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MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB MANAGEMENT ipurl 
300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 
Tel.: 0256 475756, Fax: 0256 490 153 

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com;  
www.mb.ro, Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 
Dosar nr.: 23900/3/2013     Nr.38/09.02.2017 
Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, C5 
Termen: 15.02.2017 
 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței 
Debitor: Fotbal Club Oțelul SA - în insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective, cu sediul social în București, str. Nerva Traian, nr. 3, biroul nr. 9, bl. 
M101, et. 6, Sector 3, J40/8321/2013, CUI RO 17422808 
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, 
str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 
Subscrisa, SCP MB MANAGEMENT IPURL, în calitate de lichidator judiciar al FC 
Otelul SA– în faliment, in banckrucy, en faillite, urmare a dispoziției 
judecătorului sindic de la termenul din 16.11.2016 depune următorul: 
 

 
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția 

insolvenţei debitorului Fotbal Club OTELUL SA  
Raport prevăzut de dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 85/2006  

 
 
Ca urmare a faptului că administratorul judiciar Activ Lichidator Ipurl numit la 
deschiderea procedurii, până la data schimbării sale, nu a întocmit raportul 
prevăzut de art. 59 din L85/2006, și urmare a cererii exprese a  creditorului 
DGRFP București, judecătorul sindic, la termenul de judecată din 16.11.2016, a 
dispus lichidatorului MB MANAGEMENT ipurl să întocmească raportul prevăzut 
de art.59 din L85/2006. 
Administratorul judiciar, ca urmare a dispoziției instanței, a analizat situația 
financiară a debitoarei la data deschiderii procedurii respectiv 10.07.2013, pe 
baza următoarelor documente: 

• Situația financiară la 30.06.2013+Balanța de verificare; 
• Bilanțul contabil la 31.12.2012; 
• Decizia de impunere nr.1/31.05.2013; 
• Raportul de inspecție fiscala 6431/31.05.2013.  
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I. Privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția insolvenţei 

debitorului 
 
Din situațiile financiare am constatat că debitoarea, la data de 30.06.2013, înainte 
de intrarea în insolvență, avea o situație financiară care nu diferea cu mult de 
situațiile financiare din anii anteriori. 
Evenimentul care a generat necesitatea intrării în insolvență a fost emiterea de 
către ANAF DGFP Galați a Deciziei nr. 1/31.05.2013 care a adus imediat în sarcina 
debitoarei datorii fiscale scadente în sumă totală de 22.400.571 lei, urmată de 
proceduri de executare silită. 
ANAF DGFP Galați a stabilit aceste datorii ca urmare a controlului fiscal început în 
30.03.2009 și finalizat în 31.05.2013. 
 
Perioada controlată este 01.04.2005 până la 31.12.2008 perioadă pentru care 
au fost calculate debite suplimentare. La acestea s-au adăugat penalități și 
majorări de întârziere calculate până la data de 28.02.2013. 
 
Procedurile de executare silită au început în data de 29.05.2013 (înainte de 
transmiterea Deciziilor de impunere și a Raportului de inspecție fiscală) conform 
PV de sechestru asigurator nr.26479/29.05.2013 și a Deciziei de instituire măsuri 
asiguratorii 6009 /27.05.2013. 
Au fost sechestrate: 

• Drepturile de televizare şi participare la competiții şi evenimente sportive; 
• Drepturi de transfer pentru jucătorii de fotbal: 21 jucători conform listei 

prezentată în Anexă. 
 
Ulterior, la data de 27.06.2013, prin Procesul Verbal de sechestru bunuri imobile 
nr.31794 a fost instituit sechestru  asupra imobilului Stadion ANCORA (teren  
15.814,97mp) și construcții, intabulate în  CF 108342 și s-a înscris ipoteca în CF. 
 
Analizând situația plăților efectuate de debitoare ulterior deschiderii procedurii, 
se constată că în perioada 05.09-30.10.2013 au fost făcute plăți la bugetul de stat 
în suma totală de 1.482.984 lei, reprezentând obligații curente. 
 
Decizia de intrare în insolvență a fost corectă, fiind singura soluție pentru 
continuarea activității în situația în care nu mai existau soluții de finanțare a 
activității fotbalistice curente deoarece: 
- toate sumele ce urmau să fie încasate în conturile debitoarei, fiind sechestrate, 
se transmiteau imediat la bugetul statului, indiferent de sursă; 
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- în perioada de transferuri  nu se putea proceda la transferul jucătorilor din 
echipa de liga 1, aceștia fiind sub sechestru care avea ca efect pierderea sumelor 
încasate și astfel, imposibilitatea de a aduce noi jucători; 
- suma datorată conform deciziei 1/31.05.2013 era echivalentă cu bugetul 
debitoarei pe un sezon. 
 
Privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă intrarea în insolvență 
 
Nu putem să ne pronunțăm asupra culpei unor persoane responsabile pentru 
intrarea în insolvență a debitoarei deoarece, din decembrie 2015, cauzele care au 
generat necesitatea intrării în insolvență (Decizia ANAF nr.1/31.05.2013) au fost 
înlăturate de către ANAF prin decizia de anulare a obligațiilor fiscale 994148A 
/07.12.2015, emisă în temeiul legii 209/2015.  
 
 
Anexe: 
Extras din RIF  din 31.05.2013 
Extras din PV sechestru 26479 din 29.05.2013 
 

 

Lichidator, 
MB MANAGEMENT ipurl 
Prin  
Bojincă Mihail 
  

Bojinca
VAR 2
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