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ANEXA 4 
 

 
Prezentarea raportului de activitate privind arhiva tehnică și operativă a 
debitoarei HYDRO-ENGINEERING SA - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite  

 

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

 

Cu privire la atribuțiile lichidatorului judiciar raportat la disp. Legii 85/2014 

privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborat cu disp. Legii 16/1996 si a Normele metodologice privind 

aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, din 

27.09.2013  

 

• Lichidatorul judiciar este organ care aplica procedura astfel cum prevede 
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 

 

• Conform dispozitiilor art.57 alin.(11) din Legea nr. 85/2014, practicianul 
in insolventa, in calitatea sa de organ care aplica procedura, nu va putea fi 

sanctionat sau obligat la plata oricaror amenzi de către instanta de 

judecata sau de alta autoritate, pentru fapte sau omisiuni imputabile 

debitorului. 

 

“ Practicianul in insolventa, in calitatea sa de organ care aplica procedura, nu va 
putea fi sanctionat sau obligat la plata oricaror cheltuieli de judecata, amenzi, 
daune sau oricaror altor sume,  de  catre  instanta  de  judecata  sau  de  alta  
autoritate, pentru fapte sau omisiuni imputabile debitorului.” 
 
• Pentru operatiunile de arhivare a evidentei tehnico-operativa si contabila a 

debitoarei SC Hydro Engineering SA, operatiuni impuse de lege, 
lichidatorul judiciar va angaja persoane de specialitate conform 
prevederilor art.62 pct.(6) din Legea 85/2014 si cu respectarea procedurii 
prevazute de acest text de lege. 

(6) “In cazul in care operatiunile pentru care este necesara angajarea de specialisti 
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sunt operatiuni impuse de lege, cum ar fi, dar nu limitat la acestea, arhivarea 
documentelor, bilanturile obligatorii de mediu, audit si alte asemenea, daca 
propunerile administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sunt respinse de catre 
comitetul creditorilor, acesta va convoca din nou comitetul in termen de maximum 7 
zile, in care membrii comitetului vor propune si vor desemna un specialist, 
aprobandu-i si onorariul. In cazul in care in cele doua sedinte ale comitetului 
creditorilor nu s-a decis numirea unui specialist, practicianul in insolventa va putea 
desemna specialistul cu oferta tehnica si financiara cea mai buna, dintre cele 
depuse pentru cele doua comitete.” 
 

• Raportat la aceste prevederi legale, apare ca evident faptul ca obligatia de 
separare a arhivei pe fonduri arhivistice, selectionarea, predarea 
documentelor catre SJAN Caras-Severin dar si pastrarea documentelor ii 
revine debitoarei SC Hydro Engineering SA si nu lichidatorului judiciar care 
este reprezentantul conventional al acesteia indeplinind strict atributiile 
prevazute de Legea insolventei in sarcina sa. 

 

Cu privire la atribuțiile lichidatorului judiciar de inventariere a 

patrimoniului debitoarei Hydro Engineering SA 

 

• Conform prevederilor art. 152 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar devine depozitarul judiciar al bunurilor debitoarei pe masură ce le 
ia in posesie ca urmare a operatiunii de inventariere. 

“(2) Pe masura desfasurarii inventarierii, lichidatorul judiciar ia in posesie bunurile, 
devenind depozitarul lor judiciar.” 
 

• Insa, avand in vedere faptul ca evidenta tehnico-operativa si contabila a 
debitoarei SC Hydro Engineering SA se afla sub sechestrul organelor de 

cercetare penala din cadrul DIICOT (asa cum rezulta din procesul verbal 
de sechestru anexat prezentei), apare ca evident faptul ca lichidatorul 
judiciar se află în imposibilitatea inventarierii arhivei si a documentelor 

debitoarei  si la preluarea posesiei acesteia, astfel ca nici nu a devenit 
depozitarul lor judiciar. 

• Reiterăm faptul că până în prezent respectiv momentul efectuării 

controlului tematic de către reprezentanții SJAN Caras-Severin, 
lichidatorul judiciar al HYDRO-ENGINEERING SA nu preluase arhiva 

societății motivat de cele expuse mai sus. 

 

Cu privire la sentința penală nr. 106/08.03.2017, pronunţată de către 

Tribunalul Arad în dos. pen. nr. 1541/115/2015  

 

• În cadrul dosarului penal nr. 7-D/P/2014 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, 
DIICOT – Biroul Teritorial Caraş – Severin, prin intermediul Ordonanței 

de aplicare sechestru din data de 05.02.2015, asupra următoarelor bunuri 
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imobile aflate în averea subscrisei: 

• imobil denumit Institut de Proiectare compusă din clădirea pentru 
proiectare, birouri, sale de conferinţe, înscrisă în CF nr. 30703, nr. top 
(G100/a/2-G100/a/3)/l; 

• teren aferent acestei clădiri în suprafaţă de 3.311 mp înscris în CF nr. 
30703, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/l, nr cadastru 5330; 

• imobil denumit Atelier mecanic, atelier sudură, atelier electric înscris în CF 
nr. 30699, nr. top (G100/a/2-G 100/a/3)/3; 

• teren aferent imobilului în suprafaţă totală de 6.158 mp înscris în CF nr. 
30699, nr. top (G100/a/2-G100/a/3)/3, nr. cadastru 5332; 

• mijloace de transport a căror valoare reziduală din contabilitate este de 
1.393,87 lei, respectiv un nr. de 10 autoturisme şi o remorcă tip platformă, 

• mijloace fixe a căror valoare reziduală din contabilitate este de 106.328,85 

lei,  

 

conform Procesului verbal de luare a măsurii asigurătorii din data de 05.02.2015.  

 

• Ulterior, prin intermediul Sentinţei penale nr. 106/08.03.2017, pronunţată 
de către Tribunalul Arad în dos. pen. nr. 1541/115/2015, s-a dispus: 

 „[...] V. În baza art.295 Cod penal, cu aplicarea art. 308, art. 309 şi art. 136 
Cod penal, condamnă pe inculpata persoană juridică SC HYDRO ENGINEERING SA, 
cu datele de mai sus, la: 

-40.000 (patruzeci mii) lei amendă penală, reprezentând echivalentul a 200 zile 
amendă, valoarea unei zile amendă fiind stabilită la 200 lei. 

 Aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară prevăzută de 
art. 136 alin. 3 lit. d Cod penal, respectiv interzicerea de a participa la proceduri de 
achiziţii publice pe o durată de un an. 

 [...] In baza art. 397 alin.l Cod procedură penală şi art.25 Cod procedură 
penală, rap. la art. 19 şi art.20 alin.l şi 2 Cod procedură penală şi art. 1349 alin. 
1,2 art. 1357, art. 1370 şi art. 1372 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă 
exercitată de partea civilă SC UCM Reşiţa SA, în insolvenţă, cu […] obligă pe 
inculpaţii Chebuţiu Adrian, Preda Coriolan Adrian şi SC HYDRO ENGINEERING SA, 
în solidar, să restituie acesteia documentaţia tehnică privind cele 85 modele 
industriale şi documentaţia aferentă acestora, create anterior înfiinţării SC 
HYDRO ENGINEERING SA şi indisponibilizate sub sechestru, ....[…]. 

 Respinge restul pretenţiilor civile solicitate în cauză de către SC UCM Reşiţa 
SA şi INET AG, ca nefondate. 

 Menţine măsurile asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale prin 
ordonanţele din data de 05.02.2015 şi 18.02.2015 ale Ministerului public - 
Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Caraş Severin 
în dosarul 7 D/P/2014 […]. 

 

• Totodată, prin intermediul Deciziei penale nr. 995/A/20.09.2017, 
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pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara în dos. nr. 1541/115/2015, 
s-a dispus: 

 „În baza art. 421 pct.1 lit.b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile declarate 
de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial 
Arad, inculpaţii Chebuţiu Adrian, Chebuţiu Lăcrimioara Sofia, Preda Coriolan 
Adrian, SC Hydro Engineering SA şi partea civilă SC UCMR Reşiţa SA împotriva 
sentinţei penale nr. 106 din 08.03.2017 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul 
nr. 1541/115/2015.[…]” 

 Astfel conform Sentinţei penale nr. 106/08.03.2017, pronunţată de către 

Tribunalul Arad în dos. pen. nr. 1541/115/2015 menținută prin intermediul 
Deciziei penale nr. 995/A/20.09.2017, pronunţată de către Curtea de Apel 

Timişoara, se reține obligația HYDRO ENGINEERING SA, , să restituie acesteia 

(UCMR SA REȘIȚA) documentaţia tehnică privind cele 85 modele industriale 

şi documentaţia aferentă acestora, create anterior înfiinţării SC HYDRO 

ENGINEERING SA şi indisponibilizate sub sechestru, DOCUMENTAȚIE CE TREBUIE 

RESTITUITĂ PROPRIETARULUI DE DREPT - UCMR SA REȘIȚA. 

 

• Ulterior soluției pronunțate de Curtea de Apel Timişoara, subscrisa Hydro 
Engineering SA a transmis către SC U.C.M. Reşiţa S.A. în insolvenţă, cu 
confirmare de primire și conținut declarat, o somație catre această societate 
să ne indice data, locația și ora la care să procedăm la predarea 
documentaţiei tehnice privind cele 85 modele industriale şi a documentaţiei 
aferente acestora asa cum a fost indicat în Sentinţa penală nr. 
106/08.03.2017 a Tribunalului Arad menţinută de către Curtea de Apel 
Timişoara prin Decizia penală nr. 995/A din 20.09.2017.  

 

 Astfel, subscrisa și-a manifestat intenția de a-și executa în totalitate 
obligația de a preda documentaţia tehnică privind cele 85 modele industriale şi a 
documentaţiei aferente acestora asa cum a fost indicat în Sentinţa penală nr. 
106/08.03.2017 a Tribunalului Arad menţinută de către Curtea de Apel 
Timişoara prin Decizia penală nr. 995/A din 20.09.2017.  

 

 De asemenea, menționăm că cele 85 modele industriale şi documentaţia 
aferentă acestora, creată anterior înfiinţării SC Hydro-Engineering SA şi 
indisponibilizate sub sechestru, sunt situate și în încăperea sigilată de la etajul IV 
denumită „Arhivă”, la sediul SC Hydro-Engineering SA – imobilul fiind securizat 
de către o firmă de pază plătită din averea debitoarei, urmand a le preda in locul 
si data indicată de catre SC U.C.M. Reşiţa S.A. PROPRIETARULUI DE DREPT al 
celor 85 de modele industriale și a documentației aferente acestora ( 
fondului arhivistic al ICPHR Resița identificat de organul de control al  SJNACS ) 

• Învederăm faptul că eronat în procesul verbal s-a constatat că HYDRO-
ENGINEERING SA ar avea obligația inventarieri fondului arhivistic al ICPHR 

Resița. Fondului arhivistic al ICPHR Resița nu apare înregistrat în evidența 
operativă a societății Hydro Engineering SA.  

 

• Astfel HYDRO ENGINEERING SA cu toate că a notificat prin executor 
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judecătoresc PROPRIETARULUI DE DREPT al celor 85 de modele si a 

documentației aferente UCMR SA REȘIȚA, până în prezent acestă 

predare nu s-a realizat. 

• O mare parte din fondul arhivistic existent în sediul Hydro Engineering SA, 
NU APARȚINE ACESTEIA, mai exact nu apare înregistrat în evidența 

operativă a societății Hydro Engineering SA, fiind proprietatea  UCMR SA 

REȘIȚA conform sentinței penale anexate. 

 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Hydro-Engineering SA pentru data de 29.05.2018, ora 14:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiș, având și următoarele puncte pe ordinea de zi: 

(5). Aprobarea măsurii propuse de către lichidatorul judiciar constând în returnarea 
și implicit predarea/atribuirea întregii arhive tehnice a debitoarei Hydro Engineering 
SA cu documentația de execuție a mașinilor industriale, în vederea îndeplinirii 
obligației  
“să restituie acesteia documentaţia tehnică privind cele 85 modele industriale şi 
documentaţia aferentă acestora”,  
instituită în sarcina debitoarei prin intermediul Sentinţei penale nr. 
106/08.03.2017, pronunţată de către Tribunalul Arad în dos. pen. nr. 
1541/115/2015 și astfel să suplinim faptul că documentaţia tehnică privind cele 85 
modele industriale şi documentaţia aferentă acestora este incompletă. 
(6). În ipoteza respingerii propunerii de la pct.5 de pe ordinea de zi, lichidatorul 
judiciar solicită aprobarea angajării specialiștilor necesari pentru inventarierea 
documentaţiei tehnice privind cele 85 modele industriale şi documentaţia aferentă 
acestora prevăzute prin intermediul Sentinţei penale nr. 106/08.03.2017, 
pronunţată de către Tribunalul Arad în dos. pen. nr. 1541/115/2015 şi stabilirea 
remuneraţiei acestora la suma de 5000 lei brut.” 
 

Conform Procesului-verbal nr. 638/29.05.2018, în urma exprimării votului 
creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului SC Hydro – Engineering SA a hotărât: 

5. Cu o majoritate de 93,90% din totalul masei credale admisă conform Planului 
de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 99,994% din totalul 
creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) 
Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat măsura propusă de către 

lichidatorul judiciar constând în returnarea și implicit 

predarea/atribuirea întregii arhive tehnice a debitoarei Hydro 

Engineering SA cu documentația de execuție a mașinilor industriale, în 

vederea îndeplinirii obligației “să restituie acesteia documentaţia 

tehnică privind cele 85 modele industriale şi documentaţia aferentă 

acestora”, instituită în sarcina debitoarei prin intermediul Sentinţei 

penale nr. 106/08.03.2017, pronunţată de către Tribunalul Arad în dos. 

pen. nr. 1541/115/2015 și astfel să suplinim faptul că documentaţia 

tehnică privind cele 85 modele industriale şi documentaţia aferentă 

acestora este incompletă. 
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6. Cu o majoritate de 71,86% din totalul masei credale admisă conform Planului 
de reorganizare al activității debitorului, (respectiv 76,53% din totalul creditorilor 
prezenți sau care au transmis punct de vedere scris valabil) Adunarea Generală 
a Creditorilor nu a aprobat angajarea specialiștilor necesari pentru 

inventarierea documentaţiei tehnice privind cele 85 modele industriale 

şi documentaţia aferentă acestora prevăzute prin intermediul Sentinţei 

penale nr. 106/08.03.2017, pronunţată de către Tribunalul Arad în dos. 

pen. nr. 1541/115/2015 şi nici cu stabilirea remuneraţiei acestora la 

suma de 5000 lei brut. 

Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Creditorilor debitorului SC Hydro-
Engineering SA din data de 29.05.2018 a fost publicat în BPI nr. 
11013/31.05.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/01/Raport-de-
activitate-privind-ordinea-de-zi-a-AGC-SC-Hydro-Engineering-SA.pdf. 

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 
 


