insolvență, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, legal reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu George și CABINET  INDIVIDUAL  DE  INSOLVENŢĂ 
„DĂOGARU  PETRIȘOR-LIVIU", practician în insolvență cu sediul în Timișoara, Bv. 
Revolutiei, nr. 3, ap.5, Jud. Timiş, înregistrat în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 1B2212, 
reprezentat prin  Dăogaru Petrișor-Liviu - practician în insolvență compatibil, formulăm 
prezenta 

 
O F E R T Ă  

   
În scopul agreării subscriselor CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL CABINET  
INDIVIDUAL  DE  INSOLVENŢĂ „DĂOGARU  PETRIȘOR-LIVIU", în vederea bunei 
gestionări a procedurilor reglementate de Legea nr. 85/2006, respectiv NUMIREA 
consorțiului format din practicianul în insolvență CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL și 
Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC HYDRO-ENGINEERING SA, în cauza ce face obiectul 
prezentului dosar nr. 5911/115/2013. 
 - În sprijinul ofertei noastre arătăm faptul că: 

• Consultant Insolvență SPRL a primit Certificatul de Înregistrare pentru 
recunoașterea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele ISO 
9001:2008, pentru domeniul de activitate "Consultanță în managementul și administrarea 
procedurilor de insolvență și faliment". 

• Practicianul în insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu este avocat definitiv din anul 
2003,  titular al  Cabinetului de avocat  Daogaru Petrisor Liviu, cu sediul in Timişoara, 
Bv. Revolutiei, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, astfel aspectul juridic in cadrul procedurii de 
insolventa este acoperit, cu costuri minime. 

•  AM CONDUS şi CONDUCEM cu succes procedura de insolvenţă a principalelor 
societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Timiş, Arad, Caraş – Severin, 
Mehedinți și Ilfov cu capital social de stat sau privat, aflate sub directa supraveghere a 
Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală (societăţi cu cifre de afaceri mijlocii sau 
mari). 
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• Practicienii în insolvenţă își desfășoară activitatea în partea de vest a ţării, respectiv 
în  Timişoara, Drobeta Turnu Severin, Bucureşti, Arad, Reşiţa, cât şi în municipiul 
Bucureşti, acoperind o arie seminificativă de lucru; 

• Consorțiul de practicieni în insolvență are CONTRACTE DE COLABORARE cu mai 
multe persoane fizice și juridice de specialitate: AVOCAŢI, ECONOMIŞTI, CONTABILI şi 
EVALUATORI, care au capacitatea suficientă din punct de vedere al experienţei 
profesionale, resurselor umane şi disponibilităţii necesare pentru a asigura recuperarea 
cu maximă celeritate a creanţelor debitoarei prin reprezentare juridică în litigiile aflate pe 
rolul instanţelor judecătoreşti şi în faza executării silite; 

• activitatea de asistenţă acordată unor clienţi pentru încadrarea în prevederile 
legislației specifice societăților comerciale, a privatizării și fiscalității, a reprezentat o 

preocupare permanentă a CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL și Cabinet Individual 
de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, în special privind consilierea unor investitori 

străini la începutul activităţii lor în România. 

• practicienii în insolvenţă asociaţi prin contract au pregătirea și experienţa 
necesară să exercite atribuţii în domeniul economic, tehnic, juridic, management, 
expertiză contabilă, evaluare patrimoniu etc. 

• Lichidatorul judiciar ofertant şi colaboratorii acestuia au domiciliul, sediul 
profesional şi îşi desfăşoară activitatea în circumscripţia teritorială a tribunalelor din 
zona de vest a țării: Tribunalul Timiș, Tribunalul Mehedinți, Tribunalul Ilfov, Tribunalul 
Caraș-Severin, Tribunalul Arad, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Bihor, cât și în zona 
de sud, respectiv Tribunalul București, relaţia acestora cu instanţele judecătoreşti şi 
celelalte autorităţi publice este directă şi operativă, asigurându-se astfel îndeplinirea 
tuturor actelor de procedură cu maximă celeritate; 

• practicienii în insolvenţă asociați au deţinut FUNCŢII DE CONDUCERE ÎN 
SOCIETĂŢI COMERCIALE, publice sau private, având astfel experienţă managerială în 
organizarea, conducerea şi administrarea activităţii debitoarei SC HYDRO-
ENGINEERING SA; 

• activitatea desfăşurată de către practicienii în insolvență CONSULTANT 

INSOLVENȚĂ SPRL și CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ DĂOGARU PETRIȘOR-
LIVIU se întemeiază pe următoarele  principii: 

 servicii profesioniste, indiferent de natura lor sau acordarea de 
consultanţă în domeniul prevenţiei, preinsolvenţei, insolvenţei şi serviciilor 
conexe. 

 un nivel al onorariilor direct proporţional cu efortul depus, care să 
asigure o clientelă în permanentă creştere. 

 seriozitate, responsabilitate, corectitudine şi respect faţă de toţi 
participanţii la procedură 

 profesionalism, flexibilitate şi inventivitate în găsirea soluţiilor 
adecvate rezolvării diferitelor situaţii 

 celeritatea procedurii 
 unicitatea şi colectivitatea procedurii 
 prioritatea redresării faţă de faliment 

 participarea activă a creditorilor 
 maximizarea averii debitorului 

• Politica de onorarii este determinată de câteva coordonate constante, care se 
referă la complexitatea lucrării, numărul membrilor implicaţi, necesitatea deplasăriilor și 
durata acesteia, termenul de finalizare și predare. 



 
  

3 
 

  

• Modalitatea de percepere a onorariilor diferă, în funcţie de tipul lucrării. La o 
lichidare judiciară desfășurată în conformitate cu prevederile Legii privind procedura 
insolvenţei nr. 85/2006, pentru activitatea desfășurată în calitate de 
administrator şi/sau lichidator judiciar, obligaţia achitării onorariului revine societăţii 

debitoare, fiind stabilit, pe baza negocierii cu creditorii. 

• În cazul în care nu există disponibilităţi băneşti în averea debitoarei, onorariul se 
solicită şi se percepe din fondul constituit la Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
conform prevederilor art. 4 din legea menționată. 

• De asemenea, relevăm faptul că nu ne aflăm în cazurile prevăzute de art. 27 din 
Codul de procedură civilă şi art. 30 din OUG 86/2006, NU suntem în stare de 
INCOMPATIBILITATE PROFESIONALĂ sau CONFLICT DE INTERESE, asfel cum sunt 
acestea definite de Statutul şi de de Codul de Etică profesională ale UNPIR România, 
dispunem de: TIMPUL necesar, de RESURSE UMANE, LOGISTICĂ precum și de 
EXPERIENŢĂ GENERALĂ și SPECIFICĂ suficientă și necesară preluării dosarului şi 
bunei administrări a cauzei. 

Misiunea noastră este de a oferi, dintr-o perspectivă amplă şi raţională, servicii de 
înaltă calitate, specifice acestui domeniu de activitate şi soluţii adecvate pentru realizarea 
obiectivelor fundamentale ale procedurii de insolvenţă, recuperarea creanţelor, plata 
pasivului şi sancţionarea fraudei. 

Prin activitatea noastră, abordăm problematica insolvenţei într-o maniera complexă, 
imbinând şi evidenţiind aspectele care participa activ la soluţionarea cazurilor de acest 
tip, insistând atât pe dimensiunea economică, cât şi pe cea juridică. 

Valorile urmărite în cadrul procedurilor conduse de echipa practicianului în 
insolvenţă CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL și  de Cabinetul Individual de 
Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu sunt: 

• Existenta unui contract moral între practicianul în insolvenţă, organele care aplică 
procedura şi parţile implicate în procedură. 

• Atenuarea disconfortului schimbării situaţiei debitorului în marje suportabile. 
• Focalizarea atenţiei în procedură pe probleme esenţiale şi nu pe diversiuni. 
• Excelenţa serviciilor pe care le oferim, spiritul competitiv, îmbinarea 

profesionalismului cu experienţa, în deplină armonie cu normele Uniunii 
Europene. 

• Realitatea, corectitudinea şi obiectivitatea informaţiilor oferite participanţilor la 
procedura de lichidare. 

Portofoliul nostru cuprinde în prezent aproximativ 1500 de proceduri, din domenii 
ca real estate, retail, construcţii, agricultură, transport, industria farmaceutică, alimentară, 
a lemnului, a încălţămintei, panificație. 

Prin experienţa acumulată în timp în numeroasele lichidări și reorganizări 
soluţionate, s-a asigurat o serie de rezultate remarcabile în activitatea 
desfășurată, fie prin conceperea celor mai eficiente planuri de reorganizare, făcând 
posibil astfel, redresarea activității societăţilor cu probleme, cât mai rapid și 
cu costurile cele mai reduse, păstrându-se astfel și afacerea iniţială fie, prin 
găsirea celor mai bune soluţii de valorificare a activelor societăților care nu mai 
pot fi salvate prin procedura reorganizării, atunci când planul de reorganizare nu 
a funcţionat sau investiţiile nu au fost suficiente.  

În acest sens se pot exemplifica următoarele societăţi comerciale:  

- SC CELROM SA, 

- SC MACH DISTRIBUTION SRL,  

- SC WIEN BAU SRL,  

- SC COMAT ELCONSTRUCT SA,  

- SC C&C MH CONFORT SRL,  
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- SC IZOMETAL MAGELLAN SRL,  

- SC REȘIȚA REDUCTOARE ȘI REGENERABILE SA 
 

 

Operaţiunile care cad în sarcina lichidatorului judiciar nu se rezumă strict la 
prevederile punctuale ale Legii 85/2006, ci și la alte prevederi legale care trebuie duse la 
bun sfârșit de către practician, ca „administrator” al societății în lichidare, conducător în 
tot sau în parte a activității acesteia. Dintre acestea trebuie menționate cerințele legislației 
mediului, cerințele privind împroprietărirea societăților cu capital de stat cu terenurile de 

incintă, cerintele legislaţiei muncii şi cele privind concedierile colective, cerinţele legii 
privind organizarea şi păstrarea arhivelor, etc. 

În paralel cu îndeplinirea acestor cerințe, practicianul va trebui să asigure și 
preluarea unor funcţii de bază ale întreprinderii, care, în special în situația continuării 
unor activități, va continua să “trăiască” şi să acţioneze în mediul economic şi legal, până 
la închiderea procedurii reorganizării sau până la radierea din registrul comerţului în 
cazul falimentului. 
 

A. Date de identificare ale ofertanţilor: 
 

CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL, societate civilă profesională de practicieni în 
insolvenţă, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiș, C.I.F. 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, reprezentată prin asociat 
coordonator Popescu George; 

Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, 

Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212 
 
B. Agreere: 

 
Se impune, astfel, să menţionăm faptul că, CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL este 

agreată pentru întreg teritoriul naţional, conform ordinului 1009/2007, al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, privind procedurile de selecţie a 
practicienilor în insolvenţă. 

 
C. Asigurare profesională: 

 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL deţine poliţe de asigurare pentru răspundere 

civilă profesională valabile, la nivelul de 50.000 Euro, atât pentru persoane fizice cât și 
pentru societăţi. 

 
D. Dotare tehnică: 

 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL și CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ 

DĂOGARU PETRIȘOR-LIVIU deţine dotarea profesională corespunzătoare şi suficientă 
pentru îndeplinirea misiunii de lichidator judiciar şi sunt în măsură să asigure şi 
suportul logistic necesar derulării unor astfel de proiecte, respectiv: spaţii de lucru 

adecvate, sistem informatic, telecomunicaţii, transport, consultanţă proprie de specialitate 
(domeniul juridic, evaluare conform standardelor internaționale de evaluare, expertiză 

contabilă), legislaţie şi jurisprudenţă.  
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Pentru o rapidă procesare a informaţiilor si menţinerea unui grad ridicat de contact 
cu debitorii si creditorii, dispunem de o pagină dinamică de internet, respectiv 
www.consultant-insolventa.ro, în cadrul căreia sunt publicate toate notificările, 
convocările şi rapoartele întocmite de societate în calitate de administrator sau lichidator 
judiciar, precum şi toate publicaţiile de vânzare pentru diversele bunuri mobile sau 
imobile ofertate în cadrul procedurilor de faliment. 

 
E.  Colaborare cu creditorii bugetari: 

 
Nu au existat disfuncţii de colaborare cu creditorii bugetari sau alţi creditori sau 

instituţii ale statului. 
 

F.  Situaţia actuală a ofertanţilor 

 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru 

Petrişor-Liviu nu au fost sancţionați profesional sau disciplinar.  
 
G. Disponibilitate de timp: 

 
Consorțiul format din Consultant Insolvență SPRL și Cabinet Individual de Insolvență 

SPRL, dispune de timpul şi personalul necesar preluării poziţiei de lichidator judiciar.  
Atribuţiile în cadrul consorțiului sunt distribuite în conformitate cu procedurile de 

lucru proprii, stabilind astfel o practică eficientă de lucru, care permite o exploatare 
ideală a timpului dedicat fiecarui dosar. 

În instrumentarea dosarelor, managementul echilibrat al timpului ne oferă premisele 
unei gestionări eficiente atât a dosarelor în lucru cât şi a cauzelor noi, bazându-ne pe 
planificarea, organizarea şi controlul acestuia, asfel încat timpul sa fie utilizat în mod 
raţional şi productiv. 

În baza bogatei experienţe acumulate în peste 10 ani de activitate în domeniu, 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL și CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ 
DĂOGARU PETRIȘOR-LIVIU oferă servicii profesionale legate de insolvenţă şi lichidări în 
toate formele ei procedurale:  activități de pre-insolvenţă (concordat şi mandat ad-hoc), 
lichidări voluntare, reorganizare judiciară şi faliment. 
 

Anexăm:  
 
- Copie cf. cu orig. a Poliței de asigurare Consultant Insolventa SPRL; 

- Copie cf. cu orig. a Poliței de asigurare Popescu George; 

- Copie cf. cu orig. a legitimației Popescu George; 

- Copie cf. cu orig. a CUI; 

- Copie cf. cu orig. a Atestatului; 

- Copie cf. cu orig. a Certificatului de înregistrare; 

- Copie cf . cu orig. a Certificatului constatator UNPIR; 

- Copie cf. cu orig. a Certificatului de Înregistrare pentru recunoașterea Sistemului de 

Management al Calității în conformitate cu cerințele ISO 9001:2008; 

 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL   
și  
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ DĂOGARU PETRIȘOR-LIVIU 


