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ANEXA 3 
 

 
(3).  Prezentarea raportului privind situația creanțelor de încasat a debitorei SC 
HYDRO-ENGINEERING SA -  în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 
 

Notă* 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot 
in adunarea creditorilor. 

În cele ce urmează prezentăm situația creanțelor și a garanțiilor de bună 
execuție și stadiul activităților întreprinse de către administratorul judiciar 
în vederea recuperării acestora: 
 

Situația creanțelor restante: 

Nr. 
Crt. 

Denumire CUI 
Sumă de 
recuperat 

Observaţii 

1 
SC HYDRAMOLD 

SRL 
RO 1966633 16.000,00 

La data de 14.10.2015 s-a dispus deschiderea procedurii 
generale impotriva debitoarei SC Hydramold SRL, 

formandu-se dosarul nr. 5857/99/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Iasi. La data de 21.02.2018 s-a dispus 

începerea procedurii falimentului debitorului SC 
HIDRAMOLD SRL. In cauza a fost acordat termen in 

vederea continuarii procedurii la 07.11.2018. Creanţa in 
cuantum de 16.000,00 lei detinuta de catre Hydro-

Engineering SA impotriva debitoarei provenea din factura 
nr. 0329 din 02.12.2008, fiind prescrisă la data intrarii 

subscrisei in procedura insolventei. 

2 
SC PROFI 

CHAIRS SRL 
RO 

14398969 
6.000,00 

La data de 31.01.2011 s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolventei impotriva debitoarei SC PROFI 

CHAIRS SRL, formandu-se dosarul nr. 6007/115/2010 
aflat pe rolul Tribunalului Caraş - Severin. Subscrisa a 

procedat la formularea unei cereri de creante pentru suma 
de 6.000,00 lei reprezentand diferenta restanta din factura 
nr. 0964 din 21.09.2010. Cererea de creante a fost admisa 

si SC Hydro-Engineering SA a fost inscrisa in Tabelul 
definitiv de creante cu intraga suma. La data de 

06.10.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a 
falimentului impotriva SC PROFI CHAIRS SRL. In cauza a 

fost acordat termen in vederea continuarii procedurii 
pentru data de 20.09.2018 

3 
SC HRADVICE 

SOLUTIONS SRL 
RO 

27268685 
17.036,80 

La data de 22.05.2014 s-a dispus deschiderea procedurii 
de insolventa impotriva debitoarei SC HRADVICE 

SOLUTIONS SRL, formandu-se dosarul nr. 
1497/115/2014 aflat pe rolul Tribunalului Caraş - 

Severin. La data de 14.01.2016 s-a dispus începerea 
procedurii generale a falimentului debitorului S.C. 

Hradvice Solutions SRL Reşiţa. A fost operată compensarea 
legala in temeiul art.52 din Legea 85/2006 pentru suma de 

17,036.80 lei - creanţe curente. In cauza a fost acordat 
termen in vederea recuperării sumelor restante pentru 

data de 27.09.2018. 
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4 
UNIVERSITATEA 

EFTIMIE 
MURGU 

3061983 32.224,17 

Creanta in cuantum de 32.224,17 lei detinuta de catre SC 
Hydro-Engineering SA impotriva Universitatii Eftimie 

Murgu provine din furnizarea de servicii pentru Centrul de 
Cercetări în Hidraulică Automatizări şi Procese Termice. 
Subscrisa a notificat Universitatea Eftimie Murgu privind  
punerea în întârziere a debitorului precum si referitor la 

obligatia de plata detinuta, somandu-l in acest sens. 

5 
Cabinet Medical 
Individual Dr. 
Cretu Elena 

28914806 351,09 

Subscisa a procedat la notificarea debitorului prin 
transmiterea unei Somatii de plata. Cabinet Medical 

Individual Dr. Cretu Elena  figureaza radiata de la data de 
19.03.2015. Avand in vedere cuantumul mic al debitului 
de recuperat precum si cel al cheltuielilor ocazionate cu 

purtarea unui proces, se impune trecerea pe costuri. 

6 

S.S.H. 
HIDROSERV SA 

Sucursala 
PORŢILE DE 

FIER  

  3.219,04 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune 
deschiderea procedurii generale împotriva debitorului 

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 
S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 

36365/3/2016. SOCIETATEA DE SERVICII 
HIDROENERGETICE HIDROSERV SA (S.S.H.HIDROSERV SA), 
societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a 

celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, 
Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-
Engineering SA prin administrator special, avand dreptul de 
administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 

actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a 
deschiderii procedurii de faliment, analizand situatia 

creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA din documentele 
contabile predate pana in prezent, pentru garantiile de buna 

executie scadente lichidatorul  judiciar la  va face demersuri in 
vederea recuperarii creantei. 

7 
SC HIDROSERV 
SA BUCURESTI 

RO32097794 24.800,00 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune 
deschiderea procedurii generale împotriva debitorului 

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE 
HIDROSERV S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se 

dosarul 36365/3/2016. Administratorul judiciar al Hydro-
Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de 

repunere in termen, respectiv a unei declaratii de creanta 
pentru suma de 24.800,00 lei, izvorand din Adresa nr. 
4615/24.04.2014 privind solicitarea de oferta emisa de 

catre SSH Hidroserv SA, urmata de Comanda nr. 
1/15.07.2014. Cererea a fost analizata in cuprinsul 

Raportului de activitate nr. 1229/29.01.2018, publicat in 
BPI nr. 1954/30.01.2018 in sensul constatarii faptului ca 
in evidentele contabile ale debitoarei SSH Hidroserv SA nu 

figureaza creanta pretinsa de catre subscrisa, intrucat 
factura ce compune debitul solicitat spre inscriere a fost 
refuzata la plata, existand autoritate de lucru judecat cu 

privire la aspectul certitudinii acestei creante, prin 
Sentinta civila nr. 2532, pronuntata in data de 26.02.2016 

de catre Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul 
67943/300/2015, fiind respinsa cererea creditoarei 

privind emiterea unei ordonante de plata, solutie 
mentinuta in calea de atac a cererii in anulare. In 

concluzie, administratorul judiciar al SSH Hidroserv SA a 
constatat ca declaratia de creanta depusa de catre 

subscrisa la data de 27.04.2017 este, pe fond, nedatorata. 
Prin Incheierea de sedinta din data de 07.02.2018, 

pronuntata de Tribunalul Bucuresti, judecatorul sindic al 
SSH Hidroserv SA s-a pronuntat asupra cererii de 

repunere in termen formulata de subscrisa la data de 
27.04.2017, apreciind ca subscrisa este repusa de drept in 

termenul de depunere a cererii de admitere a creantei. 
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8 
SC HIDROSERV 

SA HAŢEG 
RO 

32141415 
1.044,00 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune 
deschiderea procedurii generale împotriva debitorului 

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 
S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 

36365/3/2016. SOCIETATEA DE SERVICII 
HIDROENERGETICE HIDROSERV SA (S.S.H.HIDROSERV SA), 
societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin contopire a 

celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, 
Hațeg, Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-
Engineering SA prin administrator special, avand dreptul de 
administrare neridicat, a procedat la formularea partiala a 

actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a 
deschiderii procedurii de faliment, analizand situatia 

creantelor debitoarei Hydro-Engineering SA din documentele 
contabile predate pana in prezent, pentru garantiile de buna 

executie scadente lichidatorul  judiciar la  va face demersuri in 
vederea recuperarii creantei. 

9 
KASSCO 

TRADING CORP  
  20.573,82 

Creanta in cuantum de 20.573,82 lei provine din servicii 
de proiectare pentru obiectivul Jessy Park- Iran. Pana in 

prezent debitorul nu a procedat la efectuarea viramentului 
bancar reprezentand suma restanta pentru serviciile 
efectuate de catre subscrisa. Lichidatorul judiciar a 

procedat la notificarea debitorului via e-mail in vederea 
recuperarii creantei. 

10 
SC LIS 

CONSULTING 
SRL 

RO 
24582674 

8.374,97 

La data de 15.07.2015 s-a dispus deschiderea procedurii 
de insolventa impotriva debitoarei SC LIS Consulting SRL, 
formandu-se dosarul nr. 2048/115/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Caraş – Severin. La data de 02.02.2017 s-a 
confirmat planul de reorganizare al debitorului SC LIS 
CONSULTING SRL Reşiţa, şi s-a dispus reorganizarea 

activităţii debitorului în mod corespunzător, pe o perioadă 
de 3 luni. La data de 29.06.2017, in baza art. 141 alin. 1 
rap. la art. 175 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 
încheierea procedurii reorganizării judiciare a debitoarei 

SC Lis Consulting SRL, şi, pe cale de consecinţă, reinserţia 
debitorului în activitatea de afaceri. Prin planul de 

reorganizare nu au fost prevazute, respectiv aprobate, 
distribuiri de sume catre creditorii din categoria creantelor 
chirografare. Avand in vedere situatia de fapt, se impune 

trecerea pe costuri a sumei de 8.347,97 lei. 

11 
SC PASCOTA 

RACING TEAM 
SRL 

RO 
25688933 

2.730,62 
Creanta in cuantum de 2.730,62 lei provine din 

refacturarea serviciilor oferite de catre Orange Romania SA 
in anul 2013. 

12 

SC REŞIŢA 
REDUCTOARE 

ŞI 
REGENERABILE 

SA 

RO 1061839 16.777,57 

La data de 01.08.2018 s-a dispus dechiderea procedurii de 
insolventa a debitoarei SC Resita Reductoare Si 

Regenerabile SA, formandu-se dosarul 2391/115/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Caras-Severin. La data de 

20.04.2017, în temeiul art.139 din Legea nr.85/2014, s-a 
confirmat planul de reorganizare al debitorului SC REŞIŢA 

REDUCTOARE ŞI REGENERABILE ” SA şi s-a dispus 
reorganizarea activităţii debitorului în mod corespunzător, 

pe o perioadă de 36 luni. Subscrisa prin administrator 
judiciar a procedat la formularea unei cereri de inscriere a 

creantei pentru suma de 100.603,75 lei in vederea 
inscrierii la masa credală a debitoarei, din care 33.555.14 
lei sub conditia atingerii parametrilor functionali pentru 
produsele livrate, conform comenzii Resita Reductoare si 
Regenerabile SA. Cererea a fost admisa, subscrisa fiind 

inscrisa in tabelul de creante cu suma de 117.653,11 lei. 
(Din totalul creanței s-a compensat suma de 83.826,19, 

rămânând un debit de 16.777,57 lei înscris la masa 
credală. Suma de 3.053,52 lei este prevăzută a fi achitată 

prin planul de reorganizare al RRR SA).  

13 
TEMSAN 
GENERAL 

  2.065,83 

TEMSAN GENERAL SRL figureaza in evidenta contabila a 
subscrisei cu un avans in cuantum de 78.478,18 lei. 

Lichidatorul judiciar va proceda la notificarea debitorului 
in vederea efectuarii demersurilor privind compensarea 

datoriilor reciproce. 
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14 

SC ICE 
INVESTING 

CONSULTING 
ENGINEERING 

  3.188,95 
Creanta in cuantum de 3.188,95 lei provine din factura nr. 

3230 din 06.06.2013. Lichidatorul judiciar a procedat la 
notificarea debitoarei in vederea recuperarii creantei. 

15 
SC UCM Reşiţa 

SA 
RO1056654 438.915,24 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei faţă de debitoarea U.C.M. Resita, 

formandu-se dosarul 7501/3/2011 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti. Subscrisa Hydro-Engineering SA a 
procedat la formularea unei cereri de admitere a creantei 
pentru suma de 621.472,01 lei reprezentand: suma de 

476.915,24 lei marfa livrata si facturata anterior 
deschiderii procedurii, suma de 70.236,45 lei - garantii de 

buna executie si suma de 74.320,32 lei - marfa livrata 
anterior deschiderii procedurii conform avize de expeditie. 
VF Insolventa SPRL, desemnata administrator judiciar al 

debitoarei UCM Resita, prin Incheierea de sedinta din data 
de 06.12.2011, data in dosarul 75017/3/2011 aflat pe 

rolul Tribunalului Bucuresti, in urma verificarilor efectuate 
potrivit art. 66-67 din Legea 85/2006 privind procedura 

insolventei, analizand documentele justificative depuse la 
dosar de catre subscrisa, precum si evidentele contabile 
puse la dispozitie, a admis inscrierea la masa credala a 

sumei de 547.151,69 lei, astfel: 476.915,24 lei constand in 
creante scadente si 70.236,45 lei, reprezentand avansuri 
client, creante admise provizoriu la masa credala, potrivit 

art. 64 din Legea 85/2006. Totodata, administratorul 
judiciar a respins inscrierea in Tabelul preliminar a 

diferentei in cuantum de 74.320,32 lei, intrucat creanta 
face obiectul unor facturi emise dupa data deschiderii 
procedurii insolventei, intrand astfel in categoria de 

creante curente care, potrivit art. 64 alin. (6) din Legea 
85/2006 privind procedura insolventei, vor fi platite 

conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara 
inscrierea la masa credala. In cauza a fost acordat termen 

in vederea continuarii procedurii la 13.11.2018. 

16 UZINSIDER SA 327658 277.175,43 

Administratorul judiciar a formulat acţiune în pretenţii in 
vederea recuperarii sumei de 277.175,43 lei, formandu-se 

dosarul nr. 32727/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului 
Bucureşti. La data de 12.12 2016 a fost respinsa actiunea 
subscrisei ca nefondata si s-a admis cererea de majorare a 
onorariului de expertiză, astfel: au obligat părţile la plata 

diferenţei de 3.500 lei, în cote egale, cf. Încheierii din 
23.02.2015, pentru a se ajunge la cuantumul total al 

lucrării de 5.000 lei. A fost obligata reclamanta la 8.500 lei 
cheltuieli de judecată. La data de 18.06.2018 subscrisa, 

prin lichidator judiciar, a formulat apel. 

17 
UCM TURNATE 

SRL 
RO 

21108022 
517,98 

La data de 30.01.2014 s-a dispus deschiderea procedurii 
de faliment impotriva debitoarei UCM TURNATE SRL, 
formandu-se dosarul 1888/115/2012, aflat pe rolul 

Tribunalului Caraş-Severin.  La data de 10.11.2016 s-a 
dispus închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC 
UCM TURNATE SRL precum si radierea debitorului SC 
UCM Turnate SRL din Registrul Comerţului. Raportat la 
starea de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumei de 

517,98 lei. 
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Situația garanțiilor de bună execuție neîncasate de către debitoarea Hydro-
Engineering SA: 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
societate 

Cuantum 
GBE de 

recuperat 
Observaţii 

1 
SC GRINSEG 
CONSTRUCT 

SRL 
15.826,54 

La data de 13.05.2015 se dispune deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei faţă de debitoarea SC GRINSEG CONSTRUCT SRL, formandu-se 

dosarul nr. 2880/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova. 
Administratorul judiciar al Hydro-Engineering SA a procedat la formularea 

unei cereri de admitere a creantei pentru suma de 18.346,59 lei, 
reprezentand garanţie de bună execuţie aferentă facturilor nr. FHYE 

2435/06.11.2012 şi FHYE 3005/23.01.2013 in cuantum de 15.826,54 lei 
si penalități contractuale conform pct. 9.2 din Contractul nr. 

102/12.10.2010, rezultate ca urmare a neachitării garanţiei de bună 
execuţie aferentă facturilor nr. FHYE 2435/06.11.2012 şi FHYE 

3005/23.01.2013, calculate până la data deschiderii procedurii de 
insolvență in cuantum de 2.520,05 lei. Creanta subscrisei a fost admisa, 
respectiv inscrisa in Tabelul preliminar de creante, in categoria creantelor 
chirografare, tabel publicat in BPI nr. 14037 din 18.08.2015. La data de 

23.03.2017 s-a dispus intrarea în procedura simplificată si începerea 
procedurii falimentului SC GRINSEG CONSTRUCT SRL. A fost acordat un 

nou termen de judecata in vederea continuarii procedurii : 26.09.2018. 

2 
S.S.H. 

HIDROSERV SA 
Sucursala CLUJ 

90.339,76 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii 
generale împotriva debitorului SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE 

HIDROSERV S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 
36365/3/2016. SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 
SA (S.S.H.HIDROSERV SA), societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin 
contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 

administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a 
deschiderii procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei 
Hydro-Engineering SA din documentele contabile predate pana in prezent, 
pentru garantiile de buna executie scadente lichidatorul  judiciar la  va face 

demersuri in vederea recuperarii creantei. 

3 

S.S.H. 
HIDROSERV SA 

Sucursala 
CURTEA DE 

ARGEŞ 

13.443,93 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii 
generale împotriva debitorului SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE 

HIDROSERV S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 
36365/3/2016. SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 
SA (S.S.H.HIDROSERV SA), societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin 
contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 

administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a 
deschiderii procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei 
Hydro-Engineering SA din documentele contabile predate pana in prezent, 
pentru garantiile de buna executie scadente lichidatorul  judiciar la  va face 

demersuri in vederea recuperarii creantei. 

4 

S.S.H. 
HIDROSERV SA 

Sucursala 
PORŢILE DE 

FIER  

25.771,75 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii 
generale împotriva debitorului SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE 

HIDROSERV S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 
36365/3/2016. SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 
SA (S.S.H.HIDROSERV SA), societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin 
contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 

administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a 
deschiderii procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei 
Hydro-Engineering SA din documentele contabile predate pana in prezent, 
pentru garantiile de buna executie scadente lichidatorul  judiciar la  va face 

demersuri in vederea recuperarii creantei. 

5 

S.S.H. 
HIDROSERV SA 

Sucursala 
BISTRIŢA 

PIATRA NEAMŢ 

13.728,57 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii 
generale împotriva debitorului SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE 

HIDROSERV S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 
36365/3/2016. SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 
SA (S.S.H.HIDROSERV SA), societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin 
contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 

administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a 
deschiderii procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei 
Hydro-Engineering SA din documentele contabile predate pana in prezent, 
pentru garantiile de buna executie scadente lichidatorul  judiciar la  va face 

demersuri in vederea recuperarii creantei. 
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6 

S.S.H. 
HIDROSERV SA 

Sucursala 
RÂMNICU 
VÂLCEA - 

Proiect AVRIG 
BABENI 

42.592,96 

In data de 10.10.2016, Tribunalul Bucuresti dispune deschiderea procedurii 
generale împotriva debitorului SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE 

HIDROSERV S.A. (S.S.H HIDROSERV S.A.), formandu-se dosarul 
36365/3/2016. SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 
SA (S.S.H.HIDROSERV SA), societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin 
contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Hydro-Engineering SA prin 

administrator special, avand dreptul de administrare neridicat, a procedat la 
formularea partiala a actiunilor in vederea recuperarii creantelor. Urmare a 
deschiderii procedurii de faliment, analizand situatia creantelor debitoarei 
Hydro-Engineering SA din documentele contabile predate pana in prezent, 
pentru garantiile de buna executie scadente lichidatorul  judiciar la  va face 

demersuri in vederea recuperarii creantei. 

7 
S.S.H. 

HIDROSERV 
SLATINA SA 

36.896,95 

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA 
(S.S.H.HIDROSERV SA), societate ce s-a înființat ca urmare a fuziunii prin 
contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistrița, Cluj, Curtea de Argeș, Hațeg, 
Porțile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeș, Slatina. Administratorul judiciar al 
Hydro-Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de repunere in 

termen, respectiv a unei declaratii de creanta pentru suma de 28.390,75,00 
lei, izvorand din Contractul nr. 65/24.06.2011 si Actul aditional nr. 3 

incheiat la acesta, conform carora SSH Hidroserv SA a retinut un procent 
de 5% din valoarea facturilor emise de catre subscrisa, cu titlu de garantie 

de buna executie. Cererea a fost analizata in cuprinsul Raportului de 
activitate nr. 1229/29.01.2018, publicat in BPI nr. 1954/30.01.2018. 

Analizand declaratia de creanta, documentele anexate acesteia de catre 
Hydro-Engineering SA precum si situatiile contabile furnizate la momentul 

deschiderii procedurii de insolventa, administratorul judiciar al SSH 
Hidroserv SA a apreciat faptul ca sumele ce compun creanta solicitata spre 
inscriere nu sunt exigibile, in lipsa semnarii Procesului verbal de receptie 

finala, insa sunt datorate, fiind evidentiate in evidentele contabile ale 
societatii debitoare. Suma solicitata de catre subscrisa va fit inscrisa in 

Tabelul preliminar sub conditie suspensiva a incheierii Procesului verbal de 
receptie finala, numai in masura in care judecatorul sindic va admite 
cererea de repunere in termenul de formulare a declaratiei de creanta. 

8 
UCM ENERGY 

SRL 
18.828,00 

Din garantia de buna executie in cuantum de 18.828,90 lei a fost incasata 
suma de 17.828,90 lei prin OP nr. 943 din 14.07.2017. Soldul de 1.000,00 

lei a fost incasat in data de 30.12.2017 in casieria unitatii. 

9 UCMR  264.444,50 

La data de 06.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei faţă de debitoarea U.C.M. Resita, formandu-se dosarul 

7501/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Subscrisa Hydro-
Engineering SA a procedat la formularea unei cereri de admitere a creantei 

pentru suma de 621.472,01 lei reprezentand: suma de 476.915,24 lei 
marfa livrata si facturata anterior deschiderii procedurii, suma de 

70.236,45 lei - garantii de buna executie si suma de 74.320,32 lei - marfa 
livrata anterior deschiderii procedurii conform avize de expeditie. VF 

Insolventa SPRL, desemnata administrator judiciar al debitoarei UCM 
Resita, prin Incheierea de sedinta din data de 06.12.2011, data in dosarul 
75017/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in urma verificarilor 

efectuate potrivit art. 66-67 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolventei, analizand documentele justificative depuse la dosar de catre 

subscrisa, precum si evidentele contabile puse la dispozitie, a admis 
inscrierea la masa credala a sumei de 547.151,69 lei, astfel: 476.915,24 lei 

constand in creante scadente si 70.236,45 lei, reprezentand avansuri 
client, creante admise provizoriu la masa credala, potrivit art. 64 din Legea 
85/2006. Totodata, administratorul judiciar a respins inscrierea in Tabelul 
preliminar a diferentei in cuantum de 74.320,32 lei, intrucat creanta face 
obiectul unor facturi emise dupa data deschiderii procedurii insolventei, 

intrand astfel in categoria de creante curente care, potrivit art. 64 alin. (6) 
din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, vor fi platite conform 

documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala. 
In cauza a fost acordat termen in vederea continuarii procedurii la 

13.11.2018. 

10 

SPEEH 
Hidroelectrica 
SA București – 

Sucursala 
Hidrocentrale 

Râmnicu Vâlcea 

3.644,64 

Societatea a fost notificată în data 18.05.2016, precum și în data de 

12.05.2016 privind obligația de achitare a sumei de 3.644,64 lei 
reprezentând garanție de bună execuție scadentă, provenită din contractul 
de cesiune creanțe nr. 21-31.08/28.03.2012, respectiv contractul privind 
modernizarea la hidrogenerator nr. 2 CHE Strejesti . Suma inregistrata ca 
si garantie de buna executie a fost achitata in data de 02.06.2016 prin OP 

nr. 440. 
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11 

SC REŞIŢA 
REDUCTOARE 

ŞI 
REGENERABILE 

SA 

2290.14 

La data de 01.08.2018 s-a dispus dechiderea procedurii de insolventa a 
debitoarei SC Resita Reductoare Si Regenerabile SA, formandu-se dosarul 

2391/115/2014 aflat pe rolul Tribunalului Caras-Severin. La data de 
20.04.2017, în temeiul art.139 din Legea nr.85/2014, s-a confirmat planul 

de reorganizare al debitorului SC REŞIŢA REDUCTOARE ŞI 
REGENERABILE ” SA şi s-a dispus reorganizarea activităţii debitorului în 

mod corespunzător, pe o perioadă de 36 luni. Subscrisa prin administrator 
judiciar a procedat la formularea unei cereri de inscriere a creantei pentru 
suma de 100.603,75 lei in vederea inscrierii la masa credală a debitoarei, 

din care 33.555.14 lei sub conditia atingerii parametrilor functionali pentru 
produsele livrate, conform comenzii Resita Reductoare si Regenerabile SA. 

Cererea a fost admisa, subscrisa fiind inscrisa in tabelul de creante cu 
suma de 117.653,11 lei. (Din totalul creanței s-a compensat suma de 

83.826,19, rămânând un debit de 16.777,57 lei înscris la masa credală. 
Suma de 3.053,52 lei este prevăzută a fi achitată prin planul de 

reorganizare al RRR SA).  

12 
TEMSAN 
GENERAL 

20.467,04 

TEMSAN GENERAL SRL figureaza in evidenta contabila a subscrisei cu un 
avans in cuantum de 78.478,18 lei. Lichidatorul judiciar va proceda la 

notificarea debitorului in vederea efectuarii demersurilor privind 
compensarea datoriilor reciproce. 

  

Având în vedere cele prezentate anterior, lichidatorul judiciar va depune 
toată diligența în vederea recuperării creanțelor și garanțiilor de bună execuție, 
certe, lichide și exigibile, dupa primirea integrală a documentelor justificative care 
stau la baza acestor creanțe. 

În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă 
stăm la dispoziţie. 

Cu stima, 

Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
CII Dăogaru Petrişor-Liviu 
reprezentat prin asociat coordonator Dăogaru Petrişor-Liviu 
 


