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Dosar nr.: 483/30/2012       Nr.26/30.01.2017 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Termen: 31.01.2017 
Debitor: ROLIFT SRL - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul în Timişoara, str. Bujorilor nr. 132A, et.2, ap.19, Jud. Timiş, 
J35/1871/2003, CUI RO 15679229 
Administrator judiciar: SCP MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 

 
Subscrisa SCP MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul social în 

Timișoara, str. Macilor nr. 26, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Formelor de 
Organizare al UNPIR cu nr. RFO II 0243, CUI RO 20804476, prin 
reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă, în calitate de administrator 
judiciar al societății Rolift SRL – în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement, cu sediul în Timişoara, str. Bujorilor 
nr. 132A, et.2, ap.19, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/1871/2003, CUI RO 
15679229, in temeiul art. 21 din Legea 85/2006, formulăm prezentul 
 

Raport de activitate nr. 26/30.01.2017 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura 

generală de insolvenţă conform art. 21 din Legea nr. 85/2006, pentru 
debitorul SC ROLIFT SRL 

 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea in Buletinul 

Procedurilor de Insolventa nr.21381/22.11.2016 a raportului anterior de 
activitate nr.564/ 21.11.2016. 

Prezentăm în cele ce urmează situația încasărilor și plăților 
efectuate prin contul de insolvență al societății debitoare și în numerar 
prin casieria societății pentru perioada octombrie 2016 – decembrie 
2016: 

 

 
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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Nr. 
crt. 

LUNĂ/AN 
Trimestru 

precedent III 
2016 

Trimestru curent IV  2016 

oct.16 nov.16 dec.16 
Total 

cumulat 
Sold inițial de numerar* 187158 7940 1097 18409 27446 

ÎNCASĂRI 

1 
Încasări (din vânzări/prestări servicii în 

activitatea curentă) din care : 
429.485 136.877 165.149 189.025 491.051 

 
Cecuri, bilete la ordine, compensari 

 
25.656 0 18.308 20.972 39.280 

2 Încasări din recuperare creanțe 742 
   

0 
3 Încasări - venituri din dobânzi,diferente de curs 6 9 218 4 231 

4 
Încasări din vânzări active (conform Planului 

de reorganizare) 
4.800 

   
0 

 
Încasări din vânzări active 

   
32.500 38.887 71.387 

5 Incasari eronate 
 

0 
    

Total Încasări 429.485 136.877 165.149 189.025 491.051 
PLĂȚI 

1 
Achiziții (stocuri/servicii în activitatea 

curentă,total plati) din care: 
534.047 143.720 147.838 153.471 445.029 

 
Cecuri, bilete la ordine, compensari 

 
78.602 

 
18.308 20.972 39.280 

2 Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții) 48.960 3.522 11.310 34.509 49.341 
3 Alte cheltuieli financiare ,diferente curs 1.505 19 214 37 270 

4 
Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din 

exploatare 
33.409 28.586 4.359 32.751 65.696 

5 plati -restituiri incasari eronate 
 

0 
   

0 

6 
Tva in luna,impozit pe 
profit,primarie,amenzi  

70.511 30.824 23.644 10.491 64.959 

7 

Plăți conform Planului de reorganizare - Total, 
din care: 

367.352 0 0 0 0 

Creanțe garantate 0 
   

0 
Creanțe salariale 0 

   
0 

Creanțe bugetare-tva 203.417 
   

0 
Creanțe chirografare-brd 163.935 

   
0 

Total Plăți 271.627 143.720 147.838 153.471 445.029 
SOLD FINAL 

 
1.097 18.409 53.962 

 
 
Referitor la răspunsul dat de BRD, depus în 20.01.2017, aflat la 

dosarul cauzei pag.76-78, facem următoarele observații: 

BRD precizează la începutul răspunsului că depune situația sumelor 
încasate în contul creanței cu care s-a înscris la masa creditoarei BRD 

Din primul punct al răspunsului său BRD precizează faptul că analizează 
numai sumele achitate conform planului în perioada martie 2013 până în 
septembrie 2016 inclusiv. 
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Nu înțelegem de ce omit să prezinte situația inclusiv pe perioada de la 
deschiderea procedurii 07.02.2012  până la martie 2013, adică plățile 
făcute în peste un an. 

Așa cum se poate observa din inventarul de sume încasate de BRD, 
enumerate de noi în anexa la raportul de închidere, din sumele încasate în 
conturile ROLIFT au fost reținute de BRD până la data de 25.03.2013 sume 
care totalizează  98.337,14 lei. Aceste sume au fost utilizate de BRD cu 
titlu de rambursare credit, dobânzi și dobânzi penalizatoare. 

Va atașăm adresa ROLIFT nr.1379/22.03.2013 înregistrată la BRD cu 
numărul 32310/25.03.2013 prin care ROLIFT face cunoscut creditorului 
BRD că până la acea dată au fost stinse obligațiile de plată pentru tranșa I 
scadentă la  27.03.2013 în sumă de 40.450 lei și tranșa a II a a cărei 
scadență era peste 3 luni respectiv la 27.06.2013 în sumă de 40.015 lei 
adică un total de 80.465 lei. Se observă că pentru această perioadă au fost 
utilizate de BRD pentru dobânzi și dobânzi penalizatoare suma de 
17.872,14 lei.  (98.337,14 - 80.465 = 17.872,14 lei) 

De asemenea la data 26.09.2013 cu adresa nr. 1448/26.09.2013, 
înregistrată la BRD cu nr. 37221/26.09.2013, ROLIFT comunică faptul că a 
fost făcută plata integrală a tranșei III în sumă de 39.576 lei și plăti de 
dobânzi până la concurența sumei de 41.572,8 lei adică 41572,8-39576 
lei=1.996,8 lei. 

Nu înțelegem de ce BRD la momentul respectiv nu a avut nici o observație 
de făcut la cele comunicate de ROLIFT . Mai mult acum declară că sumele 
încasate au fost plătite exclusiv în contul capitalului și nu reprezintă 
dobânzi și comisioane. 

 Credem că numai din eroare și nu din rea voință BRD face astfel de 
precizări care vor să inducă ideea că nu au fost plătite de loc dobânzi și că 
nu au fost plătite decât principalul. 

Încălcând cele dispuse de instanță nici de data aceasta BRD  nu precizează 
care este suma care mai trebuie plătită și care este justificarea ei. 

Va atașăm  un set de corespondență cu BRD prin care dorim să constatați 
că noi am avut mereu un comportament activ de colaborare iar BRD a fost 
tot timpul inactiv. 
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Concluzii  

Pentru considerentele expuse, în condițiile în care creditoarea BRD 
nu a indicat care este suma ce mai trebuie plătită de ROLIFT, raportat 
la prevederile art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 ”O procedură de 
reorganizare prin continuarea activităţii (...) pe bază de plan va fi 
închisă, prin sentinţă, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de 
plată asumate în planul confirmat”, administratorul judiciar 
apreciează îndeplinirea tuturor prevederilor Planului, şi solicită în 
temeiul disp.art.132 alin.1 din Legea 85/2006: 

1. Închiderea procedurii de reorganizare cu consecinţa reinserţiei 
debitorului în activitatea economică, şi descărcarea debitoarei de 
toate creanțele cuprinse în planul de reorganizare 

2. descărcarea de gestiune a administratorului judiciar. 
 
 
 
Administrator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 
Prin Mihail Bojincă 
 
 

Bojinca
VAR 2
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