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Nr. 1316/17.12.2013 

 
 

 

Dosar nr.: 10298/30/2013 

Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic: Cristina Crăciun  
Termen: 27.02.2014 
Debitor: FORCESOLAR 4 SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 
Timişoara, Aleea Speranței, nr. 4, cam. 4, bl. 16-C, sc. C, ap. 5, jud. Timiş, înregistrat la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2395/2011, CUI RO 29293880 

Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 

Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 

insolvență a debitorului  

FORCESOLAR 4 SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) și art. 59 din Legea nr. 85/2006 

 
 

Date de identificare a persoanei juridice 

FORCESOLAR 4 SRL este persoană juridică română, cu sediul social în 
Timişoara, Aleea Speranței, nr. 4, cam. 4, bl. 16-C, sc. C, ap. 5, jud. Timiş. 
Societatea a fost înfiinţată în anul 2011, având nr. de înregistrare la ORC Timiș 
J35/2395/2011, CUI RO 29293880, forma de proprietate privată (SRL), iar 
obiectul principal de activitate îl constituie „Lucrări de construcţii a proiectelor 

utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii” – Cod CAEN Rev. 2 - 4222. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 210 lei, deţinut în 

proporţie de 95,24% de către 10HOCH4 ENERGIESYSTEME GMBH, 
persoană juridică de drept austriac reprezentată de  Gruber Gerald și în proporție 
de 4,76% de către MGMP HOLDING GMBH, persoană juridică de drept 
austriac. 

Calitatea de administrator al societăţii este deţinută de către domnul 
ROMANOV CAROL, cetățean român, născut la data de 22.07.1966, în Dudeștii 
Vechi, jud. Timiș, domiciliat în Timișoara, Aleea Speranţei, nr. 4, bl. 16, et. 1, sc. 
C, ap. 5, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 066142, CNP 1660722353947, 
care în exercitarea mandatului lucrează singur. 

 
 

   MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 

300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 

Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 

Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
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Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de 

Legea nr. 85/2006 

Prin Încheierea civilă nr. 2417 din data de 07.11.2013, pronunţată de 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 10298/30/2013, a fost admisă 
cererea formulată de debitorul Forcesolar 4 SRL şi în temeiul art. 33 din Legea nr. 
85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva 
acestuia.  

În cadrul procedurii este desemnată în calitate de lichidator judiciar SCP MB 
Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO 
II 0243, CUI RO20804476, prin reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă – 
practician în insolvenţă. 

 
Analiza rezultatelor economico-financiare a debitoarei şi cauzele care au dus 

la apariția stării de insolvenţă 
În urma informaţiilor furnizate de către administratorul statutar al societăţii 

debitoare şi a studierii documentelor financiar - contabile, puse la dispoziţia 
lichidatorului judiciar, am constatat faptul că apariţia stării de insolvenţă a fost 
rezultatul unor factori externi. Pentru a determina cauzele intrării în insolvenţă a 
debitorului, lichidatorul judiciar a avut ca şi punct de reper documentele contabile 
depuse la organele fiscale în perioada 2011 – 2012, precum și balanța analitică la 
31.10.2013. 

Având în vedere că indicatorul financiar „rezultatul net al exerciţiului” oferă 
o imagine clară asupra situaţiei financiare, sintetizând într-o manieră explicită 
veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune, s-a procedat în continuare la 
analiza cu prioritate a acestui indicator financiar, care reflectă cel mai bine starea 
financiară de fapt a debitorului.  

Indicatorii din situațiile financiare întocmite se prezintă astfel: 

Indicatori financiari  

Anul raportării 2011 2012 2013* 

Nr. 
crt. 

Indicatori de Bilanț `- lei - `- lei - `- lei - 

1 ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 1.043 695 406 
2 ACTIVE CIRCULANTE – Total, din care 1.739 42 1.799 
3 Stocuri 0 0 0 
4 Creanțe 0 21 1.809 
5 Investiții pe  termen scurt 0 0 0 
6 Casa și conturi la bănci 1.739 21 -10 
7 CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 
A TOTAL ACTIV 2.782 737 2.205 

B SURSE ATRASE – TOTAL, din care : 3.330 13.902 58.754 

8 DATORII TOTAL 3.330 13.902 58.754 
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9 VENITURI ÎN AVANS 0 0 0 
10 PROVIZIOANE 0 0 0 

C ACTIV NET -548 -13.165 -56.549 

D CAPITALURI PROPRII – TOTAL, din care -548 -13.165 -56.549 

11 Capital social subscris vărsat 210 210 210 
12 Rezerve       
13 Rezultat reportat       
14 Profit sau pierdere exercițiu       
I INDICATORI din Contul de profit și pierdere       
1 Cifra de afaceri netă 0 0 202.046 
2 VENITURI TOTALE 17 291 209.167 
3 CHELTUIELI TOTALE 765 12.908 252.561 
4 Profit sau pierdere brută       
5 - Profit 0 0  0 
1 - Pierdere 748 12.617 43.394 
2 Profit sau pierdere netă a exercițiului financiar       
3 - Profit 0 0  0 
1 - Pierdere 748 12.617 43.394 
II INDICATORI din DATE INFORMATIVE       

1 Număr mediu de salariați 0 0 9 
2 Tipul de activitate conform clasificării CAEN 4222 4222 4222 

* Conform balanței analitice la 31.10.2013 

 
Conform informațiilor furnizate de administratorul statutar, activitatea 

societății a fost axată în principal pe dezvoltarea de proiecte în domeniul energiei 
regenerabile, însă de la data înființării, din lipsa proiectelor, societatea nu a putut 
desfășura activitate, motiv pentru care în perioada aprilie – septembrie 2013, 
aceasta a prestat servicii de montare panouri fotovoltaice în Austria. 

Lipsa activității a fost factorul principal care pentru care cei doi asociați au 
luat decizia e închidere a societății. 
 

Menţiuni privind incidenţa art. 138 din Legea 85/2006 

Din cele prezentate de noi şi din analiza documentelor existente şi puse la 
dispoziţia lichidatorului judiciar, nu reies elemente care să indice culpa vreunei 
persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a mai 
multor fapte enumerate de prevederile art. 138 din Legea 85/2006). 

În acest context se poate observa că insolvenţa debitorului se datorează, în 
special unor cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei - domenii în 
care debitorul îşi circumscrie activitatea. 
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 Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii 
societăţii concluzionăm că insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de 
natură externă societăţii fără ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane. 
 Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 80 din Legea 85/2006, 
menţionăm că, până la această dată, nu am identificat nicio situaţie în care să se 
poată face aplicarea acestor prevederi. 
 

 
 

 


