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Rezumatul Planului de reorganizare 
 

Aspecte introductive 

 Prezentarea debitorului: Societatea debitoare Aida SRL a fost înființată în data de 29.01.2004 în 

comuna Bîlca, jud. Suceava. Activitatea societății a fost relocată în localitatea Gălăneşti Jud. 

Suceava, odată cu inaugurarea unei fabrici noi, modernizată prin accesarea de fonduri europene. 

Fabrica construita are linii de procesare (caşcaval, telemea si acidofile). Aceasta poate procesa 

zilnic 35.000 I lapte, produsele fiind 100% naturale, avand în compoziţie doar lapte de vaca, cheag 

si sare. Fabrica deține autorizațiie necesare pentru a comercializa în tară și în străinătate.  

 La data deschiderii procedurii de insolvență, 05.10.2017, societatea debitoare se identifică prin 

următoarele elemente: 

Denumire Aida 

Tipul: Societate cu răspundere limitată (SRL) 

Sediu social: Strada Mateiaşul, nr. 7, camera nr. 3 

Naționalitate: Română 

Municipiul: București 

Sectorul: 5 

Nr. de înmatriculare ORC: J40/4561/2016 

Nr. de înmatriculare anterior ORC J33/85/2004 

CUI: 16091323 

Capital social: 63.200 lei 

Asociat (50%): Daneliuc Ilie 

Asociat (50%): Daneliuc Lăcrimioara-Aurica 

Administrator: Daneliuc Lăcrimioara-Aurica 

Obiect principal de activitate (CAEN): 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

 Prin Rechizitoriul nr. 22/P/2012 emis anterior datei deschiderii procedurii de insolvență, respectiv 

în data de 19.02.2016, de către Parchetul de pe lângă ICCJ–DNA–Serviciul Teritorial Suceava, 

societatea Aida SRL, împreună cu alte persoane, a fost trimisă în judecată sub acuzația de săvârşire 

a infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul 

general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 

181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000. 

 În cadrul dosarului nr. 859/86/2016/a2, la termenul din 02.03.2018 instanța de judecată dispune, 

în temeiul art. 493 alin. 1 lit. a și alin. 4 Cod proc. pen., luarea măsurii preventive a suspendării 

procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice față de societatea Aida SRL. Măsura a 

fost ulterior schimbată în cea a interzicerii iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare, aceasta 

fiind menținută până în prezent în cauză. 

 Cauzele și împrejurările intrării în insolvență: Conform raportului publicat în BPI nr. 8779 / 

02.05.2018 intrarea în insolvență a societății debitoare a fost cauzată de următorii factori: 

A) 
Societatea a derulat un proiect de investii în valoare de 11,5 mil. lei finanțat cu 4,6 mil. lei din fonduri 

europene FEADR, 4,6 mil. lei din împrumuturi (credite bancare) și 2,2 mil. lei autofinanțare; 
  

B) 
În condițiile litigiului cu DNA se poate naște o datorie către APDRP-AFIR în cuantum de 4,9 mil. lei 

reprezentând restituirea întregii finanțări europene la care se adaugă accesorii; 
  

C) 

În condițiile litigiului cu ANAF se poate naște o datorie în cuantum de 5,8 mil. lei reprezentând 

solicitarea TVA-ului rambursat în 2011 de ANAF ca urmare a derulării proiectului cu fonduri europene, 

valoarea cheltuielilor deductibile izvorâte din proiectul cu fonduri europene și alte datorii fiscale stabilite 

suplimentar prin verificarea activității societății 
  

D) 
Putem considera că solicitarea deschiderii procedurii de insolvență raportat la aceste litigii este doar 

una preventivă, pentru ca societatea să nu facă scopul unei executări silite 
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E) 
Litigiile existente au adus un impact negativ asupra imaginii societății și disfuncționalități operaționale. 

Nu am identificat plăți în baza acestor litigii care să decapitalizeze societatea. 

F) Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii a declanșat procedura de executare silită 

 Prezentarea parcursul procedurii de insolvență 
                                    

  

Sentința civilă nr. 5383/2017 

deschiderea procedurii 

generale a insolvenței 

  

Este întocmit și publicat 

Tabel preliminar de creanțe 

(BPI nr. 23355/12.12.2017) 

  

A avut loc prima Adunare 

Generală a Creditorilor  

(BPI nr. 24253/22.12.2017) 

 

Încheiere privind majorarea 

termenelor de procedură 

pentru depunere raport 

cauze și inventar 

   
                                    

  05.10.2017  12.12.2017  22.12.2017  18.01.2018  
 

 
       

   17.05.2018  03.05.2018  02.05.2018  01.02.2018  
                                    

 

  

Soluționare contestație 

tabel Dosar nr. 

3207/3/2017/a3 Respinge 

ca tardivă contestaţia 

formulată de Lactcob S.R.L. 

împotriva tabelului 

preliminar 

 
Soluționare contestație 

tabel Dosar nr. 

3207/3/2017/a2: Dispune 

înlăturarea condiţiei 

suspensive înscrisă asupra 

creanţei contestatorului 

AFIR, în tabelul preliminar  

 
Raport asupra cauzelor și 

împrejurări care au condus 

la apariția insolvenței 

societății.  

(BPI nr. 8779/02.05.2018) 

 

 
Soluționare contestație 

tabel Dosar nr. 

3207/3/2017/a1: Dispune 

înlăturarea condiţiei 

suspensive înscrisă asupra 

creanţei contestatorului 

DGRFP-AFCM București, în 

tabelul preliminar 

  

 

       

 

Este întocmit și publicat 

Tabel preliminar de creanțe 

(BPI nr. 22921/03.12.2018) 

 

A avut loc a doua Adunare 

Generală a Creditorilor  

(Desemnarea ANAF DGRFP 

București în calitate de 

membru în comitetul 

creditorilor)  

(BPI nr. 23663/12.12.2018) 

 

A avut loc prima ședință a 

Comitetului Creditorilor  

 format din ANAF DGRFP 

București, BCR SA, 

Serraghis Loan 

Management LTD) prin 

care a fost selectat 

evaluatorul Skokan Niculae 

PFA pentru evaluarea 

activelor.  

(BPI nr. 24111/18.12.2018) 

 

Este publicat  

Anunț privind depunerea 

raportului de evaluare 

întocmit de către persoana 

de specialitate Skokan 

Niculae PFA  

(BPI nr. 15720/22.08.2019) 

 

  

           

 03.12.2018 10.12.2019 14.12.2018 22.08.2019   

 

       

    

23.10.2019 

  

           

     
 

Este întocmit și publicat 

Tabelul definitiv de 

creanţelor  

(BPI nr. 20000/23.10.2019) 

  

                                    
 

 

Situația pasivului. Sinteza tabelului definitiv de creanțe 

Grupa 
Creanța 

acceptată 

Din care: 

sub condiție pură și simplă 

Creanțe beneficiare de o cauză de preferinţă - art. 159 pct. 3 1,558,604.69 0.00 1,558,604.69 

Creanțe bugetare - art. 161 pct. 5 12,665,611.71 0.00 12,665,611.71 

Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 807,684.43 0.00 807,684.43 

TOTAL  15,031,901 LEI -  15,031,901 LEI 
 

 

Situația activului. Sinteza raportului de evaluare întocmit in cadrul procedurii 

CATEGORIE ACTIV 
Valoare de 

piață (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 
RAPORT EVALUARE 

Active imobilizate  

(terenuri, cladiri, echipamente, mijloace de transport etc) 
 3,589,805  3,140,010 Nr. 41 din 05.06.2019 

Stocuri  16,160  14,140 Nr. 111 din 12.11.2019 

Creante  181,070  158,510 Nr. 111 din 12.11.2019 

Disponibilitati banesti la 30.09.2019  9,054  9,054 Nr. 111 din 12.11.2019 
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TOTAL EVALUARE PATRIMONIU  3,796,089  3,321,714 
 

 

 

Scopul concret al planului de reorganizare 

 Scopul oricărui plan de reorganizare judiciară, pornește de la însăși scopul procedurii insolvenței, 

reglementată de legea nr. 85/2014, menționat expres la art. 2 al legii. Acoperirea pasivului 

debitorului se poate realiza prin două modalități principale:  

 fie prin redresarea activității debitorului,  

 fie prin lichidare averii acestuia, în cadrul unei proceduri de reorganizare sau a unei proceduri 

de faliment. 

 În cadrul prezentei proceduri trebuie luate în calcul și aspectele particulare care decurg din efectele 

obligatorii ale măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de de dizolvare sau lichidare prev. 

de art. 493 alin. (1) lit. a) teza I Cod procedură penală, luate în cadrul dosarului penal împotriva 

societății debitoare Aida SRL. Probabilitatea unei revocări a măsurii preventive este minimă în 

contextul în care au existat deja cel puțin două decizii definitive ale instanței de control judiciar 

prin care aceasta desființează soluțiile instanței de fond prin care fuseseră revocate măsura 

preventivă prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) teza I Cod procedură penală. Această perspectivă 

poate conduce la un blocaj procedural în care procedura de insolvență va stagna într-o etapă 

nedefinită, nici observație, nici reorganizare, nici faliment. 

 În acest context, pe lângă scopul clasic, principal, al unui plan de reorganizare, prezentul plan are 

și un scop special și anume acela de a oferi participanților la procedură o alternativă prin care să 

fie evitat un astfel de posibil blocaj procedural. 

 În cazul deschiderii unei proceduri de reorganizare se deschide implicit posibilitatea procedurală 

de a efectua plăți către creditori, conform unui program de plăți asumat prin plan. În afara unei 

astfel de etape procedurale, astfel de distribuiri nu vor putea fi efectuate din punct de vedere legal. 
 

Perspectivele de redresare  

La întocmirea prezentului plan de reorganizare au fost asumate următoarele premise: 

 Masura preventivă de interzicere a iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare prevăzută de art. 

493 alin. (1) lit. a) teza I Cod proc. Penală dispusă în dosarul penal nr. 2250/86/2018, 

 Imposibilitatea valorificării activelor societății pe fondul măsurilor asiguratorii dispuse de Direcției 

Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava și DGRFP București prin Administrația Fiscală 

pentru Contribuabili Mijlocii. 

 Continuarea activității debitoarei va conduce la creșterea sau menținerea prețului de vânzare a 

bunurilor societății, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi nefuncţionale a căror 

active nu mai sunt utilizate în scopul activității curente. 

 Excedentul din activitatea curentă nu poate acoperii datoriile înscrise în masa credală în termenul 

prevăzut de lege pentru perioada de reorganizare judiciară, astfel continuarea activității conjugată 

cu lichidarea activelor vor aduce un grad de îndestulare superior creditorilor; 

 Continuarea activității principale, mărește considerabil șansele de atragere a unui investitor 

interesat ca activele societății să fie vândute ca un ansamblu în stare de funcționare (ca afacere); 

 Obținerea de disponibilități bănești pentru distribuiri către creditorii înscriși în tabelul definitiv de 

creanțe până la ridicarea măsurilor care împiedică lichidarea patrimoniului; 

 Obținerea de disponibilități bănești pentru acoperirea costurilor fixe și de procedură. Societatea 

Aida SRL are costuri fixe, date de activitatea de gestionare a patrimoniului (utilităţi, asigurări, 

impozite, taxe locale, salarii personal indirect productiv, servicii terți etc.), cheltuieli ce nu pot fi 

susținute decât prin desfăşurarea activităţii de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul falimentului 

societăţii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 161 pct. 1 din 

legea nr. 85/2014 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), împietând asupra valorii obţinute 

din vânzare şi diminuând în mod direct gradul de satisfacere al creanţelor creditorilor.  
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 Stoparea activității în prezent și amânarea lichidării până la ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse 

de organele penale, conduce la acumularea de cheltuieli necesare conservării activelor (pază și 

utilități) care nu pot fi acoperite de societate, neexistând disponibilități bănești.  

 Regimul fiscal pentru creanțele chirografare: ajustare TVA in cazul chirografarilor pentru suma 

neacoperita prin Plan și deductibilitatea integrală a cheltuielilor înregistrate ca urmare a neîncasării 

creanței. 

 Contractele generatoare de venituri aflate în derulare. 
 

Strategia de reorganizare. Măsuri adecvate de punere în aplicare  

Măsuri de restructurare operațională: 

Obținerea de resurse financiare provenite din derularea activității 

principale de fabricare a produselor lactate si a brânzeturilor în 

parteneriat cu o societate care deține capital circulant necesar 

producției, precum și din închirierea mijloacelor de transport 
 

Obținerea de resurse 

financiare provenite 

din recuperarea 

creanțelor societății 
 

Valorificarea mijloacelor de 

transport, stocurilor și a celorlalte 

bunuri aflate în patrimoniul 

societății care nu vor face scopul 

transferului ansamblului 

funcțional 
 

Obținerea de resurse financiare provenite din 

valorificarea ansamblului funcțional de fabricare a 

produselor lactate si a brânzeturilor compus din 

bunuri imobile și mobile deținute de AIDA SRL pe 

amplasamentul din comuna Gălănești nr. 363B, Jud. 

Suceava 
 

Măsuri de restructurare financiară: 

Ajustarea pasivului prin reducerea cuantumului 

creanțelor 
 

Eșalonarea unor datorii, conform 

programului de plăți 
 

Măsuri de restructurare corporativă:  

- nu sunt prevăzute astfel de măsuri 
 

Sursele de finanțare incluse în plan și previziunile financiare 

 Continuarea activității principale constând în fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor  

 Continuarea contractului de închiriere a mijloacelor de transport 

 Valorificarea ansamblului funcțional de fabricare a produselor lactate si a brânzeturilor compus 

din bunuri imobile și mobile deținute de AIDA SRL pe amplasamentul din comuna Gălănești nr. 

363B, Jud. Suceava 

 Valorificarea mijloacelor de transport 

 Recuperarea creanțelor societății; 
 

Mențiuni obligatorii a planului de reorganizare - Art. 133 alin. (4) din legea nr. 85/2014 

A. Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate: - nu există 

B. Tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate: 

 aceste categorii de creanțe defavorizate nu primesc mai mult decât creanța înscrisă în Tabelul 

definitiv de creanțe; 

 categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi recuperată în 

ipoteza falimentului, primind o sumă superioară valorii distribuibile în ipoteza falimentului. 

C. Descărcarea de răspundere a debitorului: - conform prevederilor legale 

D. Situația comparativă între despăgubirile oferite prin planul de reorganizare și valoarea estimativă a 

distribuirilor în faliment: 

(1) Procentul de acoperire al categoriilor de creanțe în cele două variante: 



Pagină 6 din 63 

 

Reorganizare  Lichidare prin Faliment 

creanţele garantate 100 % 

creanţele bugetare 17 % 

creanţele chirografare 0 % 
 

 

creanţele garantate 99% 

creanţele bugetare 10% 

creanţele chirografare 0% 
 

(2) Programul de plată al creanțelor: 

 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Grupa I - CREANTE GARANTATE 

GR. I 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 1.158.605 

Grupa II - CREANTE BUGETARE 

GR. II - - - - - - - - - - - 2.153.154 

Grupa III - CREANTE CHIROGRAFARE 

 GR. III - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.311.759 
 

E. Modalitatea de achitare a creanțelor curente 

 În ce privește datoriile curente născute în perioada de insolvență, acestea sunt și vor fi achitate în 

conformitate cu actele din care rezultă respectându-se prevederile art. 5 pct. 20 și art. 102 alin 6 

din legea 85/2014 
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1 Aspecte introductive 
 

1.1 Prezentarea societății debitoare. Scurt istoric până la data deschiderii procedurii 

de insolvență  
 

1.1.1 Elemente de identificare 
 

La data deschiderii procedurii de insolvență, societatea debitoare se identifică prin următoarele 

elemente: 

Denumire Aida 

Tipul: Societate cu răspundere limitată (SRL) 

Sediu social: Strada Mateiaşul, nr. 7, camera nr. 3 

Naționalitate: Română 
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1.1.2 Structura asociativă 
 

Capitalul social al societății Aida SRL este de 63.200 lei împărțit în 6.320 de părți sociale, valoarea 

unei părți sociale fiind de 10 lei. Asociații sunt: 
 

Acționari  
Nr. Părți 

sociale 

Valoare 

părți sociale 
% din total 

Daneliuc Ilie 3.160 31.600 50.00% 

Daneliuc Lăcrimioara-Aurica 3.160 31.600 50.00% 

Total acțiuni 6.320 63.200 100,00% 

 

1.1.3 Obiectul de activitate  
 

Societatea Aida SRL activează în industria laptelui, obiectul său principal de activitate, conform 

codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor. 

Societatea a fost certificata ISO 9001,ISO 22000 si IFS Food Version 6, care clasifică o producţie sigură 

în privinţa sanătății alimentelor pe care le procesează 

 

1.1.4 Scurt istoric al societății 
 

Societatea Aida SRL a fost înființată în data de 29.01.2004, conform Încheierii Tribunalului Suceava, 

nr. 475, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea a IV-a, 

nr. 573/20.II.2004 având în acel 

moment punctul de lucru şi sediul 

social în comuna Bilca Jud. 

Suceava.  

 

Activitatea societății a fost relocată 

în localitatea Gălăneşti Jud. 

Suceava, odată cu inaugurarea 

unei fabrici noi, modernizată prin 

accesarea de fonduri europene. 

Fabrica construita are linii de 

procesare (caşcaval, telemea si 

acidofile). Aceasta poate procesa 

zilnic 35.000 I lapte, produsele fiind 

Municipiul: București 

Sectorul: 5 

Nr. de înmatriculare ORC: J40/4561/2016 

Nr. de înmatriculare anterior ORC J33/85/2004 

CUI: 16091323 

Capital social: 63.200 lei 

Asociat (50%): Daneliuc Ilie 

Asociat (50%): Daneliuc Lăcrimioara-Aurica 

Administrator: Daneliuc Lăcrimioara-Aurica 
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100% naturale, avand în compoziţie doar lapte de vaca, cheag si sare. Fabrica deține autorizațiie 

necesare pentru a comercializa în 

tară și în străinătate.  

 

Laptele procesat este lapte produs 

în Bucovina, una dintre cele mai 

curate zone ale României. Acesta 

este colectat din zona comunelor 

şi satelor Bilca, Frătăuţii Vechi şi 

Noi, Vicovu de Jos, Arbore, Clit,  

Botoşana, atât de la producători 

individuali cât şi de la fermieri cu 

producţii intensive. Ulterior acesta este transportat cu maşinile societăţii, în condiţii de igienă, iar 

procesarea respectă cerinţele 

privind siguranţa alimentelor, 

având implementat programul 

HACCP (“Hazard Analysis. Critical 

Control Points”, în traducere: 

,,Analiza Pericolelor. Puncte Critice 

de Control”) de monitorizare totală 

a întregului flux tehnologic, de la 

colectarea laptelui şi până la 

transportul produselor finite.  

 

Producția este realizată mecanizat, 

cu un flux tehnologic care respectă 

standardele şi etapele procesului 

de fabricaţie, conform 

specificaţiilor tehnice ale acestora. 

Întreaga producţie este realizată 

cu un număr de aproximativ 15 

angajaţi. 

 

Livrarea produselor către 

beneficiari se face cu maşini 

proprii, prevăzute cu condiţii 

speciale de frig, autorizate sanitar-

veterinar şi dezinfectate zilnic, 

respectând normele impuse de 

legislația în vigoare.  

 

În data de 22.03.2017, conform 

hotărârii AGA nr. 1, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

partea a IV-a, nr. 1444/02.05.2017, societatea Aida SRL își mută sediul social în București, str. Vintilă 

Mihailescu, nr. 3, bl. 59, sc. 3, et. 4, ap. 137, sector 6.  
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În data de 05.10.2017, împotriva societății Aida SRL se deschide procedura generală a insolvenței la 

cererea creditoarei Banca Comercială Română S.A. în cadrul dosarului nr. 3207/3/2017 aflat pe rolul 

Tribunalului București Secția a VII-a Civilă.  

 

În prezent, sediul social al societății este în București, strada Mateiaşul, nr. 7, camera nr. 3, sector 5 

valabil, începând cu data de 01.10.2017, conform hotărârii AGA nr. 1, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea a IV-a, nr. 431/ 01.02.2018. 

 

1.2 Aspecte generale privind dosarul penal în care societatea debitoare este parte 
 

Prin Rechizitoriul nr. 22/P/2012 din 19.02.2016 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, societatea Aida SRL, 

împreună cu alte persoane, a fost trimisă în judecată sub acuzația de săvârşire a infracţiunii de 

folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, 

dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene 

sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 181 alin.1 şi 3 din Legea 

nr.78/2000.  

 

Prin comunicatul emis de DNA - Biroul de Informare și Relații Publice, nr. 182/VIII/3 din 23.02.2016, 

postat pe pagina de internet a instituției1 se menționează următoarele: 

 

 „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în 

judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Daneliuc Ilie, Daneliuc Lăcrămioara Aurica, Barbu Neculai, 

Iuzic Andrei, Grigoraș Lucian, Ștefan Nicolae, Lucău Emil Dănuț, Durlihac Vasile, Tudosi Violeta, SC Aida 

SRL, SC Dani Aura SRL, SC Lik – Vox SRL, SC Robert Zootehnic SRL, SC Terra Zootehnic SRL și SC Green 

Tur Bucovina SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de 

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept 

de fonduri europene, în formă continuată, Ștefan Dumitru, Birău Costinel, Catrinescu Eusebiu Adrian, 

administratori ai unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la 

infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.  
 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:  
 

În perioada 2009-2012, inculpatul Ștefan Dumitru, în calitate de consultant al unei societăți comerciale, i-

a sprijinit pe inculpații Daneliuc Ilie, Daneliuc Lăcrămioara Aurica , Barbu Neculai, Iuzic Andrei, Grigoraș 

Lucian, Ștefan Nicolae, Lucău Emil Dănuț, Durlihac Vasile, Tudosi Violeta, Sc Aida Srl, Sc Dani Aura Srl, Sc 

Lik – Vox Srl, Sc Robert Zootehnic Srl, Sc Terra Zootehnic Srl, Sc Green Tur Bucovina Srl, să depună cu 

intenție la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Centru regional Iași, cereri de finanțare 

pentru realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene, în domeniul zootehnic, mai exact 

înființarea unui număr de 5 ferme de creștere a porcinelor și modernizarea unei fabrici de procesare a 

produselor lactate și a brânzeturilor.  
 

Pe parcursul implementării proiectelor, beneficiarii fondurilor au depus, la aceeași instituție, documente 

false și inexacte întocmite de inculpații Birău Costinel, Catrinescu Eusebiu Adrian, în calitate de 

administratori ai unor societăți comerciale cu un comportament de tip fantomă, și de Ștefan Dumitru în 

calitate de consultant. Documentele au vizat îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, fraudarea procedurilor 

de selecție de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii/lucrări și mărirea nejustificată a cheltuielilor 

eligibile, activități care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor respective.  
 

 
1 https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7122 (ultima accesare 19.11.2019) 

https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7122
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Prejudiciul produs ca urmare a acestor activități infracționale a fost în valoare de 21.579.000 lei 

(aproximativ 5 milioane euro), reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile din 

bugetul Uniunii Europene decontate beneficiarilor, societăți comerciale ce au calitatea de inculpați în 

prezentul dosar.  
 

În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile și mobile ce aparțin 

inculpaților.  
 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se menține măsurile 

asigurătorii dispuse în cauză.  
 

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, 

finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să 

înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.” 

  

Istoricul dosarului penal, după trimiterea în judecată, în ceea ce privește informațiile relevante privind 

societatea debitoare Aida SRL, este prezentat, în mod succint în cele de mai jos: 

 

Dosar nr. 859/86/2016/a1* -Termen: 13.03.2017: Judecătorul de cameră preliminară constată 

legalitatea actului de sesizare si dispune începerea judecății.  

 

Dosar nr. 859/86/2016/a2 – Termen: 02.03.2018: Admite propunerea formulată de Ministerul Public 

- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Națională Anticorupție - Serviciul 

Teritorial Suceava şi, în consecinţă, în temeiul art. 493 alin. 1 lit. a și alin. 4 Cod de procedură penală 

dispune: I. luarea măsurii preventive a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei 

juridice, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 02.03.2018 până la data de 30.04.2018, 

inclusiv, față de următoarele persoane juridice inculpate: 1. SC AIDA SRL, prin administrator judiciar 

provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…)  

 

Dosar nr. 859/86/2016/a3 – Termen: 20.04.2018: În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a și alin. 4 Cod 

procedură penală, constată legală şi temeinică măsura preventivă a suspendării procedurii de 

dizolvare sau lichidare luată față de fiecare din următoarele persoane juridice inculpate: 1. SC AIDA 

SRL, prin administrator judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…)  

 

Dosar nr. 859/86/2016 – Termen: 13.06.2018: (…) Disjunge latura penală şi civilă a dosarului faţă de 

inculpaţii: Daneliuc Ilie, Daneliuc Lăcrămioara Aurica, Barbu Neculai, Iuzic Andrei, Grigoraş Lucian, 

Ştefan Nicolae, Lucău Emil Dănuţ, Durlihac Vasile, Tudosi Violeta, Birău Costinel, Ştefan Dumitru, SC 

„Aida“ SRL Gălăneşti, SC „Dani-Aura“ SRL Vicovu de Jos, SC „Lik-Vox“ SRL Gălăneşti, SC „Green Tur 

Bucovina“ SRL Herla com. Slatina, SC „Robert Zootehnic“ Herla com. Slatina şi SC „Terra Zootehnic“ 

SRL Slatina jud. Suceava şi latura civilă a cauzei faţă de inculpatul Catrinescu Eusebiu Adrian, pe care 

o înaintează la Serviciul Arhivă – Secţia Penală din cadrul Tribunalului Suceava, în vederea formării 

unui nou dosar ce va fi repartizat manual aceluiaşi complet C5F. 

 

Dosar nr. 2250/86/2018 – Dosarul de fond format după disjungerea din dosarul nr. 859/86/2016. 

Următorul termen de judecată, cel de-al 16-lea termen acordat în această cauză până în prezent, 

este: 04.12.2019 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a1 – (TRIBUNAL) Termen: 18.07.2018 - În temeiul art. 493 alin. 8 Cod 

procedură penală raportat la art. 493 al. 1 lit. a teza a II a Cod de procedură penală, dispune 

revocarea măsurii preventive a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare luată prin Încheierea 
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din data de 02.03.2018 a Tribunalului Suceava – Secţia penală, pronunţată în dosarul nr. 

859/86/2016/a2 definitivă prin încheierea nr.13 din 14.03.2018 a Curţii de Apel Suceava şi menţinută 

succesiv prin încheierile din datele de 20.04.2018 şi 06.06.2018, pronunţate în dosarele nr. 

859/86/2016/a3 şi nr. 859/86/2016/a4 ale Tribunalului Suceava, rămase definitive prin neexercitarea 

căii de atac a contestaţiei, fa?ă de fiecare din următoarele persoane juridice inculpate: 1. SC AIDA 

SRL - prin administrator judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…) (CURTEA DE 

APEL) Termen: 23.07.2018 - În baza art. 493 alin. 7 Cod procedură penală admite contestaţia 

formulată de DNA – Serviciul Teritorial Suceava împotriva Încheierii din 18.07.2018 pronunţată de 

Tribunalul Suceava - Secţia penală în dosarul nr. 2250/86/2018/a1. Desfiinţează în totalitate 

Încheierea din 18.07.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia penală în dosarul nr. 

2250/86/2018/a1, şi, în rejudecare, dispune: În baza art. 493 alin. 4 Cod procedură penală constată 

legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare şi 

menţine această măsură preventivă luată prin Încheierea din data de 02.03.2018 a Tribunalului 

Suceava – Secţia penală, pronunţată în dosarul nr. 859/86/2016/a2, definitivă prin Încheierea nr.13 

din 14.03.2018 a Curţii de Apel Suceava şi menţinută succesiv prin Încheierile din datele de 20.04.2018 

şi 06.06.2018, pronunţate în dosarele nr. 859/86/2016/a3 şi nr. 859/86/2016/a4 ale Tribunalului 

Suceava, rămase definitive prin neexercitarea căii de atac a contestaţiei, față de inculpatele: 1. SC 

AIDA SRL prin administrator judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…); 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a2 – (TRIBUNAL) Termen: 07.09.2018 - În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală dispune înlocuirea măsurii preventive a suspendării procedurii de dizolvare sau 

lichidare luată prin Încheierea din data de 02.03.2018 a Tribunalului Suceava – Secţia penală, 

pronunţată în dosarul nr. 859/86/2016/a2, definitivă prin Încheierea nr.13 din 14.03.2018 a Curţii de 

Apel Suceava şi menţinută succesiv prin Încheierile din datele de 20.04.2018 şi 06.06.2018, pronunţate 

în dosarele nr. 859/86/2016/a3 şi nr. 859/86/2016/a4 ale Tribunalului Suceava precum şi prin 

încheierea Curţii de Apel Suceava 42 din 23 iulie 2018, cu măsura preventivă a interzicerii iniţierii 

procedurii de dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală, pentru o 

perioadă de 60 zile, față de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin administrator judiciar provizoriu PRO 

CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…). (CURTEA DE APEL) Termen: 17.09.2018 - În baza art. 206 Cod 

procedură penală admite contestaţia formulată de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, 

împotriva încheierii din data de 07.09.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar nr. 

2250/86/2018/a2. Desfiinţează, în parte, încheierea mai sus menţionată şi în rejudecare: Înlătură din 

încheierea contestată dispoziţia prin care, în baza art. 493 alin.4 Cod procedură penală s-a înlocuit 

faţă de inculpata SC TERRA ZOOTEHNIC SRL măsura preventivă a suspendării procedurii de 

dizolvare sau lichidare luată prin încheierea din data de 02.03.2018 a Tribunalului Suceava în dosarul 

859/86/2016/a2 cu măsura preventivă a interzicerii iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare 

prevăzută de art.493 alin.4 teza I C.p.p., pentru o durată de 60 de zile, faţă de inculpata menţionată 

anterior, precum şi dispoziţia de menţinere doar a interzicerii iniţierii procedurii de dizolvare prev. 

de art.493 alin.1 lit.a teza I Cod procedură penală faţă de inculpata SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL. În 

temeiul art. 493 alin.4 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a suspendării procedurii 

de dizolvare sau lichidare luată prin încheierea din data de 02.03.2018 a Tribunalului Suceava în 

dosarul 859/86/2016/a2 faţă de inculpata SC TERRA ZOOTEHNIC SRL. În temeiul art. 493 alin.4 Cod 

procedură penală, menţine doar măsura preventivă a iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare, 

prev. de art.493 alin.1 lit.a teza I Cod procedură penală luată prin încheierea din data de 02.03.2018 

a Tribunalului Suceava în dosarul 859/86/2016/a2 faţă de inculpata SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL. 

Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate care nu sunt contrare prezentei decizii. (…). 
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Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 17.09.2018. Opinia separată a judecătorului Lulciuc 

Iulia Gabriela, în sensul: În baza art. 206 C.p.p. admite contestaţia formulată de către Ministerul Public 

– Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul 

Teritorial Suceava, împotriva încheierii din data de 07.09.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în 

dosar nr. 2250/6/2018/a2. Desfiinţează, în parte, încheierea mai sus menţionată şi în rejudecare: 

Înlătură din încheierea contestată dispoziţiile prin care, în baza art. 493 alin.4 C.p.p., s-a înlocuit faţă 

de inculpatele SC AIDA SRL, SC TERRA ZOOTEHNIC SRL şi SC GREEN TUR BUCOVINA SRL măsura 

preventivă a suspendării procedurii de dizolvare şi lichidare luată prin încheierea din data de 

02.03.2018 a Tribunalului Suceava în dosarul 859/86/2016/a2 cu măsura preventivă a interzicerii 

iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare prevăzută de art.493 alin.4 teza I C.p.p., pentru o durată 

de 60 de zile, faţă de inculpatele menţionate anterior. În temeiul art. 493 alin.4 C.p.p., menţine 

preventivă a suspendării procedurii de dizolvare şi lichidare luată prin încheierea din data de 

02.03.2018 a Tribunalului Suceava în dosarul 859/86/2016/a2 faţă de inculpatele SC AIDA SRL, SC 

TERRA ZOOTEHNIC SRL şi SC GREEN TUR BUCOVINA SRL. Modifică dispoziţia de menţinere a 

măsurii preventive faţă de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL în sensul că se menţine măsura preventivă 

a suspendării procedurii de dizolvare şi lichidare luată prin încheierea din data de 02.03.2018 a 

Tribunalului Suceava în dosarul 859/86/2016/a2 faţă de această inculpată (în loc de măsura 

preventivă a interzicerii iniţierii procedurii de dizolvare). Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii 

contestate care nu sunt contrare prezentei decizii. (…) Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, 

astăzi, 17.09.2018. 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a3 – (TRIBUNAL) Termen: 01.11.2018 - II. În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală dispune menţinerea măsurii preventive a interzicerii iniţierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală măsură luată prin 

încheierea Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin decizia 

nr. 62/17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin administrator 

judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…). 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a4 – (TRIBUNAL) Termen: 14.12.2018 - II. În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală dispune menţinerea măsurii preventive a interzicerii iniţierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală măsură luată prin 

încheierea Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin decizia 

nr. 62/17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin administrator 

judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…) 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a5 – (TRIBUNAL) Termen: 08.02.2019 - II. În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală dispune menţinerea măsurii preventive a interzicerii iniţierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală măsură luată prin 

încheierea Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin decizia 

nr. 62/17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin administrator 

judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…) 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a6 – (TRIBUNAL) Termen: 03.04.2019 - II. În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală dispune menţinerea măsurii preventive a interzicerii iniţierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală măsură luată prin 

încheierea Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin decizia 
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nr. 62/17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava, faţă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL,prin administrator 

judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…); 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a7 – (TRIBUNAL) Termen: 27.05.2019 - II. În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală dispune menţinerea măsurii preventive a interzicerii iniţierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală, măsură luată prin 

încheierea Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin decizia 

nr. 62/17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin administrator 

judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…); 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a8 – (TRIBUNAL) Termen: 04.07.2019 - II. În baza art. 493 alin. 8 Cod 

procedură penală dispune revocarea măsurii preventive a interzicerii iniţierii procedurii de dizolvare 

sau lichidare prev. de art. 493 alin. 1 lit. a teza I Cod procedură penală, măsură luată prin încheierea 

Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin decizia nr. 

62/17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin administrator judiciar 

provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…); (CURTEA DE APEL) Termen: 11.07.2019 - În 

temeiul art. 425/1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 493 alin. 7 Cod procedură 

penală, admite contestaţia formulată de Ministerul Public - DNA - Serviciul Teritorial Suceava 

împotriva încheierii din data de 04.07.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar nr. 

2250/86/2018/a8. Desfiinţează în totalitate încheierea mai sus menţionată şi în rejudecare: … II. În 

temeiul art. 493 alin. 4 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a interzicerii iniţierii 

procedurii de dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală, măsură 

luată prin încheierea Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin 

decizia nr. 62/17.09.2018 a Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin 

administrator judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL (…); 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a9 – (TRIBUNAL) Termen: 23.08.2019 - II. În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală dispune menţinerea măsurii preventive a interzicerii iniţierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 4 teza I Cod procedură penală, măsură luată prin 

încheierea Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin deciziile 

nr. 62/17.09.2018 şi nr. 59/11.07.2019 a Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, 

prin administrator judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL, (…); 

 

Dosar nr. 2250/86/2018/a10 – (TRIBUNAL) Termen: 16.10.2019 - II. În baza art. 493 alin. 4 Cod 

procedură penală, menţine măsura preventive a interzicerii iniţierii procedurii de dizolvare sau 

lichidare prev. de art. 493 alin. 1 lit. a teza I Cod procedură penală, măsură luată prin încheierea 

Tribunalului Suceava din 07.09.2018 în dosar 2250/86/2018/a2 şi menţinută prin Deciziile nr. 

62/17.09.2018 şi nr. 59/11.07.2019 ale Curţii de Apel Suceava, fa?ă de inculpatele: 1. SC AIDA SRL, prin 

administrator judiciar provizoriu PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL, (…); 

 

1.3 Sechestrele penale instituite asupra bunurilor societății debitoare 
 

A fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile și mobile din 

patrimoniul societății AIDA SRL, respectiv: 

 

 teren 3.494 mp, Fabrica de Procesarea a Laptelui, Stație epurare, Casă de apă, Spălătorie auto 

situate în Gălănești Jud Suceava 
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 autovehicule: Ford Tranzit, Volkswagen LT, Mercedes Benz Sprinter 3 buc, MAN TGA18410, Ford 

Fiesta 

 

1.4 Măsura preventivă a interzicerii iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare 

prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) teza I Cod proc. pen. 

  

1.4.1 Considerații generale privind efectele măsurii asupra procedurii de insolvență 
 

Potrivit doctrinei de specialitate, „această măsură preventivă are scop evitarea sustragerii persoanei 

juridice de la răspunderea penală, prin încetarea existenței acesteia în urma dizolvării sau lichidării”2 

 

Cea mai importantă problemă care se ridică sub acest aspect este aceea de a determina în ce măsură 

efectele juridice ale unei astfel de măsuri preventive influențează parcursul unei proceduri a 

insolvenței în special sub aspectul posibilității deschiderii procedurii de faliment împotriva societății 

debitoare. 

 

Potrivit definiției legale dată de art. 5 alin. (1) pct. 45 din legea nr. 85/2014, procedura falimentului 

reprezintă „procedura de insolvenţă, concursuală, colectivă şi egalitară, care se aplică debitorului în 

vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de radierea debitorului din 

registrul în care este înmatriculat;”   

 

În literatura de specialitate au fost exprimate opinii potrivit cărora în sfera de aplicare a acestei măsuri 

preventive intră doar dizolvarea, lichidarea voluntară, iar nu și procedura dizolvării și lichidării 

reglementată de procedura insolvenței, mai concret procedura falimentului reglementată de legea 

nr. 85/2014: „obiectul măsurii preventive poate viza numai interdicția inițierii sau suspendarea unei 

proceduri de dizolvare sau lichidare conform art. 245 și urm. C.civ., respectiv art. 227-2371 și art. 252-

2702 din Legea nr. 31/1990, republicată, iar nu a procedurii de insolvență;”3. 

 

Un studiu4 mai amplu pe această temă aduce următoarele argumente principale în favoarea tezei 

potrivit căreia această măsură nu este aplicabilă procedurii insolvenței: 

 

 „Avem în vedere în acest sens scopul măsurilor preventive, menționat în art. 493 C. pr.pen., și anume 

împiedicarea sustragerii de la răspundere penală. Pentru a ilustra în mod plastic acest scop, comparând cu 

situația măsurilor preventive aplicabile persoanelor fizice, putem afirma că trebuie să împiedicăm prin orice 

mijloace legale sustragerea voluntară a unui individ de la răspundere penală, însă, dacă suspectul sau 

inculpatul se îmbolnăvește de o boală incurabilă și este posibil să moară până la soluționarea definitivă a 

cauzei, nu este posibil (și nici util), prin mijloace de drept penal, să încercăm să îl ținem în viață, doar pentru 

 
2 Mihail Udroiu, Procedura penală: partea generală, Editura. C.H. Beck, București, 2017, pag. 782 
3 Ibidem. 
4 Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE), Despre inaplicabilitatea interdicției inițierii sau a suspendării dizolvării ori 

lichidării persoanei juridice în cadrul procedurii insolvenței. Și alte două motive de neconstituționalitate în materia 

măsurilor preventive aplicabile persoanelor juridice, disponibil on-line la adsresa: 

https://www.juridice.ro/475098/despre-inaplicabilitatea-interdictiei-initierii-sau-a-suspendarii-dizolvarii-ori-

lichidarii-persoanei-juridice-in-cadrul-procedurii-insolventei-si-alte-doua-motive-de-neconstitutionalitate-in-

materia.html (ultima accesare: 16.11.2019) 

 

https://www.juridice.ro/475098/despre-inaplicabilitatea-interdictiei-initierii-sau-a-suspendarii-dizolvarii-ori-lichidarii-persoanei-juridice-in-cadrul-procedurii-insolventei-si-alte-doua-motive-de-neconstitutionalitate-in-materia.html
https://www.juridice.ro/475098/despre-inaplicabilitatea-interdictiei-initierii-sau-a-suspendarii-dizolvarii-ori-lichidarii-persoanei-juridice-in-cadrul-procedurii-insolventei-si-alte-doua-motive-de-neconstitutionalitate-in-materia.html
https://www.juridice.ro/475098/despre-inaplicabilitatea-interdictiei-initierii-sau-a-suspendarii-dizolvarii-ori-lichidarii-persoanei-juridice-in-cadrul-procedurii-insolventei-si-alte-doua-motive-de-neconstitutionalitate-in-materia.html
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a avea pe cine condamna la finalul procesului penal. Tot astfel, dacă persoana juridică încearcă să se 

sustragă voluntar de la răspundere penală, da, trebuie să poată fi luate măsuri preventive specifice, însă, 

dacă aceasta urmează a fi lichidată în procedura insolvenței, trebuie să permitem desfășurarea acestei 

proceduri așa cum prevede legea specială. Aceasta pentru că insolvența este o procedură judiciară, 

desfășurată sub controlul de legalitate al judecătorului sindic, neputând fi admise contradicții între magistrați 

care au în mod evident roluri diferite.”5 

  

Asimilarea persoanei juridice unui organism viu, supus bolii și ulterior morții, reprezintă o comparație 

inexactă din punct de vedere juridic. Natura juridică a unei persoane juridice a fost subliniată în 

literatura de specialitate astfel: „Persoana juridică este o entitate juridică, și nu una organică 

(materială). Spre deosebire de persoana fizică, entitate care este dotată de lege cu capacitate juridică 

nelimitată pe toată perioada de la nașterea până la moartea sa și care poate avea drepturi încă de la 

concepție, cu condiția să se fi născut viu (art. 35-36 NCC), persoana juridică este o formă de organizare 

care poate fi titulară de drepturi și de obligații civile doar dacă întrunește condițiile cerute de lege [art. 

25 alin. (3) NCC]6.”  

 

Diferenta substanțială în acest context este aceea că în cazul unei persoane juridice nu pot surveni 

evenimente inexorabile precum boala sau moartea acesteia, așa cum se întâmplă în cazul unei 

persoane fizice. Insolventa unei persoane juridice nu poate fi asimilală unei boli incurabile. 

Insuficiența fondurilor bănești necesare acoperiri datoriilor exigibile nu înseamnă în mod necesar că 

acest „organism juridic” urmează să dispară, acesta putând fi supus reorganizării juridice. În cazul 

unei persoane fizice, organism viu, boala incurabilă și ulterior moartea, survin și avansează intr-un 

mod implacabil, indiferent de voința organelor de urmărire penală sau oricăror alte măsuri care s-

ar dori a fi luate în sens contrar. În contrast, insolvența unei persoane juridice reprezintă doar un set 

de măsuri și proceduri afectate unui scop special (art. 2 din legea nr. 85/2014) a căror evoluție sau 

mai exact dinamică, depind în bună măsură de prevederile legale (speciale sau de drept comun) și 

de demersurile organelor care administrează o astfel de procedură. Prin urmare, dacă în cazul unui 

organism fizic, bolnav incurabil, nici o voință umană nu se poate opune survenirii morții acestuia, 

deoarece viața, în esența ei, nu stă în puterea altei voința umană să fie dată, în cazul insolvenței unei 

persoane juridice este suficientă existența unei alte norme legale specială care să dispună în sensul 

suspendării unei proceduri de radiere (dispariție a personalității juridice) pentru ca acest lucru să se 

și întâmple. Trebuie înțeles că, în mod simetric, tot o voință umană a creat prin norme juridice 

personalitatea unei entități juridice. Astfel, în scopurile unei proceduri prevalente (cum ar fi 

procedura penală) dispariția unei personalități juridice poate fi suspendată.    

 

 „... apreciem că măsura preventivă prevăzută la art. 493 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., dacă este dispusă în cadrul 

procedurii insolvenței, are tocmai efectul contrar. Astfel, în opinia noastră, „obligarea” unei persoane juridice 

să „supraviețuiască” în asemenea condiții contravine în mod evident principiului esențial al comerțului, care 

este acela de a obține profit, precum și spiritului în care a fost redactată Legea insolvenței, procedura 

prevăzută de aceasta fiind una menită să asigure protecția debitorului, dar și a persoanelor care pretind 

drepturi asupra patrimoniului acestuia”7 

 

În aceeași măsură, argumentul poate fi supus unei optici inverse. Astfel, din punct de vedere penal, 

posibilitatea radierii unei persoane juridice printr-o procedură de insolvență căreia nu i s-ar putea 

 
5 Ibidem 
6 Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Ioan Macovei, Rodica Constantinovici (coordonatori) Noul Cod civil. 

Comentariu pe articole, București, Edit. CH Beck 2012, p. 171 
7 Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE), Idem. 
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opune nicio contramăsură în acest sens, încalcă scopul esențial al oricărei acțiuni penale și anume 

„tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni” (art. 14 Cod proc. pen). Nu 

este de ignorat în acest context nici posibilitatea destul de facilă a simulării unei proceduri de faliment 

prin intermediul unor parteneri afiliați.  

 

 „Forțarea menținerii unei activități economice, în condițiile în care aceasta nu mai generează profit și devine 

chiar producătoare de prejudicii, ori imposibilitatea valorificării unor bunuri ca urmare a blocării lichidării, 

bunuri care își diminuează valoarea sau care devin greu de vândut, reprezintă o ingerință în dreptul de 

proprietate al terților (creanța lor reprezentând un bun în înțelesul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția 

europeană a drepturilor omului”8 

 

 „Totodată, atingerea adusă dreptului de proprietate nu este nici proporțională, întrucât rupe justul echilibru 

între exigenţele interesului general şi imperativele legate de protejarea drepturilor fundamentale[10], 

absența oricărei indemnizații pentru creditori neputând fi justificată”9 

 

Diferența de optică între prevalența și proporționalitatea cele două interese juridice10 protejate de 

lege reprezintă într-adevăr argumentul central al acestei discuții, aspect care este reflectat, de altfel, 

și în jurisprudența ce va fi menționată mai jos. 
 

 „Chiar dacă s-ar admite o interpretare contrară (în sensul că ar putea fi interzisă inițierea procedurii 

insolvenței ori că ar putea fi suspendată această procedură) în niciun caz nu poate fi interzisă inițierea 

întregii proceduri, după cum nu poate fi suspendată procedura insolvenței indiferent de faza în care s-ar 

afla, textul de lege fiind de strictă interpretare, vorbind deci doar despre dizolvare sau lichidare (cu mențiunile 

făcute mai sus cu privire la aceste noțiuni), ceea ce s-ar traduce prin intrarea în faliment (art. 145 și urm. 

din Legea nr. 85/2014). Doar de la acel moment s-ar putea vorbi, în această ipoteză (pe care nu o 

îmbrățișăm) de posibilitatea suspendării respectivelor faze ale procedurii”11 

 

 „În fine, așa cum am arătat și cu alte ocazii, subliniem că procedura insolvenței nu poate fi suspendată nici 

de judecătorul-sindic din motivul existenței unui proces penal împotriva persoanei juridice. Astfel, dispoziţiile 

 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 „scopul acestor restrângeri constă atât în prevenirea producerii unor noi pierderi, cât și în atingerea finalității 

proprii a procesului penal, și anume tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. Prin urmare, ținând 

seama de faptul că, în acord cu art. 136 din Codul penal, pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale 

(...) și complementare (...), atunci măsurile preventive care pot fi luate față de un inculpat persoană juridică își 

găsesc deplina justificare în asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. În măsura în care s-ar institui un 

termen maxim până la care pot fi prelungite/menținute măsurile preventive față de persoana juridică, atunci s-

ar nega însuși scopul acțiunii penale, și anume acela de a trage la răspundere penală persoana juridică, întrucât, 

prin permiterea dizolvării, lichidării, fuziunii sau divizării sale, obiectul acțiunii penale, astfel consacrat de art. 14 

din Codul de procedură penală, ar rămâne fără finalitate. Or, tragerea la răspundere penală a persoanelor care 

au săvârșit infracțiuni este un deziderat al ordinii publice, care legitimează, pe cale de consecință, instituirea 

măsurilor reclamate. Astfel, deși în urma finalizării procesului penal instanța de judecată ar dispune 

condamnarea persoanei juridice inculpate, aceasta nu mai poate fi trasă la răspundere penală, deoarece și-a 

pierdut identitatea prin dispariția sa juridică și radierea din Registrul comerțului. Așa cum însuși textul legal 

criticat dispune, luarea măsurilor preventive are ca scop buna desfășurare a procesului penal, care presupune 

implicit garantarea, în eventualitatea unei hotărâri definitive de condamnare, a executării pedepsei aplicate. În 

plus, prin natura lor, măsurile preventive nu împiedică persoana juridică suspectă/inculpată să desfășoare 

activități comerciale ...” (Curtea Constituțională, Decizia nr. 139/2016 referitoare la respingerea excepției de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 din Codul de procedură penală paragraf 39) 
11 Andra-Roxana TRANDAFIR (ILIE), Idem.. 
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art. 413 alin. (1) pct. 2 C.pr.civ. sunt incompatibile cu cele ale art. 342 din Legea insolvenţei nr. 85/2014 (art. 

149 din Legea nr. 85/2006). Potrivit art. 2 din Legea insolvenţei, scopul legii este instituirea unei proceduri 

colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. Din această dispoziţie legală, coroborată 

cu art. 5 pct. 44 şi art. 3 pct. 46, ca şi din întreaga reglementare a Legii nr. 85/2014, rezultă că legea prevede 

o serie de acte şi operaţiuni în vederea scopului sus-menţionat.”12 

 

În practica judiciară, sub acest aspect, au fost pronunțate următoarele decizii: 

 

 „Scopul măsurilor preventive prev. de disp. art. 493 alin. 1 lit. a, b și c C.pr.pen. constă în aceea că măsurile preventive 

dispuse față de persoana juridică previn finalizarea cu succes a procedurii insolvenței, având drept consecință nu doar 

dizolvarea persoanei juridice și imposibilitatea tragerii la răspundere penală, cât mai ales sustragerea de la urmărire 

și de la iminenta luare a unor măsuri asigurătorii în procesul penal în vederea reparării pagubei și a recuperării 

prejudiciului.  

În opinia noastră, nici disp.art.493 alin.4 C.pr.pen. nu ridică probleme pe terenul constituționalității, de vreme ce luarea 

acestor măsuri preventive ajută la identificarea și indisponibilizarea produsului infracțiunii, inclusiv în vederea 

garantării unui ordin de confiscare în  echivalent a produsului infracțiunii: având în vedere că la luarea acestor măsuri 

este necesară verificarea proporționalității ingerinței potrivit testului de convenționalitate în raport cu exigențele 

cuprinse în art.1 din Primul protocol adițional la Convenția europeană a drepturilor omului și îndatoririlor 

fundamentale, este necesar ca măsurile să  fi e menținute până la deliberare, deoarece doar atunci dispare exigența 

proporționalității măsurii cu situația care a generat-o, judecătorul fiind chemat să dispună la deliberare și asupra 

măsurilor preventive ce au fost luate în cauză, potrivit disp.art.393 alin.3 C.pr.pen.  

Având o natură și finalitate juridică proprie, luarea măsurilor preventive ce pot fi dispuse față de persoana juridică, 

chiar dacă servește bunei desfășurări a procesului penal, nu atrage per se o încălcare a disp.art.16 din Constituție, 

fiind evident că luarea unor măsuri preventive față de persoana fizică presupune analizarea proporționalității 

ingerinței în raport cu alte valori, precum libertatea fizică, siguranța individuală, libertatea de circulație, etc. Or, ubi 

cessat ratio legis, ibi cessat lex.”13 

 

 „Curtea observă că legiuitorul a prevăzut doar posibilitatea suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare și nu a 

procedurii insolvenței, în ansamblu.  

Pe de altă parte, dispozițiile art. 493 alin. (1) lit.a) C.p.p. nu fac nicio distincție în funcție de persoana care a inițiat 

procedura de dizolvare sau lichidare (nefiind exceptate procedurile declanșate la cererea creditorilor, sub efectul Legii 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, aplicabile în cauză în considerarea principiului tempus regit actum), astfel 

că argumentele contestatoarelor sub acest aspect în sensul că măsura preventivă este nelegală nu pot fi reținute.  

Rațiunile care au stat la baza Încheierii din 4 mai 2017 (dosar nr. 2827/2/2014) a Î.C.C.J. – Secția penală, prin care s-

a respins „cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională 

Anticorupție privind luarea față de inculpata apelantă (…) a măsurii preventive a suspendării procedurii de dizolvare 

sau lichidare pentru o perioadă de 60 zile prevăzută de art. 493 alin.1 lit.a teza a II-a Cod procedură penală” nu se 

regăsesc în prezenta cauză, iar în hotărârea menționată Înalta Curte nu statuat că în cazul unei societăți în insolvență 

luarea măsurii preventive în discuție este inadmisibilă de plano, ci a analizat necesitatea și proporționalitatea acestei 

măsuri având în vedere, pe de o parte, buna desfășurare a procesului penal și, pe de altă parte, imperativele legate 

de protejarea drepturilor fundamentale (în speță, dreptul de proprietate al terților - creditori, garantat de art. 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului, în condițiile în care inculpata era o societate de 

asigurare) .  

Revocarea măsurii preventive pentru motivul invocat ar presupune, de altfel, și încălcarea autorității de lucru judecat 

a Deciziei nr. 145/C din data de 05.04.2017, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția I penală (dosar nr. 

XXXXXXXXXX15/a2), prin care s-a dispus luarea măsurii preventive.”14 

 

 „Cu toate acestea, văzând finalitatea măsurii preventive de la art. 493 alin. 1 lit. a C.proc.pen. și situația concretă a 

societății debitoare, confruntată cu datorii imense și fără nicio șansă de reorganizare, este evident că intrarea în 

 
12 Ibidem. 
13 Decizia nr. 409/2015 pronunțată de Curtea de Apel BUCURESTI, disponibil on-line la adsresa (ultima accesare 

16.11.2019): http://www.rolii.ro/hotarari/58a021c4e490094810000ef4  
14 Decizia nr. 290/2017 pronunțată de Curtea de Apel BUCURESTI, disponibil on-line la adsresa (ultima 

accesare 16.11.2019): http://www.rolii.ro/hotarari/597fdedfe490099c1c00013b  

 

http://www.rolii.ro/hotarari/58a021c4e490094810000ef4
http://www.rolii.ro/hotarari/597fdedfe490099c1c00013b
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procedura insolvențe i va avea ca singură finalitate intrarea în faliment a acesteia, ceea ce atrage dizolvarea debitoarei 

– inculpate. Câtă vreme textul legal în discuție interzice inițierea procedurii de dizolvare, trebuie analizat în concret 

dacă deschiderea procedurii generale a insolvenței conduce sau nu la procedura de dizolvare, or în ce o privește pe 

debitoare, deschiderea procedurii insolvenței nu poate avea decât această finalitate. În aceste condiții, interdicția luată 

ca măsură preventivă de instanța penală este pe deplin aplicabilă în cauză.”15 

 

1.4.2 Considerații speciale privind efectele măsurii asupra procedurii de insolvență 

a societății debitoare Aida SRL 
 

După cum a fost prezentat mai sus, împotriva societății Aida SRL, a fost luată și menținută ulterior 

succesiv, în cadrul dosarului penal în care aceasta este parte, măsura preventivă a interzicerii iniţierii 

procedurii de dizolvare sau lichidare prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) teza I Cod proc. pen.  

Înfluența acestei măsuri asupra procedurii de insolvență care face obiectul prezentei cauze a fost 

deja analizată de către instanța de drept penal, în cadrul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Suceava. 

 

Astfel, după cum am arătat deja, în data de 18.07.2018, Tribunalul Suceava a dispus, pentru prima 

dată, revocarea măsurii preventive a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare. Ulterior în 

cadrul contestației soluționate în data de 23.07.2018, Curtea de apel Suceava, a dispus desființarea 

încheierii de revocare și menținerea măsurii preventive cu următoarea argumentație: 

 
În ceea ce privește însă necesitatea menținerii măsurii 

preventive luate față de cele 4 inculpate persoane juridice, 

Curtea, în dezacord cu instanța de fond, apreciază că 

măsura este în continuare necesară pentru buna 

desfășurare a procesului penal.  
 

Raționamentul instanței de fond care a fundamentat soluția 

de revocare a măsurilor preventive luate față de cele 4 

persoane juridice inculpate a vizat, sub un prim aspect, 

împrejurarea că măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 

lit. a Cod procedură penală vizează doar interdicția inițierii 

sau, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau 

lichidare a persoanei juridice, nu și procedura insolvenței.  
 

Curtea apreciază ca fiind corectă aprecierea instanței de 

fond că măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. a Cod 

procedură penală are în vedere doar procedura dizolvării 

sau lichidării persoanei juridice, nu și procedura insolvenței. 

În prezenta cauză însă față de niciuna din cele patru 

persoane juridice inculpate nu s-a dispus luarea măsurii 

preventive constând în interzicerea inițierii, sau, după caz, 

suspendarea procedurii insolvenței.  
 

De altfel, abia după luarea măsurii preventive, față de 

inculpata persoană juridică _______________________, s-a 

dispus de către judecătorul sindic intrarea acesteia în 

insolvență, întrucât prin măsura preventivă nu s-a interzis 

declanșarea față de această inculpată a procedurii 

insolvenței.  
 

Așa cum se prevede expres în conținutul său, Legea 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvența 

are drept scop instituirea unei proceduri colective pentru 

 
15 Decizia nr. 158/2019 Curtea de Apel CONSTANTA, disponibil on-line la adsresa (ultima accesare 16.11.2019): 

http://www.rolii.ro/hotarari/5cad4c4de49009d01a00003e  

acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când 

este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia, iar 

printre principiile după care se derulează procedura 

insolvenței, așa cum sunt acestea enumerate în art. 4 din 

lege, se numără maximizarea gradului de valorificare a 

activelor și de recuperare a creanțelor, acordarea unei șanse 

debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin 

intermediul procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin 

procedura de reorganizare judiciară, recunoașterea 

drepturilor existente ale creditorilor și respectarea ordinii de 

prioritate a creanțelor, având la bază un set de reguli clar 

determinate și uniform aplicabile, valorificarea în timp util și 

într-o manieră cât mai eficientă a activelor.  
 

Prin urmare, scopul procedurii este și acela de a redresa, sub 

controlul judecătorului sindic, activitatea unei persoane 

juridice, astfel încât nu se poate aprecia că în noțiunea de 

măsură preventivă stabilită în sarcina unei persoane juridice 

ar putea fi inclusă interzicerea inițierii sau suspendarea 

procedurii insolvenței.  
 

Ceea ce se interzice însă prin luarea față de inculpații 

persoane juridice aflați în procedura insolvenței a măsurii 

preventive prev. de art. 493 alin. 1 lit. a Cod procedură 

penală este doar închiderea procedurii de insolvență prin 

dizolvarea persoanei juridice.  
 

Conform art. 145 din Legea 85/2014 în cazul în care 

reorganizarea persoanei juridice nu este posibilă, 

judecătorul sindic va decide intrarea în faliment , iar prin 

hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, 
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judecătorul-sindic va pronunța dizolvarea debitorului 

persoană juridică .  
 

În motivarea soluției de revocare a măsurilor preventive 

luate față de cele patru persoane juridice inculpate, instanța 

de fond a apreciat că măsura preventivă prev. de art. 493 

alin. 1 lit. a Cod procedură penală vizează inițierea și, după 

caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare, așa 

cum acestea sunt definite de Titlul VI Cap. I și respectiv Titlul 

VII din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, și nu 

acoperă situația prevăzută de art. 145 din Legea 85/2014 în 

care judecătorul sindic nu inițiază ci dispune dizolvarea.  
 

În argumentarea soluției contrare, Curtea reține că 

dizolvarea societății ca urmare a deciziei judecătorului sindic 

de intrare în faliment reglementată de Legea 85/2014, nu 

poate fi exclusă din domeniul de aplicare al art. 493 alin. 1 

lit. a Cod procedură penală, neputându-se face distincție sub 

acest aspect între dizolvarea prev. de art. 145 din Legea 

85/2014 și dizolvarea prev. de art. 227 din Legea 31/1990 

privind societățile comerciale. În acest sens relevante sunt 

disp. art. 227 alin. 1 lit. f din Legea 31/1990 privind societățile 

comerciale care prevăd că unul din cazurile de dizolvare a 

societății este și falimentul.  
 

Pe de altă parte, instanța de fond a apreciat că se impune 

revocarea măsurilor preventive luate față de cele patru 

persoane juridice inculpate și pe considerentul că măsura 

preventivă trebuie dispusă și menținută atunci când se face 

dovada unei încercări a inculpaților de sustragerea de la 

răspundere penală materializată în demersuri pentru a iniția 

o stare de insolvență pentru ca în final să se obțină 

dizolvarea .  
 

Curtea reține că, într-adevăr, în cazul niciunuia dintre 

inculpații persoane juridice aflați sub măsuri preventive 

procedura de insolvență nu a fost demarată la cererea 

inculpaților, acest aspect neavând nicio relevanță sub 

aspectul necesității menținerii măsurii preventive, întrucât 

scopul măsurilor preventive este acela de preîntâmpina 

situația ca o persoană juridică suspectată că a comis o 

infracțiune să fie desființată în momentul cercetării sale și în 

acest fel să nu mai poată fi subiect pasiv al acțiunii penale, 

indiferent dacă procedura de insolvență și dizolvarea s-a 

declanșat în mod voluntar sau nu de persoana juridică.  
 

Relevante în acest sens sunt considerentele Deciziei Curții 

Constituționale nr. 139/10.03.2016 în care Curtea, motivând 

decizia de respingere a excepției de neconstituționalitate a 

disp. art. 493 Cod procedură penală, a reținut că „măsurile 

preventive aplicabile persoanei juridice sunt măsuri 

procesuale ce vizează în mod direct fie libertatea economică, 

fie dreptul de proprietate privată al acesteia” iar „scopul 

acestor restrângeri constă atât în prevenirea producerii unor 

noi pierderi, cât și în atingerea finalității proprii a procesului 

penal, și anume tragerea la răspundere penală a persoanei 

juridice. Prin urmare, ținând seama de faptul că, în acord cu 

art.136 din Codul penal, pedepsele aplicabile persoanei 

juridice sunt principale (amenda) și complementare 

(dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activității sau a 

uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 

3 luni la 3 ani, închiderea unor puncte de lucru ale persoanei 

juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani, interzicerea de a 

participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la 

unu la 3 ani, plasarea sub supraveghere judiciară și afișarea 

sau publicarea hotărârii de condamnare), atunci măsurile 

preventive care pot fi luate față de un inculpat persoană 

juridică își găsesc deplina justificare în asigurarea bunei 

desfășurări a procesului penal.”  
 

În argumentarea soluției privind constituționalitatea disp. 

art. 493 Cod procedură penală care nu prevăd un termen 

maximal pentru care pot fi dispuse măsurile preventive față 

de persoanele juridice, Curtea Constituțională a arătat că „În 

măsura în care s-ar institui un termen maxim până la care 

pot fi prelungite/menținute măsurile preventive față de 

persoana juridică, atunci s-ar nega însuși scopul acțiunii 

penale, și anume acela de a trage la răspundere penală 

persoana juridică, întrucât, prin permiterea dizolvării, 

lichidării, fuziunii sau divizării sale, obiectul acțiunii penale, 

astfel consacrat de art.14 din Codul de procedură penală, ar 

rămâne fără finalitate. Or, tragerea la răspundere penală a 

persoanelor care au săvârșit infracțiuni este un deziderat al 

ordinii publice, care legitimează, pe cale de consecință, 

instituirea măsurilor reclamate. Astfel, deși în urma finalizării 

procesului penal instanța de judecată ar dispune 

condamnarea persoanei juridice inculpate, aceasta nu mai 

poate fi trasă la răspundere penală, deoarece și-a pierdut 

identitatea prin dispariția sa juridică și radierea din Registrul 

comerțului. Așa cum însuși textul legal criticat dispune, 

luarea măsurilor preventive are ca scop buna desfășurare a 

procesului penal, care presupune implicit garantarea, în 

eventualitatea unei hotărâri definitive de condamnare, a 

executării pedepsei aplicate. În plus, prin natura lor, măsurile 

preventive nu împiedică persoana juridică 

suspectă/inculpată să desfășoare activități comerciale, 

aceasta fiind limitată să efectueze acte de comerț și să 

___________ cu terțe persoane (a se vedea Decizia nr.451 din 

7 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.761 din 6 decembrie 2013)” .  
 

Totodată Curtea Constituțională a reținut că „prin urmare, 

ținând seama de consecințele măsurilor preventive dispuse, 

se poate constata că acestea urmăresc conservarea entității 

juridice și a capitalului social în așa fel încât, pentru buna 

desfășurare a procesului penal, să se împiedice orice acțiune 

de încetare a existenței unei societății comerciale (deci 

dispariția juridică a societății comerciale și, în final, radierea 

din Registrul comerțului), de transformare a activului în bani, 

de partajare a activului net între asociați ori restructurarea 

societății comerciale ” .  
 

În consecință, Curtea învestită cu soluționarea prezentei 

contestații apreciază că se impune în continuare menținerea 

măsurilor preventive luate față de cele 4 inculpați persoane 

juridice, scopul acestora fiind asigurarea bunei desfășurări a 

procesului penal prin înlăturarea riscului de dizolvare sau 

lichidare a persoanei juridice.”
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Ulterior, în data de 07.09.2018, Tribunalul Suceava a dispus, înlocuirea măsurii preventive a 

suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare cu măsura preventivă a interzicerii iniţierii procedurii 

de dizolvare sau lichidare. În cadrul contestației soluționate în data de 17.09.2018, Curtea de apel 

Suceava, a dispus desființarea în parte a încheierii cu următoarea argumentație:

 
„Și în ceea ce privește necesitatea menținerii măsurii 

preventive luate față de cele 4 inculpate persoane juridice, 

Curtea, în acord cu instanța de fond, apreciază că o măsur 

ă preventivă este în continuare necesară pentru buna 

desfășurare a procesului penal , aflat în faza cercetării 

judecătorești .  
 

Având în atenția soluția contestată în dosar, precum și 

aspectele ce au condus la reluarea cauzei în complet de 

divergență, Curtea reamintește că, așa cum s-a reținut și în 

încheierea din 18.07.2018 a Tribunalului S______, precum și 

în considerentele încheierii nr. 42 din 23 iulie 2018 a Curții de 

Apel S______ , măsura preventivă prev. de art. 493 alin. 1 lit. 

a Cod procedură penală are în vedere doar procedura 

dizolvării sau lichidării persoanei juridice, nu și procedura 

insolvenței .  
 

Astfel, Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și insolvența are drept scop instituirea unei 

proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, 

cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare 

a activității acestuia, iar printre principiile după care se 

derulează procedura insolvenței, așa cum sunt acestea 

enumerate în art. 4 din lege a menționată, se numără 

maximizarea gradului de valorificare a activelor și de 

recuperare a creanțelor, acordarea unei șanse debitorilor de 

redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin intermediul 

procedurilor de prevenire a insolvenței, fie prin procedura de 

reorganizare judiciară, recunoașterea drepturilor existente 

ale creditorilor și respectarea ordinii de prioritate a 

creanțelor, având la bază un set de reguli clar determinate 

și uniform aplicabile, valorificarea în timp util și într-o 

manieră cât mai eficientă a activelor.  
 

Cu alte cuvinte, scopul procedurii insolvenței este și acela de 

a redresa, sub controlul judecătorului sindic, activitatea unei 

persoane juridice, astfel încât nu se poate aprecia că în 

noțiunea de măsură preventivă stabilită în sarcina unei 

persoane juridice ar putea fi inclusă interzicerea inițierii sau 

suspendarea procedurii insolvenței. Dacă legiuitorul ar fi 

avut în vedere întreaga procedură a insolvenței, ar fi 

prevăzut expres acest lucru.  
 

Potrivit art. 145 din Legea 85/2014 în cazul în care 

reorganizarea persoanei juridice nu este posibilă, 

judecătorul sindic va decide intrarea în faliment, iar prin 

hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, 

judecătorul-sindic va pronunța dizolvarea debitorului 

persoană juridică, neputându-se face distincție între 

 
16 Decizia nr. 42/23.07.2018 Curtea de Apel SUCEAVA, disponibil on-line la adsresa (ultima accesare 

16.11.2019): http://www.rolii.ro/hotarari/5b5d27cce49009041c000030  

dizolvarea prev. de art. 145 din Legea 85/2014 și dizolvarea 

prev. de art. 227 din Legea 31/1990 privind societățile 

comerciale, în condițiile în care la lit.f a disp. art. 227 alin. 1 

din Legea 31/1990 privind societățile comerciale este 

prevăzut ca și caz de dizolvare a societății, falimentul.  
 

Or ceea ce se interzice prin luarea față de inculpații persoane 

juridice aflați în procedura insolvenței a măsurii preventive 

prev. de art. 493 alin. 1 lit. a Cod procedură penală este doar 

închiderea procedurii de insolvență prin dizolvarea sau 

lichidarea persoanei juridice, neavând nicio relevanță dacă 

procedura de insolvență s-a declanșat sau nu la cererea 

inculpaților – persoane juidice, întrucât scopul măsurilor 

preventive este acela de preîntâmpina situația ca o persoană 

juridică suspectată că a comis o infracțiune să fi e desființată 

în momentul cercetării sale și în acest fel să nu mai poată fi 

subiect pasiv al acțiunii penale.  
 

Relevante în acest sens sunt considerentele Deciziei Curții 

Constituționale nr. 139/10.03.2016 în care, motivându-se 

decizia de respingere a excepției de neconstituționalitate a 

disp. art. 493 Cod procedură penală, s-a reținut că „măsurile 

preventive aplicabile persoanei juridice sunt măsuri 

procesuale ce vizează în mod direct fie libertatea economică, 

fie dreptul de proprietate privată al acesteia” iar „scopul 

acestor restrângeri constă atât în prevenirea producerii unor 

noi pierderi, cât și în atingerea finalității proprii a procesului 

penal, și anume tragerea la răspundere penală a persoanei 

juridice. Prin urmare, ținând seama de faptul că, în acord cu 

art.136 din Codul penal, pedepsele aplicabile persoanei 

juridice sunt principale (amenda) și complementare 

(dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activității sau a 

uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 

3 luni la 3 ani, închiderea unor puncte de lucru ale persoanei 

juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani, interzicerea de a 

participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la 

unu la 3 ani, plasarea sub supraveghere judiciară și afișarea 

sau publicarea hotărârii de condamnare), atunci măsurile 

preventive care pot fi luate față de un inculpat persoană 

juridică își găsesc deplina justificare în asigurarea bunei 

desfășurări a procesului penal. ”  
 

În argumentarea soluției privind constituționalitatea disp. 

art. 493 Cod procedură penală care nu prevăd un termen 

maximal pentru care pot fi dispuse măsurile preventive față 

de persoanele juridice, Curtea Constituțională a arătat că „În 

măsura în care s-ar institui un termen maxim până la care 

pot fi prelungite/menținute măsurile preventive față de 

persoana juridică, atunci s- ar nega însuși scopul acțiunii 
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penale, și anume acela de a trage la răspundere penală 

persoana juridică, întrucât, prin permiterea dizolvării, 

lichidării, fuziunii sau divizării sale, obiectul acțiunii penale, 

astfel consacrat de art.14 din Codul de procedură penală, ar 

rămâne fără finalitate. Or, tragerea la răspundere penală a 

persoanelor care au săvârșit infracțiuni este un deziderat al 

ordinii publice, care legitimează, pe cale de consecință, 

instituirea măsurilor reclamate. Astfel, deși în urma finalizării 

procesului penal instanța de judecată ar dispune 

condamnarea persoanei juridice inculpate, aceasta nu mai 

poate fi trasă la răspundere penală, deoarece și-a pierdut 

identitatea prin dispariția sa juridică și radierea din Registrul 

comerțului. Așa cum însuși textul legal criticat dispune, 

luarea măsurilor preventive are ca scop buna desfășurare a 

procesului penal, care presupune implicit garantarea, în 

eventualitatea unei hotărâri definitive de condamnare, a 

executării pedepsei aplicate . În plus, prin natura lor, 

măsurile preventive nu împiedică persoana juridică 

suspectă/inculpată să desfășoare activități comerciale, 

aceasta fiind limitată să efectueze acte de comerț și să 

_____________________________ cu terțe persoane (a se vedea 

Decizia nr.451 din 7 noiembrie 2013, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.761 din 6 decembrie 2013)” .  
 

Totodată Curtea Constituțională a reținut că „prin urmare, 

ținând seama de consecințele măsurilor preventive dispuse, 

se poate constata că acestea urmăresc conservarea entității 

juridice și a capitalului social în așa fel încât, pentru buna 

desfășurare a procesului penal, să se împiedice orice acțiune 

de încetare a existenței unei societății comerciale (deci 

dispariția juridică a societății comerciale și, în final, radierea 

din Registrul comerțului), de transformare a activului în bani, 

de partajare a activului net între asociați ori restructurarea 

societății comerciale ” .  
 

Pe de altă parte, instanța de cenzură consideră că normele 

procesual penale avute în vedere, se referă la măsura 

interdicției inițierii ori după caz, suspendării procedurii de 

dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, prin dizolvarea 

unei societății comerciale, conform dex-ului, înțelegându-se 

totalitatea operațiunilor care pregătesc încetarea existenței 

societății și asigură premisele lichidării patrimoniului social; 

cu alte cuvinte dizolvarea pune capăt activității normale a 

societății, însă personalitatea juridică a acesteia subzistă 

până la sfârșitul lichidării, în art. 227 din Legea nr.31/1990 

fiind prevăzute exemplificativ cazurile generale de dizolvare, 

iar prin lichidare – operațiunea juridică și economică prin 

care elementele active ale unui patrimoniu se transformă, 

de regulă, în lichidități servind la plata creditorilor.  
 

Revenind la conținutul măsurii preventive în discuție, Curtea 

apreciază că în prima ipoteză - interdicția inițierii procedurii 

de dizolvare sau lichidare, legiuitorul a avut în vedere 

situația inculpatei – persoană juridică, care încă nu se află 

în această procedură, în timp ce în cazul suspendării acestei 

proceduri, legiuitorul se referă la o procedură deja 

declanșată, existentă, fiind vorba de măsuri alternative 

funcție de situația în care se află persoana juridică.  
 

Or din datele existente la dosar, furnizate de Oficiul 

Registrului Comerțului S______ și București , rezultă că 

niciuna dintre inculpatele – persoane juridice ___________ și 

_____________________ SRL nu se află la momentul actual, 

deci nici la momentul dispunerii măsurii preventive, într-o 

procedură de dizolvare sau lichidare, astfel că, în acord cu 

judecătorul fondului, Curtea apreciază că măsura 

preventivă a suspendării acestor proceduri este absolut 

ineficientă și fără finalitate juridică, așa încât, pentru a nu se 

crea confuzie referitor la aplicabilitatea măsurilor preventive 

raportat la procedurile judiciare sub care se află respectivele 

persoane juridice, dar și pentru acuratețe juridică, înlocuirea 

măsurii preventive a suspendării procedurii de dizolvare sau 

lichidare cu măsura interzicerii inițierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare , pentru o perioadă de 60 zile, în ceea 

ce le privește pe aceste inculpate, este legală și temeinică.  
 

În ceea ce privește pe inculpata – persoană juridică 

______________________, deși judecătorul fondului a reținut că 

situația este diferită de cea a societăților comerciale anterior 

menționate, întrucât față de aceasta, prin sentința penală 

nr. 297 din 26 iunie 2018 a Tribunalului S______ s-a dispus 

intrarea în faliment și dizolvarea societății debitoare, chiar 

dacă ______________________, la momentul respectiv, se afla 

sub măsura preventivă a suspendării procedurii de dizolvare 

sau lichidare, în mod nejustificat a dispus aceeași soluție ca 

și în cazul inculpatelor ___________ și _____________________ 

SRL, măsură care însă este ineficientă și fără finalitate 

juridică, în contextul în care, la momentul actual, societatea 

menționată se află deja într-o astfel de procedură, astfel 

încât, Curtea constată întemeiată critica procurorului și pe 

cale de consecință, în temeiul art. 493 alin.4 Cod procedură 

penală, va menține măsura preventivă a suspendării 

procedurii de dizolvare sau lichidare luată prin încheierea 

din data de 02.03.2018 a Tribunalului S______ în dosarul 

XXXXXXXXXXX/a2 față de inculpata ______________________, 

înlăturând dispoziția contrară.  
 

Relativ la măsura preventivă dispusă față de inculpata – 

persoană juridică _______________________ față de care s-a 

dispus prin încheierea din data de 02.03.2018 a Tribunalului 

S______ în dosarul XXXXXXXXXXX/a2 măsura prevăzută de 

art. 493 al.1 lit. a Cod de procedură , în ambele teze în mod 

alternativ, respectiv atât interzicerea inițierii procedurii, cât și 

suspendarea procedurii, Curtea achiesează punctului de 

vedere că, funcție de situația în care se află persoana 

juridică, se poate dispune fie interdicția inițierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare, fie suspendarea acestei proceduri, 

însă consideră că în mod inexplicabil, rectificând această 

inadvertență, judecătorul fondului a menținut doar măsura 

preventivă a inițierii procedurii de dizolvare, excluzând 

lichidarea, situație în care, se va complini această lipsă, în 

sensul că în temeiul art. 493 alin. 4 Cod procedură penală, 

se va menține doar măsura preventivă a inițierii procedurii 

de dizolvare sau lichidare, prev. de art.493 alin.1 lit.a teza I 

Cod procedură penală luată prin încheierea din data de 

02.03.2018 a Tribunalului S______ în dosarul 

XXXXXXXXXXX/a2 față de inculpata 

_______________________.  
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Pentru cele ce preced, Curtea, în baza art. 20 6 Cod 

procedură penală, va admite contestația formulată în cauză, 

va desființa, în parte, încheier ea din data de 07.09.2018 

pronunțată de Tribunalul S______ în dosar nr. 

XXXXXXXXXXX/a2 

…17

În data de 04.07.2019, Tribunalul Suceava a dispus, revocarea măsurii preventive a interzicerii iniţierii 

procedurii de dizolvare sau lichidare. În cadrul contestației soluționate în data de 11.07.2019, Curtea 

de apel Suceava, a dispus desființarea în totalitate a încheierii și menținerea măsurii, cu următoarea 

argumentație: 

 
„Efectuând prin urmare un nou examen al situației juridice 

de actualitate a inculpatelor persoane juridice, cu luarea în 

considerare și a principiilor oportunității și proporționalității 

măsurilor preventive ,tribunalul a conchis că este rezonabilă 

soluția de revocarea a acestora.  
 

Astfel, aspectele referitoare la incidența măsurii preventive în 

ceea ce privește dizolvarea și lichidarea din procedura 

insolvenței au fost statuate în considerentele obligatorii 

reținute de instanța de control prin decizia 62 din 17.09.2018, 

urmând ca analiza măsurii preventive să se realizeze, în 

prezenta cauză, strict în baza evaluării necesității, 

oportunității și proporționalității ingerinței și a consecințelor 

acesteia.  
 

Dispozițiile art. 493 Cod procedură penală prevăd că 

măsura preventivă se dispune  „dacă există motive temeinice  

care justifică presupunerea rezonabilă  că persoana a 

săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și numai pentru 

a se asigura buna desfășurare a procesului penal”.  
 

Prima condiție, referitoare la existența motivelor temeinice 

care să justifice presupunerea rezonabilă că persoana 

juridică a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, a fost 

analizată în considerentele din încheierile anterioare care 

rămân valabile și nu se impun a fi reiterate.  
 

Se impune a se efectua o analiză a oportunității menținerii 

măsurii preventive din perspectiva celei de a doua condiții cu 

raportare la interesele creditorilor care au inițiat procedura 

insolvenței pentru valorificarea creanțelor lor.  
 

Referitor la cea de a doua condiție, instanța de control 

constituțional a statuat „scopul acestor restrângeri constă 

atât în prevenirea producerii unor noi pierderi, cât și în 

atingerea finalității proprii a procesului penal, și anume 

tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. Prin 

urmare, ținând seama de faptul că, în acord cu art. 136 din 

Codul penal, pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt 

principale (amenda) și complementare (dizolvarea 

persoanei juridice, suspendarea activității sau a uneia dintre 

activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani, 

închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o 

durată de la 3 luni la 3 ani, interzicerea de a participa la 

procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 

ani, plasarea sub supraveghere judiciară și afișarea sau 

 
17 Decizia nr. 62/17.09.2018 Curtea de Apel SUCEAVA, disponibil on-line la adsresa (ultima accesare 

16.11.2019): http://www.rolii.ro/hotarari/5bc2a0c2e490091c2600016f   

publicarea hotărârii de condamnare), atunci măsurile 

preventive care pot fi luate față de un inculpat persoană 

juridică își găsesc deplina justificare în asigurarea bunei 

desfășurări a procesului penal. În măsura în care s-ar institui 

un termen maxim până la care pot fi prelungite/menținute 

măsurile preventive față de persoana juridică, atunci s-ar 

nega însuși scopul acțiunii penale, și anume acela de a trage 

la răspundere penală persoana juridică, întrucât, prin 

permiterea dizolvării, lichidării, fuziunii sau divizării sale, 

obiectul acțiunii penale, astfel consacrat de art. 14 din Codul 

de procedură penală, ar rămâne fără finalitate. Or, tragerea 

la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit 

infracțiuni este un deziderat al ordinii publice, care 

legitimează, pe cale de consecință, instituirea măsurilor 

reclamate. Astfel, deși în urma finalizării procesului penal 

instanța de judecată ar dispune condamnarea persoanei 

juridice inculpate, aceasta nu mai poate fi trasă la 

răspundere penală, deoarece și-a pierdut identitatea prin 

dispariția sa juridică și radierea din Registrul comerțului. Așa 

cum însuși textul legal criticat dispune, luarea măsurilor 

preventive are ca scop buna desfășurare a procesului penal, 

care presupune implicit garantarea, în eventualitatea unei 

hotărâri definitive de condamnare, a executării pedepsei 

aplicate. În plus, prin natura lor, măsurile preventive nu 

împiedică persoana juridică suspectă/inculpată să 

desfășoare activități comerciale, aceasta fiind limitată să 

efectueze acte de comerț și să _____________________________ 

cu terțe persoane (Decizia nr. 139/2016 referitoare la 

respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor 

art. 493 din Codul de procedură penală paragraf 39 ).  
 

În situația în care persoana juridică, prin mandatari, inițiază 

procedura de dizolvare sau lichidare pentru a evita tragerea 

la răspundere penală, o măsură preventivă poate fi dispusă 

și menținută pentru a se asigura tragerea la răspundere 

penală a respectivei entități, măsura preventivă producând 

efecte exclusiv asupra inculpatului persoană juridică, care 

prin inițierea procedurii de dizolvare sau lichidare  a încercat 

să se sustragă de la răspundere penală.  Rămâne însă 

problema constituțională a lipsei unei dispoziții legale care 

să prevadă durata maximală pentru care urmează a fi 

dispusă măsura preventivă.  
 

În situația în care procedura de insolvență, care ar duce la 

dizolvare sau lichidare, este inițiată de terțe persoane 

http://www.rolii.ro/hotarari/5bc2a0c2e490091c2600016f
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creditori (situația din prezenta cauză), atunci măsura 

preventivă nu produce efecte numai asupra inculpatei 

persoane juridice, ci și asupra acestor persoane care au 

inițiat această procedură urmărind exclusiv valorificarea 

intereselor sale legitime.  
 

Astfel, dispunerea și menținerea măsurii preventive duce la 

imposibilitatea valorificării de către creditori a bunurilor, ca 

urmare a blocării lichidării, bunuri care își diminuează 

valoarea și devin din ce în ce mai greu vandabile fiind 

vătămate astfel interesele acestor persoane, creanța lor 

reprezentând un bun în înțelesul art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenția europeană a drepturilor omului.  
 

Din această perspectivă se impune a se analiza 

proporționalitatea dintre interesul general avut în vedere la 

momentul dispunerii măsurii preventive și dreptul 

creditorilor prejudiciați prin imposibilitatea valorificării 

creanțelor fără a beneficia de nici o indemnizați e 

compensatorie.  
 

Dispozițiile procedural penale nu prevăd o perioadă maximă 

totală pentru care se poate dispune măsura preventivă, fapt 

pentru care aceasta ar putea astfel să ființeze până la 

soluționarea definitivă a cauzei și nici nu se prevede 

posibilitatea ca acești creditori să poată contesta măsura 

preventivă dispusă.  
 

Astfel, creditorii nu au nici o certitudine cu privire la 

momentul la care va înceta măsura preventivă, nu primesc 

nicio indemnizație pentru atingerea dreptului lor de 

proprietate și sunt puși în situația de a aștepta finalizarea 

unui proces penal pentru a se demara valorificarea 

creanțelor într-o procedură declanșată independent de 

cauza penală, fără a putea contesta legal în nici un fel 

măsura preventivă care este de natură a le vătăma 

interesele.  
 

Susținerile precum că măsura preventivă ar proteja creditorii 

din procesul penal (partea civilă) nu sunt întemeiate întrucât 

aceștia au posibilitatea legală să participe în procedura 

insolvenței conform art. 102 al in . 8 din Legea 85/2014 care 

oferă posibilitatea satisfacerii creanței acestora în situația în 

care devine certă (definitivarea cauzei penale), chiar și în 

situația în care persoana juridică este radiată între timp.  
 

Trebuie avut totodată în vedere că perioada de soluționare 

a cauzei penale va fi una îndelungată prin raportare la 

numărul de inculpați, numărul de martori  și, nu în ultimul 

rând, la complexitatea dată de obiectul cauzei, iar toată 

această perioadă de timp este de natură a prejudicia 

interesele creditorilor care au inițiat procedura insolvenței.  
 

Din concluziile  formulate de inculpatele persoane juridice 

prin reprezentanți în procedura de verificare a măsurii 

preventive reiese în mod cert că această măsură nu este de 

natură a asigura interesul general, ci servește intereselor 

inculpatelor persoane juridice de a tergiversa procedura 

insolvenței cu consecința vătămării drepturilor creditorilor. 

 Astfel o măsură legală licită  nu servește scopului pentru 

care a fost dispusă respectiv interesului general ci interese 

lor inculpatelor persoane juridice de a amâna procedura de 

valorificare a bunurilor în vederea acoperirii creanțelor 

creditorilor lor .  
 

Cu argumentația faptică și juridică expusă în cele ce preced, 

instanța fondului a procedat în consecință.  
 

Împotriva acestei încheieri a formulat contestație Ministerul 

Public - D__ - Serviciul Teritorial S______, pentru motivele pe 

larg expuse în încheierea de dezbateri din data de 

10.07.2019.  
 

Analizând contestația prin prisma motivelor invocate, 

precum și cauza sub toate aspectele de fapt și de drept, în 

conformitate cu prevederile art. 493 alin. 1,7,8 Cod 

procedură penală, curtea constată că aceasta este 

întemeiată, pentru următoarele considerente:  
 

Prin rechizitoriul nr. 22/P/2012 din 19 .02. 2016 al Parchetului 

de pe lângă Înalt a Curte de Casație și Justiție - Direcția 

Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial S______ s-a 

dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatelor 

persoane juridice ___________, SC G____ T__ B_______ SRL, 

_______________________ și ______________________.  
 

În fapt, se impută celor patru persoane juridice că: 

___________ , prin reprezentanții săi legali , a depus la 

Autoritatea Contractantă documente justificative ale 

implementării proiectului FEADR nr. C123Pxxxxxxxxxxxx, cu 

titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, 

_________________________________” , implementat de 

___________, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale 

a prețurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi 

aferente contractului de execuție de construcții, furnizare de 

bunuri și lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de 

furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 și contractului de 

achiziție de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), 

respectiv faptul că aveau conținut inexact (centralizatoarele 

pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 

2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a 

crea aparența de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce 

a condus la obținerea pe nedrept din fonduri 

nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată 

de Autoritatea Contractantă). 
  

_____________________ SRL , prin reprezentanții săi legali , a 

depus la Autoritatea Contractantă documente justificative 

ale implementării proiectului FEADR nr. Cxxxxxxxxxxxx053 

cu titlul „înființare fermă de îngrășare suine, localitatea 

Slatina, jud. S______” , implementat de _____________________ 

SRL, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii cerințelor 

procedurii de achiziție și al măririi artificiale a prețurilor, 

acestea au fost întocmite în fals (declarația de 

confidențialitate și imparțialitate nr. 49/04.06.2010 și 

raportul de selecție f.n./04.06.2010 aferente procedurii de 

achiziție de lucrări, oferta _______________________ SRL nr. 

211/08.05.2009 aferentă procedurii de achiziție de servicii de 

consultanță, precum și cele 6 facturi aferente contractului de 

furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011), 

documente care au avut caracter pur formal pentru a crea 

aparența de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a 
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condus la obținerea pe nedrept din fonduri nerambursabile 

a sumei de 3.865.318 RON (suma deconta tă de Autoritatea 

Contractantă).  
 

_______________________ , prin reprezentanții săi legali, a 

depus la Autoritatea Contractantă documente justificative 

ale implementării proiectului FEADR nr. Cxxxxxxxxxxxx051, 

cu titlul „înființare fermă de îngrășare suine, localitatea 

Slatina, jud. S______” , cunoscând faptul că, în scopul 

îndeplinirii procedurilor de achiziție și al măririi artificiale a 

prețurilor, acestea au fost întocmite în fals (declarațiile de 

confidențialitate și imparțialitate nr.15/09.07.2010 și 13/09 

.07.2010 și raportul de selecție a ofertelor nr.43/26.07.2011, 

precum și 18 facturi aferente contractului de lucrări de 

construcție nr.104/15.07.2011 și 6 facturi aferente 

contractului de furnizare de bunuri cu montaj 

nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conținut 

inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, 

aferente lunilor februarie, iunie și noiembrie 2011), 

documente care au avut un caracter pur formal pentru a 

crea aparența de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce 

a condus la obținerea pe nedrept din fonduri 

nerambursabile a sumei de 3.305.364  RON (suma 

decontată de Autoritatea Contractantă).  
 

______________________ , prin reprezentații săi legali, a depus 

la Autoritatea Contractantă documente justificative ale 

implementării proiectului FEADR nr. Cxxxxxxxxxxxx059 cu 

titlul „înființare fermă de îngrășare suine, localitatea Slatin a, 

jud. S______” , cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii 

procedurilor de achiziție și al măririi artificiale a prețurilor, 

acestea au fost întocmite în fals (declarațiile de 

confidențialitate și imparțialitate, rapoarte de selecție, oferta 

_______________________ SRL nr. 281/22.09.2009, și 31 facturi 

aferente contractului de lucrări de construcție 

nr.107/28.07.2011 și 6 facturi aferente contractului de 

furnizare de bunuri cu montaj nr.188/03.08.2011), respectiv 

faptul că aveau un conținut inexact (centralizatoarele pe 

categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor aprilie, iulie, 

august și noiembrie 2011), documente care au avut un 

caracter pur formal pentru a crea aparența de legalitate a 

efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obținerea pe 

nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 4.172.409 

RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).  
 

În cursul judecății cauzei în primă instanță, prin cererea 

formulată la data de 19 .02. 2018, Direcția Națională 

Anticorupție - Serviciul Teritorial S______ a solicitat , în 

temeiul art. 493 alin. 1 lit. a și alin. 4 Cod procedură penală, 

luarea măsurii preventive a interdicției inițierii ori, după caz, 

a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare pentru o 

perioadă de 60 zile, față de inculpatele persoane juridice: 

arătate mai sus.  
 

Prin încheierea din data de 02. 03.2018 a Tribunalului 

S______ - Secția penală , cererea a fost admisă, măsura fiind 

verificată ulterior și succesiv menținută.  
 

Potrivit art. 493 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, „instanța 

poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică 

suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârșit o 

faptă prevăzută de legea penală și numai pentru a se 

asigura buna desfășurare a procesului penal”, cu titlu de 

măsură preventivă, „interdicția inițierii ori, după caz, 

suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a 

persoanei juridice”.  
 

Durata unor astfel de măsuri este, astfel cum se stipulează 

la alineatul 4 al acestui articol, „de cel mult 60 de zile, cu 

posibilitatea (...) menținerii în cursul (...) judecății, dacă se 

mențin temeiurile care au determinat luarea acestora, 

fiecare prelungire neputând depăși 60 de zile”.  
 

Dispozițiile alin. 8 ale textului normativ arătat permit 

instanței de judecată revocarea măsurilor, la cererea 

procurorului, a persoanei juridice sau din oficiu „numai când 

se constată că nu mai există prevederile care au justificat 

luarea sau menținerea acestora”.  
 

Din dispozițiile normative anterior arătate reiese că una 

dintre condițiile imperative în care măsura preventivă la care 

s-a făcut trimitere poate fi dispusă, iar ulterior menținută 

față de o inculpată societate comercială este ca aceasta să 

fie necesară pentru desfășurarea în bune condiții a 

procesului penal, în speță a judecării cauzei, incluzând aici 

și proporționalitatea ei cu scopul astfel urmărit.  
 

Textele de lege care reglementează instituția măsurilor 

preventive aplicabile persoanei juridice nu prevăd nicio 

condiție de luare a măsurilor preventive raportat la 

gravitatea abstractă sau concretă a infracțiunii imputate, 

însă, având în vedere scopul și natura lor, acestea trebuie 

luate ori, după caz, menținute numai în acele situații în care 

sunt necesare pentru buna desfășurare a procesului penal 

Prin urmare, instanța va trebui să aibă în vedere, atunci 

când decide asupra luării ori, după caz, menținerii măsurilor 

preventive fata de persoana juridică, natura și gravitatea 

infracțiunii, riscul ca aceasta să dispară, precum și 

posibilitatea ca ea să își micșoreze în mod fraudulos activul 

patrimonial.  
 

Chiar dacă o atare măsură constituie o ingerință în dreptul 

fundamental al libertății economice, prevăzut de art. 45 din 

Constituție, aceasta poate fi luată și menținută atâta timp 

cât este necesară pentru protejarea valorilor statului de 

drept.  
 

Relativ la aceste măsuri, Curtea Constituțională a reținut, 

prin decizia nr. 34 din 19 ianuarie 2017 referitoare la excepția 

de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 din Codul de 

procedură penală , printre altele, că: „30. Totodată, cu privire 

la caracterul proporțional al acestei ingerințe cu cauza care 

a determinat-o, Curtea constată că se asigură un just 

echilibru între interesul public și cel privat. Astfel, scopul 

acestor restrângeri constă atât în prevenirea producerii unor 

noi pierderi, cât și în atingerea finalității proprii a procesului 

penal, și anume tragerea la răspundere penală a persoanei 

juridice. Prin urmare, ținând seama de faptul că, în acord cu 

art. 136 din Codul penal, pedepsele aplicabile persoanei 

juridice sunt principale (amenda) și complementare 

(dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activității sau a 
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uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 

3 luni la 3 ani, închiderea unor puncte de lucru ale persoanei 

juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani, interzicerea de a 

participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la 

unu la 3 ani, plasarea sub supraveghere judiciară și afișarea 

sau publicarea hotărârii de condamnare), atunci măsurile 

preventive care pot fi luate față de un inculpat persoană 

juridică își găsesc deplina justificare în asigurarea bunei 

desfășurări a procesului penal. În măsura în care s-ar institui 

un termen maxim până la care pot fi prelungite/menținute 

măsurile preventive față de persoana juridică, atunci s-ar 

nega însuși scopul acțiunii penale, și anume acela de a trage 

la răspundere penală persoana juridică, întrucât, prin 

permiterea dizolvării, lichidării, fuziunii sau divizării 

persoanei juridice, obiectul acțiunii penale, astfel consacrat 

de art. 14 din Codul de procedură penală, ar rămâne fără 

finalitate. Or, tragerea la răspundere penală a persoanelor 

care au săvârșit infracțiuni este un deziderat al ordinii 

publice, care legitimează, pe cale de consecință, instituirea 

măsurilor contestate. Astfel, deși în urma finalizării 

procesului penal instanța de judecată ar dispune 

condamnarea persoanei juridice inculpate, aceasta nu mai 

poate fi trasă la răspundere penală, deoarece și-a pierdut 

identitatea prin dispariția sa juridică și radierea din registrul 

comerțului. Așa cum însuși textul legal criticat dispune, 

luarea măsurilor preventive are ca scop buna desfășurare a 

procesului penal, care presupune implicit garantarea, în 

eventualitatea unei hotărâri definitive de condamnare, a 

executării pedepsei aplicate. În plus, prin natura lor, măsurile 

preventive nu împiedică persoana juridică 

suspectă/inculpată să desfășoare activități economice, 

aceasta fiind liberă să efectueze acte de comerț și să 

_____________________________ cu terțe persoane.”  
 

În speță, prima instanță a revocat măsurile preventive 

instituite în sarcina celor patru societăți cu motivarea că 

creditorii nu primesc nicio indemnizație pentru atingerea 

astfel adusă dreptului lor de proprietate (protejat de 

Constituție și Protocolul 1 la Convenția EDO) și sunt puși în 

situația de a aștepta finalizarea proces ului penal pentru a 

demara valorificarea creanțelor într-o procedură declanșată 

independent de cauza penală, fără a putea contesta legal în 

vreun fel măsura preventivă care este de natură a le vătăma 

interesele.  
 

Or, argumentele aici prezentate sunt pur teoretice, în 

condițiile în care nicio dovadă nu a fost făcută că în concret, 

un creditor individualizat ca atare a fost și este prejudiciat în 

drepturile sale, cu atât mai mult cu cât derularea în 

continuare a activității lor economice în conformitate cu 

obiectul de activitate poate produce profit și asigura plata 

creanțelor restante.  
 

În plus, fiecare societate comercială inculpată prezintă 

propria sa situație economică, fapt pentru care se impunea 

ca instanța fondului să fi făcut o analiză individuală a 

aspectelor nou intervenite în statutul lor funcțional de la 

luarea măsurilor și până în prezent și să stabilească în ce 

măsură au fost/sunt afectate sub aspectul relevat și numai 

apoi să dispună asupra revocării lor, în condițiile în care s-

ar fi probat că temeiurile avute inițial în vedere la momentul 

instituirii s-au modificat ori au dispărut și că acestea nu mai 

sunt necesare și oportune la prezentul moment procesual. 

Or, o atare analiză nu a fost făcută.  
 

Pe de altă parte, în lipsa unor date concrete în sensul celor 

de mai sus și raportat la particularitățile cauzei deduse 

judecății, făcând totodată trimitere la cele reținute sub acest 

aspect în considerentele încheierilor de luare, respectiv 

menținere ulterioară a lor, prezenta instanță conchide că 

actualmente menținerea măsurilor preventive se impune, 

fiind necesară în continuare pentru a se asigura buna 

desfășurare a procesului penal.  
 

Pentru considerentele arătate, curtea, constatând 

întemeiată contestația formulată de parchet, în conformitate 

cu prevederile art. 425 1 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură 

penală rap. la  art. 493 alin. 7 Cod procedură penală, o va 

admite.

18

Toate aceste considerente, din cele trei decizii menționate mai sus, beneficiază de autoritate de lucru 

judecat în cadrul dosarului penal în care societatea debitoare Aida SRL este parte, având de 

asemenea un impact direct în cadrul prezentei proceduri de insolvență în ceea ce privește 

posibilitatea inițierii unei proceduri de dizolvare și lichidare. 

 

1.5 Cauzele și împrejurările intrării în insolvență 
 

Administratorul judiciar desemnat prin sentința de deschidere a procedurii a întocmit și publicat în 

BPI nr. 8779/02.05.2018 raportul asupra cauzelor și împrejurările care au dus la apariția stării de 

insolvență a societății debitoare Aida SRL. În cadrul acestui raport s-a constatat în primul rând faptul 

că intrarea în insolvență a societății debitoare a fost cauzată în principal de un cumul de factori. 

Concluziile principale ale acestui raport au fost următoarele: 

 
18 Decizia nr. 59/11.07.2019 Curtea de Apel SUCEAVA, disponibil on-line la adsresa (ultima accesare 

16.11.2019): http://www.rolii.ro/hotarari/5d31224fe49009241300003f    

http://www.rolii.ro/hotarari/5d31224fe49009241300003f
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A) 

Societatea a derulat un proiect de investii în valoare de 11,5 mil. lei finanțat cu 4,6 mil. lei 

din fonduri europene FEADR, 4,6 mil. lei din împrumuturi (credite bancare) și 2,2 mil. lei 

autofinanțare; 

B) 
În condițiile litigiului cu DNA se poate naște o datorie către APDRP-AFIR în cuantum de 

4,9 mil. lei reprezentând restituirea întregii finanțări europene la care se adaugă accesorii;  

C) 

În condițiile litigiului cu ANAF se poate naște o datorie în cuantum de 5,8 mil. lei 

reprezentând solicitarea TVA-ului rambursat în 2011 de ANAF ca urmare a derulării 

proiectului cu fonduri europene, valoarea cheltuielilor deductibile izvorâte din proiectul cu 

fonduri europene și alte datorii fiscale stabilite suplimentar prin verificarea activității 

societății 

D) 
Putem considera că solicitarea deschiderii procedurii de insolvență raportat la aceste litigii 

este doar una preventivă, pentru ca societatea să nu facă scopul unei executări silite 

E) 
Litigiile existente au adus un impact negativ asupra imaginii societății și disfuncționalități 

operaționale. Nu am identificat plăți în baza acestor litigii care să decapitalizeze societatea.. 

F) Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii a declanșat procedura de executare silită 

 

1.6 Prezentarea principalelor etape parcurse în cadrul procedurii de insolvență 
 

De la deschiderea procedurii de insolvență, 05.10.2017, până în prezent, au trecut doi ani și o lună. 

Principalele etape parcurse până în prezent, în cadrul acestei proceduri sunt prezentate succint în 

graficul de mai jos: 

 
                                    

  

Sentința civilă nr. 5383/2017 

deschiderea procedurii 

generale a insolvenței 

  

Este întocmit și publicat Tabel 

preliminar de creanțe 

(BPI nr. 23355/12.12.2017) 

  

A avut loc prima Adunare 

Generală a Creditorilor  

(BPI nr. 24253/22.12.2017) 

 

Încheiere privind majorarea 

termenelor de procedură 

pentru depunere raport cauze 

și inventar 

   
                                    

  05.10.2017  12.12.2017  22.12.2017  18.01.2018  

 

 
       

       

       

   17.05.2018  03.05.2018  02.05.2018  01.02.2018  
                                    

 

  

Soluționare contestație tabel 

Dosar nr. 3207/3/2017/a3 

Respinge ca tardivă 

contestaţia formulată de 

Lactcob S.R.L. împotriva 

tabelului preliminar 

 
Soluționare contestație tabel 

Dosar nr. 3207/3/2017/a2: 

Dispune înlăturarea condiţiei 

suspensive înscrisă asupra 

creanţei contestatorului AFIR, 

în tabelul preliminar  

 
Raport asupra cauzelor și 

împrejurări care au condus la 

apariția insolvenței societății.  

(BPI nr. 8779/02.05.2018) 

 

 
Soluționare contestație tabel 

Dosar nr. 3207/3/2017/a1: 

Dispune înlăturarea condiţiei 

suspensive înscrisă asupra 

creanţei contestatorului 

DGRFP-AFCM București, în 

tabelul preliminar 

  

 

       

       

       

       

 

Este întocmit și publicat Tabel 

preliminar de creanțe 

(BPI nr. 22921/03.12.2018) 

 

A avut loc a doua Adunare 

Generală a Creditorilor  

(Desemnarea ANAF DGRFP 

București în calitate de 

membru în comitetul 

creditorilor)  

(BPI nr. 23663/12.12.2018) 

 

A avut loc prima ședință a 

Comitetului Creditorilor  

 format din ANAF DGRFP 

București, BCR SA, Serraghis 

Loan Management LTD) prin 

care a fost selectat evaluatorul 

Skokan Niculae PFA pentru 

evaluarea activelor.  

(BPI nr. 24111/18.12.2018) 

 

Este publicat  

Anunț privind depunerea 

raportului de evaluare 

întocmit de către persoana de 

specialitate Skokan Niculae 

PFA  

(BPI nr. 15720/22.08.2019) 

 

  

           

 03.12.2018 10.12.2019 14.12.2018 22.08.2019   
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23.10.2019 

  

           

     
 

Este întocmit și publicat 

Tabelul definitiv de creanţelor  

(BPI nr. 20000/23.10.2019) 

  

                                    

 

1.6.1 Situația pasivului debitorului. Tabelul definitiv de creanțe 
 

Pasivul reprezintă totalitatea datoriilor societății, precum și sursele de proveniență ale capitalurilor 

proprii și împrumutate.  

 

Potrivit prevederilor legii nr. 85/2014, pentru creanțele născute anterior datei deschiderii procedurii 

insolvenței, creditorii societății trebuie să formuleze cerere de înscriere la masa credală în termenul 

stabilit de judecătorul – sindic prin sentința de deschidere a procedurii insolvenței, în caz contrar, 

aceștia fiind decăzuți, cât privește creanțele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor 

și nu vor dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură. Astfel, legea recunoaște 

numai datoriile societății înscrise în tabelul definitiv de creanțe. 

 

Tabelul definitiv cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, 

acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii în conformitate cu 

prevederile art. 111, precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor. În acest tabel se 

arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanţei.  

 

În cadrul prezentei proceduri, tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în BPI nr. 20000 din data de 

23.10.2019. Repartizarea pasivului pe grupe de creanțe conform soluțiilor din contestații și aplicarea 

art. 103 din legea 85/2014 (evaluarea garanțiilor și inscrierea creanțelor garantate până la valoarea 

de piață a garanțiilor) se prezintă în felul următor: 

 

Grupa 
Creanța 

acceptată 

Din care: 

sub condiție pură și simplă 

Creanțe beneficiare de o cauză de preferinţă - art. 159 pct. 3 1,558,604.69 0.00 1,558,604.69 

Creanțe bugetare - art. 161 pct. 5 12,665,611.71 0.00 12,665,611.71 

Creanțe chirografare - art. 161 pct. 8 807,684.43 0.00 807,684.43 

TOTAL  15,031,900.83 LEI -  15,031,900.83 LEI 

 

Tabelul definitiv este întocmit în conformitate cu dispozițiile legii nr. 85/2014, creanțele creditorilor 

fiind admise în categoriile de creanțe care le corespund după cum urmează: 

 

 creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un 

privilegiu şi / sau de un drept de ipotecă şi / sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 

din Codul civil, şi / sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent 

dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de 

preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de 

preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. 

Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se 

prevede altfel; 
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 creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte 

venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 

bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor 

deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită; 

 

 creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu beneficiază 

de o cauză de preferinţă.   

 

1.6.2 Situația activului debitorului. Raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii 
 

În scopul determinării valorii activului societății în cadrul procedurii de insolvență s-a procedat la 

efectuarea inventarierii și la evaluarea patrimoniului debitoarei. Persoana de specialitate desemnată 

de către adunarea generală creditorilor a fost evaluatorul autorizat ANEVAR PFA Skokan Niculae. 

Aceasta a comunicat administratorului judiciar două rapoarte de evaluare care au avut drept scop 

evaluarea întregului patrimoniu al AIDA SRL, respectiv active imobiliare, bunuri mobile, stocuri și 

creanțe .  

 

În tabelul de mai jos sumarizăm valorile de evaluare prezentate in rapoartele de evaluare întocmite 

de evaluatorul PFA Skokan Niculae:  

 

CATEGORIE ACTIV 
Valoare de 

piață (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 
RAPORT 

Active imobilizate (terenuri, cladiri, echipamente, 

mijloace de transport etc) 
 3,589,805  3,140,010 Nr. 41 din 05.06.2019 

Stocuri  16,160  14,140 Nr. 111 din 12.11.2019 

Creante  181,070  158,510 Nr. 111 din 12.11.2019 

Disponibilitati banesti la 30.09.2019  9,054  9,054 Nr. 111 din 12.11.2019 

TOTAL EVALUARE PATRIMONIU  3,796,089  3,321,714  

 

La data de referință a evaluărilor, conform rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorul 

independent PFA SKOKAN NICULAE, constatăm o valoare de piață a patrimoniului AIDA SRL în 

cuantum de 3,796,089 lei.  În ceea ce privește valoarea de vânzare forțată (valoarea de lichidare), se 

estimează a fi în cuantum 3,321,714 lei.  

 

Având în vedere că în rapoartele de evaluare întocmite s-au stabilit valoarea de piață și valoarea de 

lichidare a activului debitoarei precum și valoarea activului garantat și a activului negarantat, pe 

fiecare creditor garantat în parte, respectiv liber de sarcini. Situația se prezintă după cum urmează: 

 

CREDIT GRANTAT 
Valoare de 

piață (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 
RAPORT 

Banca Comercială Română  2,802,199  2,451,080 Nr. 41 din 05.06.2019 

Serraghis Loan Management LTD  80,727  70,610 Nr. 41 din 05.06.2019 

TOTAL EVALUARE ACTIV GARANTAT  2,882,926  2,521,690  
    

TOTAL EVALUARE ACTIV LIBER DE SARCINI  913,163  800,024  
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În ceea ce privește valoarea activului grevat de sarcini constatăm că acesta are o valoare de piață în 

cuantum de 2,882,926 lei și o valoare de lichidare de 2,521,690 lei.  

 

Raportat la cele de mai sus, constatăm că în ipoteza deschiderii procedurii falimentului față de 

societatea debitoare, valoarea optenabilă în urma lichidării patrimoniului AIDA SRL este estimată la 

3,321,714 lei. 

 

2 Reorganizarea judiciară a debitorului  
 

2.1 Cadrul legal aplicabil 
 

În raport cu data deschiderii procedurii de insolvență, 05.10.2017, legea aplicabilă este legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 466 din data de 25.06.2014, intrată în vigoare din data de 28.06.2014. 

 

Menționăm faptul că în data de 02.10.2018, legea nr. 85/2014 a fost modificată prin Ordonanța de 

Urgență nr. 88 din 02.10.2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

insolvenței și a altor acte normative, iar o parte a acestor prevederi modificatoare vizează și textele 

referitoare la reorganizarea judiciară. Aceste modificări sunt prezentate comparativ în tabelul 

prezentat în cele de mai jos: 

 

Forma legii nr. 85/2014 anterioară intrării în 

vigoare a OUG nr. 88/2018   

Forma legii nr. 85/2014 ulterioară intrării în 

vigoare a OUG nr. 88/2018  

Art. 133 alin. (5) Planul va specifica masurile adecvate 

pentru punerea sa in aplicare, cum ar fi: 

K. Prin excepție de la prevederile lit. J, planul de 

reorganizare nu poate prevedea conversia creanțelor 

bugetare in titluri de valoare; 

Art. 133 alin. (5) Planul va specifica masurile adecvate 

pentru punerea sa in aplicare, cum ar fi: 

K. Prin excepție de la prevederile lit. J, planul de 

reorganizare nu poate prevedea conversia creanțelor 

bugetare in titluri de valoare. Cu consimțământul 

creditorului bugetar exprimat prin vot, planul de 

reorganizare poate prevedea doar conversia creanțelor 

bugetare ale statului in acțiuni, daca sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiții:  

a) sa rezulte din conținutul planului de reorganizare, pe 

baza analizei economico-financiare, faptul ca societatea 

debitoare își poate continua activitatea, măsura propusa 

fiind una viabila pentru societate;  

b) sa rezulte din conținutul planului de reorganizare faptul 

ca aceasta modalitate de stingere a creanței bugetare 

duce la maximizarea recuperării creanței statului, fata de 

situația intrării debitorului in faliment;  

c) conversia sa fie integrala si efectuata la valoarea 

creanței bugetare a statului, ea neputând fi cumulata cu 

măsura reducerii creanței bugetare.  

Creditorul bugetar poate contracta serviciile unui 

evaluator sau specialist independent pentru realizarea 

unui raport de evaluare asupra condițiilor de la lit. a) si b), 

pe baza căruia sa își exercite votul asupra planului de 

reorganizare care cuprinde propunerea de conversie a 

creanței bugetare a statului. Prevederile art. 5 alin. (1) pct. 

71 rămân aplicabile. 
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(Reglementare inexistentă anterior intrării în vigoare a 

OUG nr. 88/2018, text nou introdus) 

Art. 133 alin. (51) Creditorul bugetar poate aproba planul 

de reorganizare in care este propusa reducerea creanței 

bugetare negarantate, reducere fundamentata in 

cuprinsul planului, daca sunt îndeplinite următoarele 

criterii:  

a) măsura de reducere reprezinta modalitatea optima de 

recuperare a creanței bugetare negarantate, fata de 

situația intrării debitorului in faliment;  

b) debitoarea deține un fond de comerț care sa ii permită 

continuarea activității;  

c) măsura de reducere conduce la viabilizarea societății 

debitoare.  

(52) In cazul in care prin planul de reorganizare se 

propune măsura reducerii creanțelor bugetare 

negarantate cu pana la 50%, creditorul bugetar aproba 

planul in situația in care sunt îndeplinite cumulativ criteriile 

prevăzute la alin. (51) si cel puțin încă un criteriu din 

următoarele:  

a) sa rezulte un nivel de cel puțin 50% al obligațiilor fiscale 

curente datorate pe perioada executarii planului de 

reorganizare fata de nivelul mediu anual al acestora 

înaintea intrării in insolventa;  

b) societatea debitoare trebuie sa desfășoare o activitate 

de interes public;  

c) societatea debitoare trebuie sa desfășoare o activitate 

strategica într-o anumita ramura economica.  

(53) In situațiile prevăzute la alin. (51) si (52) rămân 

incidente prevederile privind realizarea testului 

creditorului privat, astfel cum este definit de art. 5 alin. (1) 

pct. 71. 

 

(Reglementare inexistentă anterior intrării în vigoare a 

OUG nr. 88/2018, text nou introdus) 

Art. 1351 alin. (1) Data stingerii creanțelor supuse 

conversiei, potrivit prevederilor art. 133 alin. (5) lit. K, este 

data realizării conversiei.  

(2) Instituția publica centrala ce exercita calitatea de 

acționar in numele statului la data efectuării conversiei 

exercita drepturile si obligațiile statului roman in calitate 

de acționar si pentru acțiunile emise in favoarea statului 

de operatorii economici in urma conversiei si înregistrează 

in evidentele contabile aceste acțiuni.  

(3) In cazul in care statul nu deține, anterior conversiei, 

acțiuni ale debitorului, pentru acțiunile emise ca urmare a 

conversiei, exercitarea drepturilor si obligațiilor statului, 

precum si înregistrarea acțiunilor astfel dobândite in 

evidentele contabile se realizează de către Autoritatea de 

Administrare a Activelor Statului. 

 

Art. 143 alin. (1) Daca debitorul nu se conformează 

planului sau desfășurarea activității sale aduce pierderi sau 

se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul 

procedurii, oricare dintre creditori sau administratorul 

judiciar pot solicita oricând judecătorului-sindic sa dispună 

intrarea in faliment a debitorului. Cererea se judeca de 

urgenta si cu precădere. 

Art. 143 alin. (1) Daca debitorul nu se conformează 

planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din 

cadrul procedurii de insolventa, oricare dintre creditori sau 

administratorul judiciar poate solicita oricând 

judecătorului-sindic sa dispună intrarea in faliment a 

debitorului. Cererea se judeca de urgenta si cu precădere, 

in termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la 

dosarul cauzei. Cererea va fi respinsa de către 
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Potrivit art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, ordonanța de urgență: 

 

„... intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă 

să fie sesizată și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României.” 

 

În cazul Ordonanței de urgență nr. 88/2018 aceasta a fost înregistrată la Senatul României în data 

de 02.10.2018 sub nr. 607 și publicată în Monitorul Oficial nr. 840 din data de 02.10.2018. 

 

De asemenea, menționăm faptul că fiind vorba de o ordonanță de urgență, potrivit art. 115 alin. (7) 

și (8) din Constituția României, modificările legislative, nou introduse, vor putea suferi, la rândul lor, 

modificări prin legea de a probare a ordonanței de urgență: 

  

„(7) Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi 

cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3). 

(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire 

la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței.” 

 

Sub aspectul aplicării în timp a noilor prevederi introduse de O.U.G nr. 88/2018, menționăm faptul 

că potrivit regulilor de drept comun în materie, sunt aplicabile dispozițiile art. 24 și art. 25 alin. (1) 

Cod proc. civ. potrivit cărora: 

 

Art. 24 „Dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după 

intrarea acesteia în vigoare.”  

Art. 25 alin. (1) „Procesele în curs de judecată, precum și executările silite începute sub legea veche rămân 

supuse acelei legi.” 

 

Pe de altă parte, tot sub aspectul aplicării în timp a noilor dispoziții, în cadrul art. IX – X din O.U.G. 

88/2018, sunt reglementate câteva dispoziții speciale de punere în aplicare a prevederilor acestui act 

normativ, derogatorii de la regimul de drept comun menționat mai sus, astfel: 

 

„Articolul IX 

judecătorul-sindic in situația in care creanta nu este 

datorata, este achitata sau debitorul încheie o convenție 

de plata cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate in 

perioada procedurii de insolventa care au vechime mai 

mare de 60 de zile se poate începe executarea silita. 

 

Art. 143 alin. (3) Titularul unei creanțe curente, certa, 

lichida si exigibila mai veche de 60 de zile si un cuantum 

peste valoarea-prag, poate solicita, oricând in timpul 

planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligațiilor 

de plata asumate in plan, trecerea la faliment. Cererea sa 

va fi respinsa de către judecătorul-sindic in situația in care 

creanta nu este datorata, este achitata sau debitoarea 

încheie o convenție de plata cu acest creditor 

Art. 143 alin. (3) Titularul unei creanțe curente, certa, 

lichida si exigibila mai veche de 60 de zile si un cuantum 

peste valoarea-prag, poate solicita, oricând in timpul 

planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligațiilor 

de plata asumate in plan, trecerea la faliment. Cererea se 

judeca de urgenta si cu precădere, in termen de 30 de zile 

de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa 

va fi respinsa de către judecătorul-sindic in situația in care 

creanta nu este datorata, este achitata sau debitoarea 

încheie o convenție de plata cu acest creditor 
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(1) Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) si art. 143 alin. (1) si (3) , precum si prevederile art. 75 alin. (4) din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost 

modificate prin prezenta ordonanța de urgenta, se aplica si pentru cererile formulate in cadrul proceselor 

începute înainte de data intrării in vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate pana la data intrării in 

vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta. 

(2) In cazul cererilor nesoluționate in procesele aflate pe rol, termenele de soluționare de către administratorul 

judiciar sau de către instanța de judecata, prevăzute la alin. (1), se calculează de la data intrării in vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgenta. 
 

Articolul X 

Prevederile art. 133 alin. (5) lit. K) , ale art. 133 alin. (5^1)-(5^3), precum si cele ale art. 135^1 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost 

modificate prin prezenta ordonanța de urgenta, se aplica si proceselor începute înainte de data intrării in 

vigoare a acesteia, cu condiția ca planul de reorganizare sa nu fie aprobat de adunarea generala a creditorilor 

pana la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta.” 

 

În concluzie, față de cele de mai sus, se poate observa faptul că o bună parte din dispozițiile nou 

introduse prin intrarea în vigoare a OUG nr. 88/2018, cu impact în procedura de reorganizare 

judiciară, vor fi de imediată aplicabilitate prezentei proceduri deschise împotriva societății debitoare 

Aida SRL, astfel: 

 

➔ Potrivit articolul IX din OUG nr. 88/2018, va fi aplicabil termenul de 30 de zile în vederea judecării 

cererii prin care se solicită judecătorului-sindic sa dispună intrarea in faliment a debitorului dacă 

acesta nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul 

procedurii de insolventa. 

 

➔ Deoarece, articolul IX din OUG nr. 88/2018, text special în raport cu normele de drept comun, 

reglementează doar modul de aplicarea, din punct de vedere al aplicării legii în timp, a noului 

termen introdus în privința soluționării cererii, reiese că în cazul celorlalte dispoziții nou introduse 

de către art.143, vor fi aplicabile prevederile de drept comun ale codului de procedură civilă 

menționate mai sus, astfel încât noile prevederi nu se aplică procedurilor începute la data intrării 

în vigoare OUG nr. 88/2018 cum este și cazul procedurii societății debitoare Aida SRL. În acest 

sens, reiese că nu vor fi aplicabile prevederile modificatoare ale art. 143 referitoare la condițiile 

în care ce poate introduce cererea de trecere la faliment a debitorului, de asemenea, cazurile 

reglementate expres în care cererea va putea fi respinsă de către judecătorul-sindic, precum și 

noua dispoziție extrem de controversată potrivit căreia: „Pentru datoriile acumulate in perioada 

procedurii de insolventa care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silita.” 

 

➔ De asemenea, potrivit articolului X din OUG nr. 88/2018 prevederile nou introduse în privința 

procedurii de reorganizare judiciară, respectiv art. 133 alin. (5) lit. K) , art. 133 alin. (51) - (53), și 

art. 1351 din Legea nr. 85/2014 vor fi de imediată aplicabilitate prezentei proceduri deschise 

împotriva societății debitoare Aida SRL. 

 

Textele legale care reprezintă sediul materiei în privința procedurii de reorganizare judiciară sunt 

cele prevăzute de art. 132 - 144 din cadrul legii nr. 85/2014. Pornind de la acest cadru normativ, 

diagrama de mai jos prezintă, într-un mod sintetic, parcursul general al acestei etape procedurale și 

sinteza prevederilor legale aplicabile: 
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 Debitorul, administratorul judiciar sau creditorii detinand impreuna 

cel putin 20%, vor putea intocmi si propune Planul de reorganizare în 

30 de zile de la depunerea tabelului definitiv. 

Planul de reorganizare va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea 

activităţii debitorului, fie lichidarea totala sau partiala a activului, fie o 

combinaţie a celor două variante de reorganizare: 

➔ Planul va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi 

specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu 

cererea pieţei faţă de oferta debitorului 

➔ Planul va cuprinde obligatoriu programul de plată a creanţelor 

➔ Planul va menţiona: 

 categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate și tratamentul 

creantelor defavorizate; 

 dacă şi în ce măsură debitorul, va fi descărcat de răspundere; 

 ce despăgubiri urmează a fi oferite creditorilor, în comparaţie cu 

valoarea estimativă a distribuirilor în caz de faliment, calculata in baza 

raportului de evaluare intocmit de un evaluator independent 

 modalitatea de achitare a creanţelor curente. 

➔ Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare: (a) 

pastrarea dreptului de administrare (b) obținerea de finantari; (c) 

transmiterea de bunuri catre persoane juridice constituite; (d) fuziunea sau 

divizarea; (e) lichidarea bunurilor sau darea in plata in contul creantei; (f) 

lichidarea totala sau partiala a activului; (g) modificarea sau stingerea 

cauzelor de preferinta cu acordarea protectiei corespunzatoare; (h) 

modificarea unor clauze contractuale; (i) modificarea actului constitutiv; (j) 

emiterea de titluri de valori; (k) conversia creantelor bugetare în titluri de 

valoare; (l) inserarea in actul constitutiv a unor prevederi. 
 

Câte o copie de pe planul 

propus va fi depusă la grefa 

tribunalului şi la registrul în 

care este înregistrat debitorul 

şi va fi transmisă debitorului, 

prin administratorul special, 

administratorului judiciar şi 

comitetului creditorilor 

Planul de reorganizare, 

inclusiv anexele, se va 

transmite persoanelor 

menționate mai sus în format 

electronic, scanat, prin grija 

administratorului judiciar, prin 

e-mail sau prin postare pe 

site-ul acestuia 

Administratorul judiciar va 

publica în termen de 5 zile de 

la depunerea planului un 

anunţ în BPI, referitor la 

depunerea planului, cu 

indicarea celui care l-a propus, 

a datei când se va vota cu 

privire la plan în adunarea 

creditorilor, precum şi a 

faptului că este permisă 

votarea prin corespondenţă 

  

                                    

  Art. 132-133   Art. 136, 137 (2)   Art. 137     

                                    

  
  Art. 139   Art. 137, 138    

                                    

  În cazul aprobării planului de către adunarea creditorilor se va 

cere judecătorului sindic Confirmarea planului de reorganizare 

al societății debitoare 

Planul este confirmat de către judecătorul-sindic în următoarele 

condiţii: 

➔ Existand 5 categorii de creante - planul este acceptat de cel puţin 3 

categorii; 

➔ Existand 3 categorii de creante - planul este acceptat de cel putin 2 

categorii  

➔ Existand 2 sau 4 categorii de creante - planul este acceptat de cel 

puțin jumatate dintre categorii  

➔ În toate cazurile trebuie indeplinita conditia ca una dintre 

categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel puţin 30% din 

totalul valoric al masei credale să accepte planul;  

➔ Vor fi considerate creanţe NEdefavorizate şi vor fi considerate că au 

acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 

de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele 

de credit sau de leasing din care rezultă; 

➔ Fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul va fi 

supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan, insemnand: 

 niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio 

creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât 

ar fi primit în cazul falimentului; 

 nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei 

categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a 

creanţei sale; 

 în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, 

nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei 

defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia 

prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai mult decât 

ar primi în cazul falimentului; 

 planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă 

în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia rangului 

diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, 

precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe 

consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru 

creanţa sa. 

➔ Planul respectă, din punct de vedere al legalităţii şi viabilităţii, 

prevederile art. 133. 
 

Adunarea generală a creditorilor va fi convocată, într-o perioadă 

de minim 20 - maxim 30 de zile de la depunerea planului, pentru 

a-și exprima Votul asupra planului de reorganizare 

Următoarele creanţe se constituie în categorii distincte, care votează 

separat: 

 Creanţele care beneficiază de cauze de preferinţă; 

 Creanţele salariale; 

 Creanţele bugetare; 

 Creanţele creditorilor indispensabili; 

 Celelalte creanţe chirografare 

În cazul aprobarii planului de catre adunarea creditorilor se va cere 

judecătorului sindic confirmarea planului de reorganizare. 
 

  

                                    

  În cazul confirmării planului de 

către judecătorul sindic, se va 

trece la Executarea planului de 

reorganizare, pe perioada 

prevăzută de acesta (maxim 3 

ani, cu posibilitatea prelungirii 

cu maxim 1 an). Activitatea 

debitorului este reorganizată 

în mod corespunzător, 

drepturile și creanțele 

Societatea debitoare, prin 

administratorul special, sau, 

după caz, administratorul 

judiciar va trebui să prezinte 

trimestrial rapoarte comitetului 

creditorilor asupra situației 

financiare a averii societății 

debitoare. 

În cazul îndeplinirii tuturor 

obligațiilor de plată asumate 

prin plan și plata creanțelor 

curente scadente, judecătorul 

sindic va pronunța o Sentință 

de închidere a procedurii de 

insolvență cu reorganizarea 

societății debitoare 
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creditorilor și a persoanelor 

interesate sunt modificate 

conform planului 
                                    

  Art. 140   Art. 144   Art. 175 (1)    

                                    

 

2.2 Autorul planului de reorganizare judiciară 
 

Prezentul plan de reorganizare este întocmit și propus, în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din legea nr. 

85/2014 de către societatea debitoare Aida SRL, prin administrator special dna. Danieliuc 

Lăcrămioara Aurica  

 

Potrivit art. 132 alin. (1) lit. b) din legea nr. 85/2014, „(1) Următoarele categorii de persoane vor putea 

propune un plan de reorganizare: (...) 

a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor / asociaţilor, în termen de 30 de zile de la 

publicarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de reorganizare potrivit art. 67 

alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi în termenul prevăzut de art. 74, în cazul 

în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori;” 

 

Sub aspectul condițiilor prevăzute de acest text de lege arătăm următoarele: 

 

 Hotărârea adunării generale prin care asociații societății debitoare aprobă depunerea planului 

de reorganizare judiciară a societății Aida SRL, luată în cadrul ședinței AGA convocată de către 

administratorul judiciar Pro Capital restructuring IPURL este anexată prezentului plan de 

reorganizare. 

 

 Planul este depus în termenul limită de 30 de zile prevăzut de lege. Tabelul definitiv de creanțe 

a fost publicat în data de 23.10.2019. În raport cu prevederile art. 181 alin. (1) pct. 2 Cod proc. civ., 

termenul de 30 de zile, în calcularea căruia nu intră prima zi, respectiv data de 23.10.2019 și nici 

ultima zi, respectiv data de 22.11.2019, se împlinește în data de 23.11.2019. Întrucât data de 

23.11.2019 reprezintă o zi nelucrătoare (sâmbătă), conform art. 181 alin. (2) Cod proc. civ., 

termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Astfel termenul limită pentru 

depunerea planului de reorganizare al societății debitoare Aida SRL este data de 25.11.2019. 

 

 Declararea intenției de reorganizare nr. 137 din 09.11.2017, a fost depusă de către societatea 

debitoare la dosarul cauzei  

 

Totodată în raport cu prevederile art 132 alin. (4) din legea nr. 85/2014, menționăm faptul că sunt 

respectate condițiile legale în privința posibilității depunerii planului de reorganizare, astfel: 

 

 Societatea debitoare Aida SRL nu a mai fost subiect al procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 

într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive; 

 

 Societatea debitoare Aida SRL, administratorii sau asociatul unic al acestuia nu au fost 

condamnați definitiv, cu 5 ani anterior deschiderii procedurii, pentru una din infracțiunile 

prevăzute de Legea nr. 85/2014. Sub acest ultim aspect, legat de dosarul penal în care debitoarea 

este parte, cităm din comunicatul DNA: „Facem precizarea că această etapă a procesului penal 

reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea 
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rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de 

nevinovăție.” 

 

2.3 Scopul concret al planului de reorganizare judiciară 
 

Orice plan de reorganizare reprezintă în esentă o ofertă făcută creditorilor în care, autorul acestuia, 

propune, în esență, o situație mai avantajoasă sau, dacă nu, cel puțin echivalentă (însă în niciun caz 

mai rea) ipotezei care rezultă din simularea falimentului. Respectarea condițiilor impuse de instituția 

tratamentului corect și echitabil reglementate de legea 85/201419 reprezintă garanția oferită în sensul 

respectării acestui echilibru. În cadrul unei astfel de oferte, pornind de la simularea ipotezei de 

faliment, ca limită sub care nu se poate coborî, autorul planului prezintă creditorilor cat anume își 

vor putea recupera din creanța lor și în cât timp se va realiza acest lucru.  

 

Potrivit art. 5 alin. (1) pct. 54 din cadrul legii nr. 85/2014, prin sintagma reorganizare judiciară se 

înțelege următoarele: 
 

„... procedura ce se aplică debitorului în insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, 

conform programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, 

confirmarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, 

nelimitativ, împreună sau separat: 

a) restructurarea operațională și / sau financiară a debitorului; 

b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 

c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din averea debitorului;” 
 

În mod implicit, scopul oricărui plan de reorganizare judiciară, pornește de la însăși scopul procedurii 

insolvenței, reglementată de legea nr. 85/2014, menționat expres la art. 2 al legii:  
 

„Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu 

acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia” 
 

Astfel, acoperirea pasivului debitorului, scopul principal al procedurii de insolvență, se poate realiza 

prin două modalități principale:  

 

 fie prin redresarea activității debitorului,  

 fie prin lichidare averii acestuia, în cadrul unei proceduri de reorganizare sau a unei proceduri 

de faliment.  

 

 
19 Instituția tratamentului corect și echitabil este reglementată de art. 139 alin. (2) din legea nr. 85/2014 „(2) 

Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât 

ar fi primit în cazul falimentului; 

b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a 

creanţei sale; 

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei 

defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai mult 

decât ar primi în cazul falimentului; 

d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia rangului 

diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe 

consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.” 
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În afara acestor aspecte teoretice, aplicabile oricărei proceduri de insolvență, în cadrul prezentei 

proceduri trebuie luate în calcul și aspectele particulare care decurg din efectele obligatorii ale 

măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de de dizolvare sau lichidare prev. de art. 493 alin. 

(1) lit. a) teza I Cod procedură penală, luate în cadrul dosarului penal împotriva societății debitoare 

Aida SRL.   

 

În cele prezentate mai sus am expus pe larg considerentele avute în vedere de către instanțele de 

drept penal în ceea ce privește poziția acestora legate de posibilitatea revocării acestei măsuri. S-a 

putut observa faptul că probabilitatea unei astfel de revocări a măsurii preventive este minimă în 

contextul în care au existat deja cel puțin două decizii definitive ale instanței de control judiciar prin 

care aceasta desființează soluțiile instanței de fond prin care fuseseră revocate măsura preventivă 

prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) teza I Cod procedură penală. 

 

Pe de altă parte însă, în cadrul prezentei proceduri de insolvență, odată cu depunerea tabelului 

definitiv de creanțe a fost declanșat implicit termenul limită de 30 de zile prevăzut de legea 85/2014, 

în vederea depunerii unui plan de reorganizare. Ori, nedepunerea unui astfel de plan conduce în 

mod direct, potrivit aceleiași legi la necesitatea deschiderii procedurii de faliment. 

 

Întrucât o astfel de procedură de faliment reprezintă, conform definiției legale amintite anterior, 

inițierea procedurilor de dizolvare și lichidare, o astfel de situație va intra în conflict direct cu măsura 

preventivă instituită impotriva societății Aida SRL. 

 

Această perspectivă poate conduce la un blocaj procedural în care procedura de insolvență va 

stagna într-o etapă nedefinită, nici observație, nici reorganizare, nici faliment.  

 

În acest context, pe lângă scopul clasic, principal, al unui plan de reorganizare prezentat în cele de 

mai sus, prezentul plan are și un scop special și anume acela de a oferi participanților la procedură 

o alternativă prin care să fie evitat un astfel de posibil blocaj procedural. 

 

Trebuie subliniat de la bun început avantajul principal al evitării unei astfel de blocaj. În cazul 

deschiderii unei proceduri de reorganizare se deschide implicit posibilitatea procedurală de a 

efectua plăți către creditori, conform unui program de plăți asumat prin plan. În afara unei astfel de 

etape procedurale, astfel de distribuiri nu vor putea fi efectuate din punct de vedere legal. Prin 

urmare, avantajul imediat al intrării în cadrul unei proceduri de reorganizare este acela al creării 

premiselor în vederea efectuării de plăți catre creditorii înscriși la masa credală din derularea unei 

activități curente a societății debitoare, sub supravegherea administratorului judiciar, a creditorilor și 

a judecătorului-sindic, în condițiile în care alternativa efectuării de distribuiri într-o procedură de 

faliment pare a fi blocată.  

 

Pentru a nu exista nicio indoială sum acest aspect, facem precizarea necesară că prin cele afirmate, 

nu susținem faptul că din cauza existenței măsurii preventive a interdicției inițierii procedurii de 

dizolvare sau lichidare ar fi obligatorie adoptarea unei decizii de deschidere a procedurii de 

reorganizare. O astfel de aserțiune ar fi lipsită de temei juridic și ar reprezenta un nonsens în raport 

cu scopul unei proceduri de reorganizare judiciară. Ceea ce susținem însă, este faptul că în contextul 

actual, in care premisele deschiderii unei porceduri de faliment sunt incerte, alternativa viabilă a 

reorganizării judiciare reprezintă o perspectivă mult mai avantajoasă pentru creditori. Cu toate 

acestea însă, fiecare creditor va avea libertatea de a accepta sau nu o astfel de variantă. 
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Într-un astfel de context particular, considerăm că în cadrul simulării falimentului („ce despăgubiri 

urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce 

ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment”) pe lângă componentele intriseci, o importanță 

majoră în acest caz o are și componenta temporală, deoarece în prezenta cauză distribuirile în caz 

de faliment reprezintă o perspectivă îndepartată. 

 

În același timp însă, nu trebuie minimizat nici dreptul societății debitoare la „... acordarea, atunci când 

este posibil, a şansei de redresare a activităţii acesteia” așa cum prevede art. 2 din legea nr. 85/2014. 

 

Chiar dacă impotriva societății debitoare au fost formulate acuzații de natură penală, până la 

soluționarea definitivă a dosarului penal în care societatea debitoare este parte, trebuie respectată 

prezumția de nevinovăție  reglementată de art. 4 alin. (1) Cod proc. pen. Potrivit acestui principiu, 

„...până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care se constată că inculpatul a comis o 

infracțiune, acesta este considerat a priori nevinovat”20 

 

În acest context în care prezumția de nevinovăție este incidentă, alături de perspectiva condamnării 

societății debitoare stă în mod egal perspectiva achitării acesteia. Iar în această ultimă perspectivă, 

trebuie luat în considerare faptul că o bună parte a pasivului actual al societății debitoare ar putea 

avea o altă situație. Necesitatea prezervării unui anumit status qvo în ceea ce privește șansele de 

redresare și de derulare a unei activități curente a societății debitoare este necesară si cerută de 

această ultimă perspectivă, care nu poate fi eliminată fără a se încălca implicit principiul prezumției 

de nevinovăție. În caz contrar, într-o ipoteză în care redresarea activității curente este suprimată 

anterior definitivei elucidări asupra acuzațiilor penale aduse, o ulterioră soluție de achitare nu ar 

putea avea, în privința societății debitoare, decât un simplu efect teoretic sau cel mult moral, 

nicidecum unul practic care să satisfacă și scopul complementar al procedurii de insolvență, respectiv 

acela al acordării, atunci când este posibil, al unei șanse de redresare a activității societății debitoare.      

 

2.4 Perspectivele de redresare 
 

Prezentul plan de reorganizare prevede continuarea activității de fabricare a produselor lactate si a 

branzeturilor, iar ulterior ridicării măsurii preventive de interzicere a iniţierii procedurii de dizolvare 

sau lichidare prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) teza I Cod proc. Penală dispusă în dosarul penal nr. 

2250/86/2018, valorificarea activelor societății pentru îndestularea masei credale. 

 

Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului sunt: 

 

A. Asigurarea unor surse de venit din: 

 Desfășurarea activității curente, respectiv fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, 

precum și închirierea de active; 

 Valorificarea ansamblului funcțional de producție a lactatelor si a brânzeturilor compus din 

bunuri imobile și mobile deținute de AIDA SRL pe amplasamentul din comuna Gălănești 

nr. 363B, Jud. Suceava 

 Valorificarea mijloacelor de transport, stocurilor și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul 

societății care nu vor face scopul transferului ansamblului funcțional 

 
20 Mihail Udroiu, Procedura penală: partea generală, Editura. C.H. Beck, București, 2017, pag. 13 
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 Recuperarea de creanțe 

 

B. Echilibrarea activului cu pasivul; 

 

C. Distribuiri către creditori. 

 

La întocmirea prezentului plan de reorganizare au fost asumate următoarele premise: 

 

➔ Masura preventivă de interzicere a iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare prevăzută de 

art. 493 alin. (1) lit. a) teza I Cod proc. Penală dispusă în dosarul penal nr. 2250/86/2018, 

 

➔ Dificultatea, din punct de vedere procedural, a valorificării activelor societății pe fondul măsurilor 

asiguratorii dispuse de Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava și DGRFP 

București prin Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii. 

 

➔ Continuarea activității debitoarei va conduce la creșterea sau menținerea prețului de vânzare a 

bunurilor societății, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi nefuncţionale a căror 

active nu mai sunt utilizate în scopul activității curente. 

➔ Excedentul din activitatea curentă nu poate acoperii datoriile înscrise în masa credală în 

termenul prevăzut de lege pentru perioada de reorganizare judiciară, astfel continuarea 

activității conjugată cu lichidarea activelor vor aduce un grad de îndestulare superior 

creditorilor; 

➔ Continuarea activității principale, mărește considerabil șansele de atragere a unui investitor 

interesat ca activele societății să fie vândute ca un ansamblu în stare de funcționare (ca afacere); 

➔ Obținerea de disponibilități bănești pentru distribuiri către creditorii înscriși în tabelul definitiv 

de creanțe până la ridicarea măsurilor de lichidare a patrimoniului; 

 

➔ Obținerea de disponibilități bănești pentru acoperirea costurilor fixe și de procedură, societatea 

Aida SRL are costuri fixe, date de activitatea de gestionare a patrimoniului (utilităţi, asigurări, 

impozite, taxe locale, salarii personal indirect productiv, servicii terți etc.), cheltuieli ce nu pot fi 

susținute decât prin desfăşurarea activităţii de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul falimentului 

societăţii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 161 pct. 1 

din legea nr. 85/2014 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), împietând asupra valorii 

obţinute din vânzare şi diminuând în mod direct gradul de satisfacere al creanţelor creditorilor.  

➔ Stoparea activității în prezent și amânarea lichidării până la ridicarea măsurilor asiguratorii 

dispuse de organele penale , conduc la acumularea de cheltuieli necesare conservării activelor 

(pază și utilități) care nu pot fi acoperite de societate, neexistând disponibilități bănești.  

➔ Regimul fiscal pentru creanțele chirografare: ajustare TVA in cazul chirografarilor pentru suma 

neacoperita prin Plan și deductibilitatea integrală a cheltuielilor înregistrate ca urmare a 

neîncasării creanței. 

➔ Contractele generatoare de venituri aflate în derulare. 
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Astfel, raportat la cele de mai sus, continuarea activității societății urmată de lichidarea activelor după 

ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse de organele de cercetare penală, în opinia autorului planului, 

este singura variantă care mărește gradul de recuperare al creanțelor de către creditorii participanți 

în procedura de insolvență Aida SRL. 

 

3 Strategia de reorganizare. Sursele de finanțare ale planului și durata prevăzută 

pentru derularea acestuia 
 

Strategia de reorganizare reprezintă ansamblul de măsuri necesare a fi întreprinse de către 

societatea debitoare, în vederea implementării planului în scopul distribuirilor către creditorii săi, în 

cuantumul indicat în programul de plati. În acest sens, planul de reorganizare al societății Aida SRL 

prevede următoarele măsuri de reorganizare: 

 

 Continuarea activității principale constând în fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 

în parteneriat cu o societate care deține capitalul circulant necesar producției 

Această măsură este bazată pe contractul nr. 1 din data de 01.08.2017 încheiat între AIDA SRL 

(prestator) și Milk Marketing & Distribution S.R.L (beneficiar) prin care debitoarea efectuează 

servicii de stocare si procesare a laptelui pentru beneficiar. Aprovizionarea cu materii prime 

și materiale, precum și resursele umane sunt puse la dispoziție de beneficiar, în timp ce 

societatea pune la dispoziție resursele tehnice și logistice necesare producției 
 

 Închirierea mijloacelor de transport 

O altă sursă de venit în perioada de reorganizare o reprezintă veniturile generate din 

închirierea mijloacelor de transport (3 autoutilitare) conform contractului nr. 177/31.12.2015 

2017 încheiat între AIDA SRL și Milk Marketing & Distribution S.R.L. 
 

 Valorificarea ansamblul funcțional de fabricare a produselor lactate si a brânzeturilor compus 

din bunuri imobile și mobile deținute de Aida SRL pe amplasamentul din comuna Gălănești 

nr. 363B, Jud. Suceava 

Este principala măsură care generează lichidități pentru plata creanțelor înscrise la masa 

credală. Sunt propuse spre valorificare toate activele imobile și mobile ale societății care 

compun ansamblul funcțional de fabricare a produselor lactate si a brânzeturilor 
 

 Valorificarea mijloacelor de transport, stocurilor și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul 

societății care nu vor face scopul transferului ansamblului funcțional 

Această măsură generează lichidități pentru plata creanțelor înscrise la masa credală și a 

datoriilor curente. Sunt propuse spre valorificare toate activele mobile rămase în patrimoniul 

societății 
 

 Recuperarea de creanțe 

Această măsură generează lichidități pentru plata costurilor fixe și de procedură ale societății. 
 

 Ajustarea masei credale 

Această măsură este luată în scopul echilibrării situației patrimoniale a debitoarei astfel încât 

să poate fi acoperită o parte cât mai mare din datoriile societății, într-un grad mai ridicat 

decât în cazul falimentului. Creanțele chirografare nu vor beneficia de distribuiri într-un 

eventual plan de reorganizare. 
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În vederea asigurării reușitei planului de reorganizare, potrivit prevederilor art. 133 alin. (5) din legea 

nr. 85/2014, planul va specifica măsuri adecvate pentru punerea sa în aplicare, precum măsurile 

enumerate cu caracter exemplificativ în cuprinsul textului normativ anterior menționat. În esență, 

principale măsuri prezentate prin plan se referă la: 

 

Măsuri de restructurare operațională: 

Obținerea de resurse financiare provenite din derularea activității 

principale de fabricare a produselor lactate si a brânzeturilor în 

parteneriat cu o societate care deține capital circulant necesar 

producției, precum și din închirierea mijloacelor de transport 
 

Obținerea de resurse 

financiare provenite din 

recuperarea creanțelor 

societății 
 

Valorificarea mijloacelor de 

transport, stocurilor și a celorlalte 

bunuri aflate în patrimoniul societății 

care nu vor face scopul transferului 

ansamblului funcțional 
 

Obținerea de resurse financiare provenite din valorificarea 

ansamblului funcțional de fabricare a produselor lactate si 

a brânzeturilor compus din bunuri imobile și mobile 

deținute de AIDA SRL pe amplasamentul din comuna 

Gălănești nr. 363B, Jud. Suceava 
 

 

Măsuri de restructurare financiară: 

Ajustarea pasivului prin reducerea cuantumului 

creanțelor 
 

Eșalonarea unor datorii, conform 

programului de plăți 
 

 

Măsuri de restructurare corporativă: Nu sunt prevăzute 
 

 

3.1 Măsuri adecvate de obținere a resurselor financiare  
 

Etapele prevăzute prin prezentul plan de reorganizare pentru obținerea resurselor financiare sunt: 

 

 Continuarea activității principale constând în fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor  

 Continuarea contractului de închiriere a mijloacelor de transport 

 Valorificarea ansamblului funcțional de fabricare a produselor lactate si a brânzeturilor compus 

din bunuri imobile și mobile deținute de AIDA SRL pe amplasamentul din comuna Gălănești nr. 

363B, Jud. Suceava 

 Valorificarea mijloacelor de transport 

 Recuperarea creanțelor societății; 

 Conducerea activității debitoarei în perioada de reorganizare; 

 

3.1.1 Continuarea activității principale constând în fabricarea produselor lactate si a 

brânzeturilor 

În prezent, societatea are în desfășurare contractul de prestări servicii nr. 1 din data de 01.08.2017 

încheiat între AIDA SRL (prestator) și Milk Marketing & Distribution S.R.L (beneficiar)  prin care 

debitoarea efectuează servicii de stocare si procesare a laptelui pentru beneficiar. Aprovizionarea 

cu materii prime și materiale, precum și resursele umane sunt puse la dispoziție de beneficiar, în 

timp ce societatea pune la dispoziție resursele tehnice și logistice necesare producției. 
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Prețul obținut lunar din acest contract este de 20.000 lei fără TVA. Facturarea și încasarea se 

realizează lunar. 

 

Durata contractului este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire automată. Durata contractului 

acoperă întreaga perioadă de reorganizare. 

 

Planul de reorganizare include acest contract/activitate comercială ca sursă de finanțare în perioada 

de reorganizare, până la ridicarea interdicției de dizolvare și lichidare, și a măsurilor asiguratorii 

dispuse de organele penale și implementarea măsurii de valorificare totală a activului societății 

pentru îndestularea masei credale. 

 

Prezenta măsură generează următoarele venituri și încasări: 

Sursa de finanțare AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL (lei) 

Venituri din prestari servicii 240,000 240,000 180,000 660,000 

Total venituri incluse in buget 240,000 240,000 180,000 660,000 

Încasări din prestari servicii (inclusiv TVA) 285,600 285,600 214,200 785,400 

Total încasări incluse in Cash Flow 285,600 285,600 214,200 785,400 

Atașăm prezentului plan contractul de prestări servicii mai sus amintit. 

Menționăm că, excedentul din activitatea curentă nu poate acoperii datoriile înscrise în masa credală 

în termenul prevăzut de lege pentru perioada de reorganizare judiciară, astfel continuarea activității 

conjugată cu lichidarea activelor e singura măsură care va aduce un grad de îndestulare superior 

creditorilor. 

 

De asemenea, în condițiile în care pentru exploatarea fabricii de lactate și brânzeturi se va oferii 

pentru închirierea acesteia prețuri superioare raportat la contractul din prezent, prezentul plan 

prevede ca măsură posibilitatea încheierii de noi contracte în vederea maximizării surselor de 

finanțare, iar sumele obținute suplimentar să fie distribuite conform art. 140 alin 3 din legea 85/2014. 

 

3.1.2 Continuarea contractului de închiriere a mijloacelor de transport 
 

O altă sursă prevăzută prin prezentul Plan este obținerea de disponibilități din contractul de 

închiriere mijloace de transport nr. 177/31.12.2015 încheiat de societate (locator) cu Milk Marketing 

SRL (locatar). Prin acesta dreptul de folosință pentru trei autoutilitare este acordat locatarului la prețul 

de 3,900 lei fără TVA / lună. Facturarea și încasarea se realizează lunar. Durata contractului este de 

1 an cu posibilitatea de prelungire automată în cazul în care nu este denunțat de una dintre părți. 

 

Planul de reorganizare include acest contract ca sursă de finanțare în perioada de reorganizare, 

până la ridicarea interdicției de dizolvare și lichidare, și a măsurilor asiguratorii dispuse de organele 

penale și implementarea măsurii de valorificare totală a activului societății pentru îndestularea masei 

credale. 

 

Prezenta măsură generează următoarele venituri și încasări: 

 

Sursa de finanțare AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL (lei) 

Venituri din prestari servicii 46,800 46,800 35,100 128,700 
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Total venituri incluse in buget 46,800 46,800 35,100 128,700 

Încasări din prestari servicii (inclusiv TVA) 55,692 55,692 41,769 153,153 

Total încasări incluse in Cash Flow 55,692 55,692 41,769 153,153 

 

Atașăm prezentului plan contractul de închiriere mai sus amintit. 

 

3.1.3 Valorificarea ansamblului funcțional de fabricare a produselor lactate si a 

brânzeturilor compus din bunuri imobile și mobile deținute de AIDA SRL pe 

amplasamentul din comuna Gălănești nr. 363B, Jud. Suceava 
 

Activul care face obiectul valorificării (transferului de active/valorificare în pachet) reprezintă un 

subansamblu funcțional, în sensul definiției date de art. 5 alin. (1) pct. 65 din legea nr. 85/2014 

compus din următoarele bunuri: 

 

CATEGORIE ACTIV 

2111 TERENURI aflate pe amplasamentul Gălănești nr.363B 

2112 AMENAJARE TEREN – FEADR, în Gălănești nr.363B 

212 CONSTRUCȚII aflate în Gălănești nr.363B 

2131 MIJLOACE FIXE – echip. tehn., aflate în Gălănești nr.363B 

2132 MIJLOACE FIXE, ap. instalații, aflate în Gălănești nr.363B 

214 OBIECTE DE INVENTAR în utilizare, aflate în Gălănești nr.363B 

214.1 OBIECTE DE INVENTAR în utilizare 

TOTAL ANSAMBLU FUNCȚIONAL 

 

Prin această măsură se prevede valorificarea (transferul de active/valorificare în pachet) unui pachet 

funcțional evaluat în procedură astfel: 

 

CATEGORIE ACTIV 
Valoare de 

piață (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 
RAPORT 

2111 TERENURI aflate pe amplasamentul Gălănești 

nr.363B 
210,230 183,890 Nr. 41 din 05.06.2019 

2112 AMENAJARE TEREN – FEADR, în Gălănești 

nr.363B 
625,684 547,290 Nr. 41 din 05.06.2019 

212 CONSTRUCȚII aflate în Gălănești nr.363B 1,952,220 1,707,610 Nr. 41 din 05.06.2019 

2131 MIJLOACE FIXE – echip. tehn., aflate în 

Gălănești nr.363B 
4,868 4,260 Nr. 41 din 05.06.2019 

2132 MIJLOACE FIXE, ap. instalații, aflate în 

Gălănești nr.363B 
260,267 227,660 Nr. 41 din 05.06.2019 

214 OBIECTE DE INVENTAR în utilizare, aflate în 

Gălănești nr.363B 
251,986 220,410 Nr. 41 din 05.06.2019 

214.1 OBIECTE DE INVENTAR în utilizare 144,831 136,680 Nr. 41 din 05.06.2019 

TOTAL ANSAMBLU FUNCȚIONAL 3,450,086 3,027,800  

 

Menționăm faptul că valorificarea activelor din patrimoniul societății urmează a fi efectuată cu 

respectarea prevederilor art. 133 alin. 5 lit. E și F din Legea nr. 85/2014, iar strategia de valorificare și 

regulamentul de licitație vor fi propuse creditorilor ulterior confimării planului de reorganizare și 

ridicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor societății. 

 

Prezenta măsură generează următoarele venituri și încasări: 
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Sursa de finanțare TOTAL (lei) 

Venituri din valorificarea ansamblului agro-industrial 3,450,086 

Total venituri incluse in buget 3,450,086 

Încasări din prestari servicii (scutit de TVA) 3,450,086 

Total încasări incluse in Cash Flow 3,450,086 

 

 În previziunile financiare, valorificarea ansamblului agro-industrial a fost încadrată ca un transfer 

de afacere cu scutire la plata TVA conform prevederilor art. 270 alin. (7) din Codul fiscal. 

 

 Suma estimată în previziunile financiare a fi obținută este 3,450,086 lei, reprezentând valoarea 

de piață a bunurilor conform raportului de evaluare întocmit. 

 

 Strategia de valorificare și regulamentul de licitație vor fi propuse creditorilor ulterior confirmării 

planului de reorganizare și ridicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor societății. Seturile de 

licitații, creșterile/scăderile de preț vor fi prevăzute prin această strategie și aprobată ulterior de 

creditori. 

 

 Valorificarea activelor din patrimoniul societății urmează a fi efectuată cu respectarea 

prevederilor art. 133 alin. 5 lit. E și F din Legea nr. 85/2014 

 

Detaliul la nivel de reper a bunurilor ce fac obiectului transferului de afacere/valorificării în pachet se 

găsește în paginile 5-6 ale raportului nr. 41 din 05.06.2019 întocmit de PFA Skokan Niculae. 

 

3.1.4 Valorificarea mijloacelor de transport 
 

Cu privire la acest punct s-au avut în vedere următoarele elemente: 

 

➔ Strategia prezentului Plan care include lichidarea activului societății după ridicarea măsurilor 

asiguratorii asupra bunurilor societății; 

➔ Necesitatea asigurării disponibilităților bănești pentru respectarea programului de plăți inclus în 

prezentul Plan;  

➔ Bunurile propuse spre valorificare au fost evaluate de către societatea de evaluare, conform 

aprobării creditorilor. Rapoartele de evaluare a activelor au fost depuse la dosarul cauzei. 

➔ Strategia de valorificare propusă și regulamentele de vânzare corespunzătoare, urmează a fi 

aprobate de către creditori conform prevederilor legii 85/2014.  

 

Activele propuse spre valorificare la valoarea stabilită de evaluatorul desemnat în procedură se 

prezintă astfel: 

 

CATEGORIE ACTIV 
Valoare de 

piață (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 
RAPORT 

2133 MIJL. TRANSPORT (Autoturism Ford Fiesta, 

Autocisterna MAN; Autoutilitară Dacia Papuc) 
 54,790  47,920 Nr. 41 din 05.06.2019 

2133.1 MIJL. TRANSPORT (3 Autoutilitare Mercedes)  84,929  74,290 Nr. 41 din 05.06.2019 

TOTAL MIJL.OACE TRANSPORT  139,719  122,210   

Prezenta măsură generează următoarele venituri și încasări: 

 

Sursa de finanțare TOTAL (lei) 
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Venituri din valorificarea ansamblului agro-industrial 139,719 

Total venituri incluse in buget 139,719 

Încasări din prestari servicii (inclusiv TVA) 166,266 

Total încasări incluse in Cash Flow 166,266 

 

 Suma estimată în previziunile financiare a fi obținută este 139,719 lei fără TVA pentru mijloace 

de transport, reprezentând valoarea de piață a bunurilor conform raportului de evaluare 

întocmit. 

 

 Strategia de valorificare și regulamentul de licitație vor fi propuse creditorilor ulterior confirmării 

planului de reorganizare și ridicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor societății. Seturile de 

licitații, creșterile/scăderile de preț vor fi prevăzute prin această strategie și aprobată ulterior de 

creditori. 

 

 Valorificarea activelor din patrimoniul societății urmează a fi efectuată cu respectarea 

prevederilor art. 133 alin. 5 lit. E și F din Legea nr. 85/2014 

 

Detaliul la nivel de reper a mijloacelor de transport se găsește în pagina 6 a raportului nr. 41 din 

05.06.2019 întocmit de PFA Skokan Niculae. 

 

3.1.5 Recuperarea creanțelor 
 

La data de 30.09.2019, data de referință a evaluării întocmită de persoana de specialitate, existau 

creanțe la valoarea contabilă în cuantum de 1,477,127 lei. Având în vedere vechimea creanțelor și 

analiza debitorilor, evaluatorul desemnat în procedură a estimat o valoare de piață în cuantum de 

181,070 lei și o valoare de lichidare în cuantum de 158.510 lei. 

 

Prin prezentul Plan se estimează a fi încasată suma de 181,070 lei, respectiv întreaga valoarea de 

piață a creanțelor conform raportului evaluatorului desemnat în procedură; 

 

Lista detaliată a acestor debite este prezentată în pagina 4 a raportului de evaluare nr. 111/12.11.2019 

întocmit de PFA Skokan Niculae. 

 

3.2 Măsuri adecvate de restructurare financiară 

 
În esență, planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului reeșalonarea datoriilor 

pe o perioadă de 36 luni (3 ani), conform cash-flow-ului și al programului de plăți prezentat.  

 

Situaţia patrimonială a societăţii se prezintă azi ca o situaţie dezechilibrată în care datoriile depăşesc 

valoarea activelor evaluate. Ajustarea masei credale, are scopul echilibrării situației patrimoniale a 

debitoarei prin eliminarea acelor pasive excedentare, pasive care nu-și găsesc corespondent în 

elementele de activ și nu pot fi acoperite de societate în perioada de reorganizare și cu atât mai 

puțin printr-o procedură de faliment. 

 

Astfel, planul de reorganizare prevede ajustarea pasivului prin reducerea cuantumului creanțelor 

creditorilor bugetari și chirografari, precum și eșalonarea unor datorii, conform programului de plăți. 
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Raportat la scopul principal al planului de reorganizare, respectiv lichidarea totală a activului și 

maximizarea plăților către creditorii înregistrați în masa credală, și în condițiile în care din valorificările 

de active și recuperările de creanțe se vor obține sume suplimentare celor prevăzute deja prin 

programul de plăți, administratorul judiciar va face aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) din legea 

nr. 85/2014, potrivit căruia: „Sumele provenite din activitatea curentă a debitorului sau din 

valorificarea activelor negrevate de cauze de preferinţă vor fi prevăzute a se distribui pro rata pentru 

fiecare creanţă prevăzută a se achita în timpul reorganizării, după deducerea sumelor prevăzute ca 

fiind necesare plăţii creanţelor curente exigibile şi a celor necesare asigurării capitalului de lucru, dacă 

este cazul. Programul de plată a creanţelor va prevedea plata acestor sume în trimestrul consecutiv 

celui la care aceste sume devin disponibile” 

 

3.3 Durata planului de reorganizare 
 

Planul de reorganizare prevede o perioadă de derulare de 36 luni (3 ani), perioadă estimată de 

autorul planului a fi suficientă pentru obținerea unei soluții definitive în dosarul penal, ridicarea 

măsurilor de interzicere a dizolvării și valorificarea ansamblului funcțional în condiții optime. 

 

Menționăm faptul că, în ceea ce privește costurile fixe din această perioadă, acestea sunt similare cu 

cele ale unei proceduri de faliment, prin urmare din acest punct de vedere nu există o diferențiere 

în raport cu ipoteza de faliment. 

 

În măsura în care obiectivele stabilite prin plan nu vor putea fi realizate în intervalul propus pentru 

implementarea acestuia, conform art. 139 alin. (5) din Legea insolvenței, modificarea planului de 

reorganizare sau prelungirea duratei acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu 

respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta de legea insolvenței.  

 

De asemenea, în măsura în care obiectivele propuse prin acest plan vor fi atinse într-o perioadă mai 

scurtă de timp, cu referire în principal la valorificarea ansamblului funcțional, durata de implementare 

a planului va putea fi scurtată în mod corespunzător. 

 

4 Previziunile financiare pe perioada derulării planului de reorganizare 
 

Construcția bugetului de venituri și cheltuieli, prognoza fluxului de numerar și programul de plăți au 

fost realizate pornind de la activitatea societăţii și a constrângerilor generate de piață. În întocmirea 

situațiilor s-a ținut cont de strategia de reorganizare și măsurile propuse, structura costurilor 

indirecte, de bunurile garantate ale societății, precum și de datoriile din perioada de observație. 

 

4.1 Previziuni privind bugetul de venituri și cheltuieli 
 

Bugetul de venituri si cheltuieli este un document care fundamentează activitatea financiară și 

direcționează executarea acesteia pe o perioada de gestiune determinată. În același timp, Bugetul 

de Venituri și Cheltuieli constituie instrumentul de realizare a autonomiei financiare și reflectă toate 

resursele unei societăți și destinația lor. 

 

4.1.1 Bugetul de venituri și cheltuieli 
 

B U G E T U L   D E   V E N I T U R I   S I   C H E L T U I E L I AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
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Venituri din prestări servicii  240,000  240,000  180,000  660,000 

Venituri din chirii mijloace de transport   46,800  46,800  35,100  128,700 

Venituri din valorificarea ansamblului agro-industrial - -  3,450,086  3,450,086 

Venituri din valorificarea stocurilor  16,160 - -  16,160 

Venituri din valorificarea mijloacelor de transport - -  139,719  139,719 

Total Venituri  302,960  286,800  3,804,905  4,394,665 

Cheltuieli cu personalul - salarii nete (5815 lei/luna)  69,780  69,780  69,780  209,340 

Cheltuieli cu personalul - contributii salariale (3870 lei/luna)  46,440  46,440  46,440  139,320 

Onorariu adm Judiciar variabil  (4%) -4,800 -6,400 -137,270 -148,470 

Onorariu adm Judiciar fix (200 lei/luna)  28,560  28,560  28,560  85,680 

Cheltuieli cu transportul si delegatii (medie 2019)  1,200  1,200  1,200  3,600 

Cheltuieli cu materiale consumabile (medie 2019)  1,200  1,200  1,200  3,600 

Cheltuieli cu serviciile contabile (medie 2019)  14,400  14,400  14,400  43,200 

Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații (medie 2019)  1,200  1,200  1,200  3,600 

Taxă 2% UNPIR - -  71,796  71,796 

Cheltuieli cu comisioane bancare (medie 2019)  400  400  400  1,200 

Amortizari active (medie 2019)  370,932  370,932  370,932  1,112,796 

Descarcare gestiune (val. neamortizata active) - -  3,939,703  3,939,703 

Total cheltuieli   529,312  527,712  4,408,341  5,465,365 

E B I T -226,352 -240,912 -603,436 -1,070,700 

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI -226,352 -240,912 -603,436 -1,070,700 

 

4.1.2 Ipotezele avute în calcul la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli 
 

Venituri incluse sunt aferente măsurilor previzionate pe cele 36 luni ale planului întocmit, conform 

informațiilor detaliate în capitolul anterior, Strategia de Reorganizare, respectiv: 

 Venituri în cuantum de 660,000 lei din activitatea de prestări servicii (contract fix cu o valoare 

de 20,000 lei/lună), previziune pe 11 trimestre; 

 Venituri în cuantum de 128,700 lei din activitatea de închiriere auto (contract fix cu o valoare 

de 3,900 lei/lună), previziune pe 11 trimestre; 

 Venituri curente din valorificarea stocurilor în cuantum de 16,160 lei  

 Venituri în cuantum de 3,450,086 lei din valorificarea ansamblului agro-industrial compus 

din fabrică de procesare lactate și brânzeturi împreună cu bunurile imobile și mobile 

aferente. 

 Venituri din valorificarea mijloacelor de transport în cuantum de 139,719 lei 

 

Cheltuielile aferente au fost estimate astfel: 

 Cheltuielile cu personalul conform structurii de salariați din prezent, respectiv costurile celor 

5 salariați (2 paznic, 1 consilier juridic, 2 administratori) în cuantum de 5,815 lei/lună salarii 

nete la care se adaugă impozite și contribuții în cuantum de 3,870 lei (atașat stat de salarii 

luna septembrie 2019);  

 Cheltuielile administrative (transport, consumabile, poștă etc) sunt estimate pe baza mediei 

lunare din ultimele luni; 

 Onorariile administratorului judiciar în același cuantum cu cel prevăzut inițial prin hotărârea 

Adunării Creditorilor din data de 18.12.2017, respectiv onorariu fix în cuantum 2.000 lei/lună 

fără TVA și onorariu variabil de 4% fără TVA aplicat creanțelor stinse în cadrul procedurii. 

 Se înregistrează descărcarea de gestiune (valoarea neamortizată) a activelor valorificate 

 Se înregistrează plata taxei UNPIR pentru valorificarea activelor; 
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 Nu se estimează impozit pe profit având în vedere pierderea fiscală în sold. 

 

Situația completă a bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada previzionată este prezentată 

în Anexa nr. 2: Bugetul de venituri și cheltuieli 

 

4.2 Previziuni privind fluxul de numerar 
 

Referitor la sursele de finanțare a programului de plăți, potrivit prevederilor art. 133 alin. 5, lit. B) din 

Legea insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, planul de reorganizare prevede sursele 

de finanțare ale acestuia în capitolul 3 – Strategia de Reorganizare. În tabelul fluxurilor de trezorerie 

de mai jos se prezintă calendarul încasărilor și plăților efectuate conform strategiei de reorganizare 

propusă. 

 

4.2.1 Fluxul de numerar 
 

F L U X   D E   N U M E R A R 
AN 1 AN 2 AN 3  

 

Trim 1 Trim 4 Trim 8 Trim 12  
 

Disponibil la inceputul perioadei din exploatare  9,054  17,005  21,146  28,366  
 

            

INCASARI TOTAL inclusiv TVA  185,632  132,244  135,323  3,616,352   4,752,135 
          

I n c a s a r i  TOTAL 

Încasări din prestari servicii  71,400  71,400  71,400 -   785,400 

Încasări din chirii mijloace de transport   13,923  13,923  13,923 -   153,153 

Încasări din creanțe și stocuri  100,309  46,921  50,000 -   197,230 

Încasări din valorificarea ansamblului agro-industrial - - -  3,450,086   3,450,086 

Încasări din valorificarea mijloacelor de transport - - -  166,266   166,266 
       

PLATI TOTAL inclusiv TVA -157,091 -56,018 -56,018 -271,608  -988,079 
          

P l a t i  TOTAL 

Plăți cu personalul - salarii nete (5815 lei/luna) -17,445 -17,445 -17,445 -17,445  -209,340 

Plăți cu personalul - contributii salariale (3870 

lei/luna) 
-11,610 -11,610 -11,610 -11,610  -139,320 

Onorariu adm Judiciar variabil  -952 -1,904 -1,904 -157,640  -176,680 

Onorariu adm Judiciar fix  -8,497 -8,497 -8,497 -8,497  -101,959 

Plăți cu transportul si delegatii -357 -357 -357 -357  -4,284 

Plăți cu materiale consumabile -357 -357 -357 -357  -4,284 

Plăți cu serviciile contabile -4,284 -4,284 -4,284 -4,284  -51,408 

Plăți poștale și taxe telecomunicații -357 -357 -357 -357  -4,284 

Taxă 2% UNPIR - - - -71,796  -71,796 

Plăți cu comisioane bancare -100 -100 -100 -100  -1,200 

Plăți TVA -11,259 -11,107 -11,107  834  -121,651 

Plăți datorii curente  -101,873 - - -  -101,873 
       

Disponibil sfârșit perioadă din exploatare  37,595  93,231  100,451  3,373,109   

          

T a b e l u l     c r e d i t o r i l o r  Total 

distribuiri 

Masa credala -20,000 -40,000 -40,000 -3,311,759  -3,711,759 

Creante garantate -20,000 -40,000 -40,000 -1,158,605  -1,558,605 

Creante bugetare - - - -2,153,154  -2,153,154 

Creante chirografare  - - - -  - 
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Disponibil net sfârșit perioadă  17,595  53,231  60,451  61,351   

 

4.2.2 Ipotezele avute în calcul în estimarea fluxului de trezorerie 
 

Ipotezele avute în calcul în estimarea fluxului de trezorerie: 

 Sursele de finanțare sunt prezentate detaliat și fundamentate în capitolul anterior, Strategia de 

Reorganizare.  

 Încasările din activitatea curentă (prestări servicii, inchirieri) sunt previzionate conform 

termenelor de plată din contracte; 

 Încasările din valorificări sunt previzionate în aceeași lună cu cea a vânzării; 

 Încasările din valorificarea activelor sunt estimate în trimestrul 12; 

 Încasările de creanțe sunt estimate astfel: trimestrul 1 (încasări curente de la Milk Marketing 

SRL), trimestrul 4 și trimestrul 8 (încasări creanțe în sold conform evaluare PFA Skokan Niculae) 

 Cheltuielile și plățile sunt similare valoric cheltuielilor estimate în perioada de faliment. 

 Plățile se efectuează în aceeași lună cu achiziția/cheltuiala; 

 Plățile datoriilor curente aflate în sold vor fi achitate în trimestrul 1 prin încasarea de creanțe 

curente și achitarea de datorii curente; 

 Societatea este supusă regimului Split TVA pe întreaga perioada de reorganizare, astfel 

previziunile financiare au luat in calcul încasări si plăți cu TVA 19%, excepție făcând valorificarea 

ansamblului funcțional ( transfer de afacere - vânzare scutită de TVA in sensul art. 270 alin. (7) 

din Codul fiscal); 

 Distribuirile către creditorii înscriși în masa credală sunt în cuantum total de 3,711,759 lei. 

 

Situația completă a fluxului de numerar pentru perioada previzionată este prezentată în Anexa nr. 

3: Fluxul de numerar. Situația distribuirilor este detaliată în capitolul 5.1 – Distribuiri și în Anexa nr. 4 

Programul de Plăți. 

 

5 Situația acoperirii pasivului debitorului 
 

Distribuirile de sume către creditorii societății urmează a se efectua în conformitate cu Programului 

de plăţi – Anexa nr. 4 programul de plată a creanțelor. Programul de plată a creanțelor reprezintă, 

conform definiției legale, tabelul de creanţe menţionat în planul de reorganizare care cuprinde 

cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul 

definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, şi care cuprinde: 

 

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanţe pe care debitorul 

se obligă să le plătească acestora; 

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 

 

Programul de plată al creanțelor deținute împotriva societății a fost corelat cu proiecţia fluxului de 

numerar (astfel cum a fost prezentată în capitolul 4 și în anexa la prezentul plan), fiind o imagine a 

capacităţii reale de plată a debitoarei, a creanţelor înscrise la masa credală. 

 

5.1 Situația acoperirii creanțelor înscrise la masa credală 
 

5.1.1 Programul de plată al creanțelor 
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A. Distribuiri către creditorii garantați prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. a) 

 

Planul de reorganizare prevede, faţă de creditorii care beneficiază drepturi de preferință, distribuiri 

de 100% din totalul grupei, în cuantum de 1,558,605 lei.  
           sume în lei 

CREANTE GARANTATE Grupa I 

Creanță 

Tabel 

definitiv 

Distribuiri 

AN 1 

Distribuiri 

AN 2 

 
Distribuiri 

AN 3 

Total 

distribuiri 

Banca Comerciala Romana S.A. 1,477,878  113,785  151,713   1,212,380 1,477,878 

Serraghis Loan Management LTD  80,727  6,215  8,287   66,225 80,727 
 1,558,605  120,000  160,000   1,278,605  1,558,605 

 

Creditorii din categoria creanțelor garantate vor beneficia de distribuiri din închirierea activelor și 

valorificarea acestora în cuantum de 1,558,608 lei eșalonat în cele 12 trimestre ale planului. 

 

Dacă după intrarea în procedura de reorganizare, activul asupra căruia poartă garanția este 

valorificat la un preț mai mare decât valoarea de piață estimată prin raportul de evaluare (valoare 

identică cu partea din creanță rămasă în categoria creanțelor beneficiare a unei cauze de preferință), 

valoarea suplimentară obținută din valorificare va reveni creditorului garantat conform art. 103 din 

Legii nr. 85/2014 care prevede următoarele:  

 
 „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul definitiv până la 

valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 

lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61 În cazul în 

care valorificarea activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai 

mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau în tabelul definitiv consolidat, diferența 

favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanta sa fusese înscrisă 

drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor 

calcula conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această 

prevedere se aplică și în cazul eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura 

de faliment” 

 

Având în vedere că prevederile art. 103 sunt speciale și se aplică cu prioritate,  nu este necesară 

modificarea planului de reorganizare (revenirea asupra hair-cut-ului aplicat creanței Serraghis Loan 

Management LTD) deoarece distribuirea se va efectua în baza acestui text special21. 

 

B. Distribuiri către creditorii bugetari prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c) 

 

Creditorii bugetari dețin creanțe în valoare totală de 12,665,612 lei. Planul de reorganizare prevede, 

față de creditorii bugetari, distribuiri de 17% din totalul grupei, respectiv suma de 2,153,154 lei. Plata 

creanțelor se va efectua în ultimul trimestru al perioadei de reorganizare, din valorificarea activelor 

societății, conform metodei pro-rata în categorie.  

 
21 „Se poate totuși anticipa măcar un caz de distribuire în reorganizare: dacă bunul garantat se vinde la un preț 

superior celui la care a fost evaluat în vederea întocmirii tabelului de creanțe, excedentul va reveni tot creditorului 

garantat, dar nu prin modificarea planului de reorganizare (care cuprinde și programul de plată al creanțelor), 

pentru că unii creditori se pot opune, ci în temeiul legii, iar operațiunea respectivă va constitui în sine o distribuire” 

(Radu Bufan (coord.șt.), Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moțiu, ..., Tratat practic de insolvență, Editura. 

Hamangiu, București, 2014, pag. 740 
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CREANTE BUGETARE      Grupa III 

Creanță 

Tabel 

definitiv 

Distribuiri 

AN 1 

Distribuiri 

AN 2 

Distribuiri 

AN 3 

Total 

distribuiri 

TOTAL  BUGETARI 12,665,612 0 0 2,153,154 2,153,154 

 

Menționăm că în cazul falimentului pentru această categorie se estimează distribuiri de 10%. 

 

C. Distribuiri către creditorii chirografari prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. e) 

 

Vis-a-vis de posibilitățile de plată ale debitoarei, raportat la cash-flow-ul previzionat întocmit în baza 

veniturilor previzionate a se realiza pe perioada planului de reorganizare, se constată că debitoarea 

nu are capacitatea de a genera numerar pentru a acoperii creanțele chirografarilor. Astfel, planul nu 

prevede distribuiri către categoria creanțelor chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. e). 

Menționăm că și în cazul falimentului această categoria va avea același tratament. 

 

CREANTE CHIROGRAFARE    Grupa IV 

Creanță 

Tabel 

definitiv 

Distribuiri 

AN 1 

Distribuiri 

AN 2 

Distribuiri 

AN 3 

Total 

distribuiri 

TOTAL  CHIROGRAFARI 807,684 0 0 0 0 

 

Creditorii chirografari pot beneficia de prevederile art. 287 alin. (d) din Legea 227/2015 – Codul 

Fiscal, respectiv se permite ajustarea bazei de TVA colectat (recuperarea TVA-ului inclus în creanța 

înscrisă în tabelul definitiv de creanțe)  

 

Art. 287 alin. (d) prevede: 
 „în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa 

ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan 

de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța 

creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării 

hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului 

beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea 

în faliment, conform legislației privind insolvența. Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani 

de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească 

de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui în care s-a decis, prin sentință sau, 

după caz, prin încheiere, intrarea în faliment. În cazul în care intrarea în faliment a avut loc 

anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească 

definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței 

până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019. 

Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de 

procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru 

perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru 

operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, 

sunt încasate sume aferente creanțelor respective, se anulează corespunzător ajustarea 

efectuată, corespunzător sumelor încasate, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt 

încasate.” 

Norme metodologice: 
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 „(6) Ajustarea prevăzută la art. 287 lit. d) din Codul fiscal se efectuează în termen de 5 ani de 

la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească 

de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a 

procedurii prevăzute de legislația insolvenței, sub sancțiunea decăderii. Ajustarea este permisă 

chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. În 

cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile 

aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate.” 

 

De asemenea, creditorii chirografari pot beneficia de prevederile art. 26 alin. (1) lit. c din Legea 

227/2015 – Codul Fiscal, respectiv se permite deductibilitatea limitată la 30% a 

ajustărilor/provizioanelor pentru deprecierea creanțelor 

 

Art. 26 alin. (1) lit. c prevede: 
 „c) ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile 

aplicabile, în limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la 

lit. d), e), f), h) și i), dacă creanțele îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  

1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței; 

2. nu sunt garantate de altă persoană; 

3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; Norme 

metodologice„ 

 

Situația completă a distribuirilor este prezentată în Anexa nr. 4: Programul de Plată al creanțelor. 

Distribuirile preconizate a fi realizate conform programului de plată respectă prevederile legii privind 

tratamentul corect şi echitabil al tuturor creanţelor, menţionând în mod expres tratamentul 

categoriilor de creanţe defavorizate.  

 

Așa cum se prevede în Secțiunea a-6-a din legea 85/2014 – Planul – în cadrul acestuia se vor 

menționa categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate (art. 133 alin. 4, lit. a), tratamentul 

categoriilor de creanțe defavorizate (art. 133 alin.5, lit.b), ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor 

tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de 

faliment (art. 133 alin. 4, lit.d), modalitatea de achitare a creanțelor curente (art. 133 alin. 4, lit.e). 

 

5.1.2 Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate 
 

Definiția dată de către legiuitor creanțelor defavorizate la art. 5 alin. (1) pct. 16 a Legii 85/2014, este 

următoarea: 

 
 „categorie de creanțe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanțe pentru care planul 

de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre 

creanţele categoriei respective: 

a) o reducere a cuantumului creanţei și/sau a accesoriilor la care creditorul este îndreptățit 

conform legii; 

b) o reducere a garanţiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăţilor în defavoarea 

creditorului;” 
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Pe de altă parte, art. 139 alin 1 lit E din Legea insolvenței, prevede că sunt considerate creanțe 

nedefavorizate numai acele creanțe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi achitate în 

termen de 30 zile de la confirmarea sa. 

 

Raportat la prevederile Planului se constată că NU există o categorie de creanțe nedefavorizate. 

 

5.1.3 Tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate 
 

Categoriile de creanțe defavorizate prin prezentul plan de reorganizare, potrivit legii, sunt 

următoarele: 

 

A. Creanțele beneficiare a unor cauze de preferință prevăzute de art. 138 lit. a); 

 

Creanțele beneficiind de cauze de preferință conform art. 138 alin (3) lit. a) vor beneficia de distribuiri 

prin Planul de reorganizare conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan în 

procent de 100% din valoarea creanțelor înscrise în această categorie. Programul de plăți prevede o 

eșalonare a acestor creanțe diferită de titlurile de creanță. Pe cale de consecință, categoria creanțelor 

care beneficiază de cauze de preferință este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16 lit b) din 

Legea nr. 85/2014. 

 

B. Creanțele bugetare prevăzute de art. 138 lit. c); 

 

Creanțele bugetare prevăzute de art. 138 alin (3) lit. c) vor beneficia de distribuiri prin Planul de 

reorganizare conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan în procent de 14% 

din valoarea creanțelor înscrise în această categorie de creanțe. Pe lângă reducerea creanței, 

Programul de plăți prevede o eșalonare a acestor creanțe diferită de titlurile de creanță. Pe cale de 

consecință, categoria creanțelor bugetare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. a) și lit 

b) din Legea nr. 85/2014. 

 

C. Creanțele chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit e). 

 

Creanțele chirografare conform art. 138 alin (3) lit. e nu vor beneficia de distribuiri prin Planul de 

reorganizare conform Programului de plăți ce constituie anexă la prezentul Plan. Menționăm că de 

același tratament va beneficia această categorie și în cazul falimentului. Pe cale de consecință, 

categoria creanțelor chirografare este defavorizată prin raportare la art. 5 pct. 16, lit. a) din Legea nr. 

85/2014. 

 

Concluzionând, putem spune că: 

 

 Categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai mult decât creanța înscrisă în Tabelul definitiv 

de creanțe; 

 Categoriile de creanțe defavorizate nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi recuperată 

în ipoteza falimentului, primind o sumă superioară valorii distribuibile în ipoteza falimentului. 

 

5.2 Simularea falimentului 
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Pornind de la scopul principal și intrinsec a unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii într-o 

măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol de referință 

în elaborarea planului. 

 

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, in comparație cu 

valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment, au fost determinate 

ținând cont de prevederile art. 159 si art. 161 din Legea nr.85/2014. 

 

A. Fondurile obținute din vânzarea bunurilor si drepturilor din averea debitorului, grevate, in 

favoarea creditorului, de cauze de preferința, vor fi distribuite în următoarea ordine: 

Art. 159  

alin (1) pct. 1 

Taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, 

inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor 

bunuri, precum şi cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de 

executare silită, creanţele furnizorilor de utilităţi născute ulterior deschiderii 

procedurii, în condiţiile art. 77, remuneraţiile datorate la data distribuirii 

persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condiţiile 

art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea 

tuturor bunurilor din averea debitorului 

Art. 159  

alin (1) pct. 2 

Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă născute în timpul 

procedurii de insolvenţă. Aceste creanţe cuprind capitalul, dobânzile, precum 

şi alte accesorii, după caz 

Art. 159  

alin (1) pct. 3 

Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, cuprinzând tot 

capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, inclusiv cheltuielile, 

precum şi cele corespunzătoare art. 105 alin. (3) şi art. 123 alin. (11) lit. a) 

B. În cazul falimentului, creanțele se plătesc în următoarea ordine: 

Art. 161 pct. 1 

Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin 

prezentul titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi 

administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activităţii, 

precum şi pentru plata remuneraţiilor persoanelor angajate potrivit 

prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 şi 73, sub rezerva celor prevăzute la 

art. 140 alin. (6); 

Art. 161 pct. 2 Creanţele provenind din finanţări acordate potrivit art. 87 alin. (4) 

Art. 161 pct. 3 Creanţele izvorâte din raporturi de muncă 

Art. 161 pct. 4 

Creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea 

procedurii, cele datorate cocontractanţilor potrivit prevederilor art. 123 alin. 

(4) şi cele datorate terţilor dobânditori de bună-credinţă sau 

subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile ori contravaloarea 

acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1); 

Art. 161 pct. 5 Creanţele bugetare 
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Art. 161 pct. 6 

Creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza 

unor obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume 

periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă 

Art. 161 pct. 7 
Creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru 

întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică 

Art. 161 pct. 8 

Creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, 

cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din 

chirii, creanţele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligaţiunile 

Art. 161 pct. 9 Alte creanţe chirografare 

Art. 161 pct. 10 Creanţele subordonate, în următoarea ordine de preferinţă: 

 

a) creanţele născute în patrimoniul terţilor dobânditori de reacredinţă ai 

bunurilor debitorului în temeiul art. 120 alin. (2), cele cuvenite 

subdobânditorilor de rea-credinţă în condiţiile art. 121 alin. (1), precum şi 

creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau 

acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile 

de vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, de către un membru 

al grupului de interes economic 

 b) creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit 

Potrivit art. 133 alin. (4) lit. d) teza finală din legea nr. 85/2014, valoarea estimativă care stă la baza 

comparației estimative a despăgubirilor ce urmează a fi oferite prin plan titularilor tuturor categoriilor 

de creanțe, în raport cu distribuirile în caz de faliment se va face în baza unui raport de evaluare 

întocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61 din legea nr. 85/2014. 

 

Evaluarea activelor aparținând societății AIDA SRL, a fost realizată, conform prevederilor legii 

85/2014, de către o persoană de specialitate independentă, aleasă în temeiul art. 61 din această lege 

de către creditori, respectiv evaluator ANEVAR – PFA SKOKAN Niculae. Prin evaluarea efectuată s-a 

urmărit determinarea atât a valorii de piață a activelor societății debitoare cât și a valorii de lichidare 

a patrimoniului acesteia. 

 

În acest sens menționăm faptul că, potrivit raportului de evaluare și SEV 100– Cadrul general, 

valoarea de piață „este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, 

între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după 

o activitate de marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, 

prudent şi fără constrângere.”.  

 

Valorificarea activelor societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu 

permit obținerea valorii de piață a activelor societății debitoare. Pentru corecta evaluare a valorii ce 

urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor societății debitoare, se utilizează valoarea 

de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăţi, 

într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară 

specificată în definiţia valorii de piaţă” 
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Valoarea de lichidare a activului societății stabilită de către evaluatorul independent prin raportele 

de evaluare, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare și din analiza creanțelor și 

stocurilor efectuată de reprezentanții debitoarei se prezintă după cum urmează: 

 

VALOARE DE LICHIDARE TOTALĂ =   3.321.714 lei 
 

VALOARE DE LICHIDARE ACTIVE GARANTATE =  2.521.080 lei  

VALOARE DE LICHIDARE LIBERE DE SARCINI =   800.024 lei  
 

Valoarea de lichidare obţinută în situația falimentului este în cuantum total de 3.321.714 lei compusă 

din:  

 

CATEGORIE ACTIV 
Valoare de 

piață (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 
RAPORT 

Active imobilizate (terenuri, cladiri, echipamente, 

mijloace de transport etc) 
 3,589,805  3,140,010 Nr. 41 din 05.06.2019 

Stocuri  16,160  14,140 Nr. 111 din 12.11.2019 

Creante  181,070  158,510 Nr. 111 din 12.11.2019 

Disponibilitati banesti la 30.09.2019  9,054  9,054 Nr. 111 din 12.11.2019 

TOTAL EVALUARE PATRIMONIU  3,796,089  3,321,714  

 

CREDIT GRANTAT 
Valoare de 

piață (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 
RAPORT 

Banca Comercială Română  2,802,199  2,451,080 Nr. 41 din 05.06.2019 

Serraghis Loan Management LTD  80,727  70,610 Nr. 41 din 05.06.2019 

TOTAL EVALUARE ACTIV GARANTAT  2,882,926  2,521,690  
    

TOTAL EVALUARE ACTIV LIBER DE SARCINI  913,163  800,024  

 

Aceste sume nu vor putea fi distribuite integral creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe, 

valoarea acestor distribuiri urmând a fi influențată de sumele acumulate în perioada de observaţie 

ce s-ar adăuga creanțelor înscrise în tabel (art. 161 pct 4) și de cheltuielile de procedură (art. 161 pct 

1, art. 159 pct. 1).  

 

În ipoteza în care față de societatea debitoare se vor ridica măsurile dispuse de organele judiciare, 

se va deschide procedura falimentului și activele societății debitoare ar fi valorificate. În conformitate 

cu rapoartele de evaluare și analiza efectuată de autorul planului, se estimează următoarele 

distribuiri în cazul deschiderii procedurii de faliment (exclusiv în condițiile ridicării măsurilor dispuse 

în dosarul penal): 
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Valoarea de lichidare estimată a patrimoniului AIDA SRL este 3.321.714 lei. Data de referință a 

simulării falimentului este 30.09.2019, care este si data de evaluare a creanțelor, stocurilor și 

disponibilităților bănești. 

 

La determinarea valorilor estimate a fi distribuite creditorilor s-au avut în vedere și următoarele: 

 

➔ datorii în perioada de observație în valoare de 147,851 lei reprezentând datoriile acumulate către 

bugetul de stat, furnizori și salariați.  

 

Datorii acumulate în perioada de observație Valoare (lei) 

Datorii către furnizori   30,163 

Datorii bugetul de stat perioada de observație   101,873 

Datorii personal  5,815 

Alte datorii in perioada de observație  10,000 

  147,851 

 

➔ costuri aferente procedurii de faliment estimate la 306,384 lei, compuse din: taxa UNPIR de 2% 

raportat la întregul patrimoniu, onorariile lichidatorului judiciar, costurile lunare fixe ca salariatii, 

estimarea volumului arhivei raportat la costul per metru liniar conform normelor UNPIR și 

estimarea unor cheltuieli neprevăzute. Perioada de derulare a procedurii de faliment a fost 

estimată a se întinde pe o perioadă de 12 de luni (vezi demersuri de recuperare creanțe și acțiuni 

pe rol), cheltuielile de procedură fiind estimate la perioada de timp anterior menționată. 

Activ grevat de 

sarcini

Activ liber de 

sarcini

Active imobilizate (terenuri, cladiri, echipamente, mijloace de transport etc)  2,521,690  618,320

Stocuri -  14,140

Creante -  158,510

Disponibilitati banesti la 30.09.2019 -  9,054

 2,521,690  800,024

VALOARE DE LICHIDARE

VALOARE DE LICHIDARE  3,321,714

conform raport evaluare Nr. 111 din 12.11.2019

Total de distribuit

CATEGORII DE ACTIV OBSERVAȚII

conform raport evaluare Nr. 41 din 05.06.2019

conform raport evaluare Nr. 111 din 12.11.2019

conform raport evaluare Nr. 111 din 12.11.2019

CATEGORIE DISTRIBUIRE

Creanțe 

conform 

tabel definitiv 

(fără 

f ideiusori)

Valoare de 

lichidare 

activ 

garantat 

Cheltuieli de 

procedură

Ordinea de 

distribuire

Distribuiri din 

activ garantat

Distribuiri din 

activ negarantat

Procent 

distribuire

Sold rămas 

de distribuit

Temei legal 

(Legea 85/2014)

Cheltuieli procedură 9.22%  306,384  142,827  163,557 100%
Art. 159 alin. (1) pct. 1 și 

art. 161 pct. 1

Total de distribuit 90.78%  1,541,975  1,473,355  3,015,330

Garantați 1,558,605  2,521,690 142,827  1,541,975  1,541,975 - 98.93%  1,473,355 Art. 159 alin. (1) pct. 3

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1,477,878 2,451,080 136,315  1,477,878  1,477,878 100.00%

Serraghis Loan Management LTD 80,727 70,610 6,513  64,097  64,097 79.40%

Salariați - - - #DIV/0!  1,473,355 Art. 161 pct. 3

Creanțe curente nascute în perioada de observație  147,851  147,851 100%  1,325,504 Art. 161 pct. 4

Bugetari  12,665,612  12,665,612  1,325,504 10.5% - Art. 161 pct. 5

Bugetari cf tabel definitiv 12,665,612 12,665,612 1,325,504 10.47%

Chirografari -  art 161, pct 8  807,684  824,314 0 0% - Art. 161 pct. 8

Conform tabel definitiv art 161, pct 8 807,684  807,684 - 0%

Creditor garantat Serraghis  16,630 - 0%

TOTAL distribuiri creante tabel definitiv  1,541,975  1,325,504 19%

TOTAL acoperire cheltuieli procedura faliment  142,827  163,557 100%

TOTAL acoperire cheltuieli perioadă observatie -  147,851 100%

Total  1,684,802  1,636,912 21.45%

 306,384

 147,851

15,486,136

 15,031,901

Aplicare art. 159 alin. (2) din L. 85/2014
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Cheltuieli procedură faliment pentru 12 luni 
Valoare 

(lei) 

Taxa UNPIR (2% * valoare lichidare total active) 66,434 

Onorariu variabil lichidator judiciar (4% * valoare distribuirilor realizate + TVA) 71,400 

Onorariu fix lichidator judiciar (2.000 lei/luna + TVA) * 12 luni 28,560 

Costuri servicii contabile (1,409 lei/luna) 16,908 

Costuri salariale administrare si paza - 9495 lei inclusiv taxe / luna coform stat de salarii din prezent (2 

paznici, administrator, consilier juridic) 
113,940 

Arhivare  (aprox 10 bibliorafturi /ml  50 dosare/15 =5 ml) * 30 euro/ml cost prelucrare *8 euro/an/ml cost 

depozitare 
3,142 

Consumabile, asigurari, comisioane bancare 1,000 

Alte cheltuieli neprevazute  5,000 

 306,384 

 

Respectându-se prevederile art. 159 si 161 din Legea 85/2014, din valoarea totală a sumelor obținute 

în ipoteza lichidării patrimoniului societății, suma de 16,423,874 lei ar urma sa fie distribuită 

creditorilor garantați, aceștia fiind îndestulat în proporție de 99%.  

 

Datoriile acumulate în perioada de observație urmează a fi acoperite într-un procent de 100%, având 

ca sursă financiară valorificarea activelor libere de sarcini 

 

Creditorii bugetari aflați sub incidenta art. 161 pct. 5 care dețin creanțe în valoare de 12,665,612 lei  

ar beneficia de distribuiri de sume in procent de 10% din totalul creanței deținute, distribuirile urmând 

a se efectua din valorificarea activelor libere de sarcini 

 

Creditorii chirografari aflați sub incidenta art. 161 pct. 8 NU ar beneficia de distribuiri de sume. 

 

În concluzie, procentul estimat de acoperire a masei credale într-o procedură de faliment este de 

19% raportat la totalul masei credale a societății.   

 

5.3 Situația despăgubirilor ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de 

creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin 

distribuire în caz de faliment  
 

În ceea ce privește sumele pe care creditorii le-ar obține în ipoteza în care față de societate s-ar 

deschide procedura falimentului, se cuvine a menționa faptul că această valoare este influențată și 

de obligațiile de plată pe care societatea le-a înregistrat față de creditorii săi curenţi în timpul 

periodei de observaţie, creditori care în ipoteza falimentului ar avea înscrise creanțele lor în categoria 

reglementată de art. 161 pct. 4 din Legea nr. 85/2014. Valoarea acestor creanțe va influența în mod 

corespunzător contravaloarea distribuirilor față de creditorii ale căror creanțe se încadrează în 

categoria creanțelor chirografare.  

 

Astfel, raportând aspectele prezentate mai sus, simularea falimentului și distribuirile din prezentul 

Plan, situația se prezintă după cum urmează: 

      sume in lei 

Creditor Creanţa admisa  
Faliment Plan 

% lei % lei 

Garantați 1,558,605 99%  1,541,975 100%  1,558,605 



Pagină 59 din 63 

 

Cheltuieli perioada de observatie 147,851 100%  147,851 100%  147,851 

Bugetari 12,665,612 10%  1,325,504 17%   2,153,154 

Chirografari - art 161, pct 8 807,684 0% - 0% - 
            

Sume aferente masei credale: 15,031,901 19% 2,867,479 25% 3,711,759 

 

Conform acestui scenariu, procentul de recuperare al creanțelor creditorilor în cele două variante 

(reorganizare vs. faliment) este următorul: 

 

Reorganizare  Lichidare prin Faliment 

creanţele garantate 100 % 

creanţele bugetare 17 % 

creanţele chirografare 0 % 
 

 

creanţele garantate 99% 

creanţele bugetare 10% 

creanţele chirografare 0% 
 

 

Față de valorile prezentate mai sus, menționăm faptul că totalul distribuirilor ce urmează a se efectua 

prin programul de plăți propus prin prezentul plan de reorganizare către creditorii înscrişi în tabelul 

de creanţă sunt în cuantum de 3,7 mil lei, sumă care este superioară sumelor achitate în ipoteza 

falimentului, estimate la 2,9 mil. lei. 

 

5.4 Modalitatea de achitare a creanțelor curente 
 

În ce privește datoriile curente născute în perioada de insolvență, acestea sunt și vor fi achitate în 

conformitate cu actele din care rezultă respectându-se prevederile art. 5 pct. 20 și art. 102 alin 6 din 

legea 85/2014.  

 

5.5 Analiza condițiilor impuse de instituția juridică a tratamentului corect și echitabil 

al creanțelor 
 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect şi echitabil 

există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanţă care respinge planul nu 

primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; 

 

b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât 

valoarea totală a creanţei sale; 

 

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang 

inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 

138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. 

 

d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte, cu 

excepţia rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferință, precum şi în cazul 

în care deținătorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța 

sa. 
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Tratamentul corect şi echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin Planul de reorganizare se 

apreciază în funcție de următoarele elemente de referință: 

 

1. Tabelul definitiv de creanțe împotriva debitoarei; 

2. Programul de plăți prevăzut prin Planul de reorganizare; 

3. „Rapoartele de evaluare ale patrimoniului AIDA SRL”, întocmit de evaluatorul selectat în 

procedură. 

 

Pentru calificarea tratamentului corect şi echitabil aplicat creanţelor defavorizate prin Plan, a fost 

efectuată o estimare a sumelor distribuite în caz de faliment creditorilor prezentată în cele de mai 

sus.  

 

Raportat la aceste elemente, respectarea tratamentului corect şi echitabil va putea fi precizat cu  

acurateţe vis-a-vis cu fiecare dintre categoriile de creanţe şi vis-a-vis cu fiecare dintre creanţele luate 

individual doar după examinarea votului asupra planului, pentru că îndeplinirea anumitor condiţii 

depinde de rezultatul, respectiv aprobarea sau respingerea planului de către fiecare dintre creditori. 

 

5.6 Remunerațiile persoanelor angajate (art. 140 alin. (6) din legea nr. 85/2014)  
 

Plata remunerației administratorului judiciar din perioada de reorganizare urmează a se efectua în 

același cuantum aprobat pentru perioada de observație în cadrul Adunării Generale a Creditorilor 

din data de 18.12.2017 publicată în BPI nr. 24253 /22.12.2017 și a prevederilor art. 102 alin. 6 din 

Legea nr. 85/2014 după următoarea structură: 

 

 Onorariul fix corespunzător perioadei de reorganizare judiciară: 2.000 lei lunar +TVA. 

 

 Onorariu de succes de  4% + TVA din sumele distribuite creditorilor, rezultate din valorificări de 

active si recuperări de creanțe, indiferent daca obținerea rezultatului ar implica derularea unor 

litigii susținute de către administratorul judiciar pentru obținerea acestora. 

 

Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar. 

 

6 Descărcarea de răspundere a debitorului 
 

Conform art. 133 alin. (4) lit c) din legea nr. 85/2014, planul de reorganizare va menționa „dacă și în 

ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv 

și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere” 

 

În privința acestei condiții, în doctrina de specialitate s-au arătat următoarele: „În privința descărcării 

de răspundere, prevederea are relevanță doar în cazul în care planul de reorganizare nu reuşeşte şi 

se trece la procedura falimentului, întrucât, în această ipoteză, creanțele (pasivul) descărcate prin plan 

sunt reversate, în cadrul tabelului definitiv consolidat. În cazul în care planul de reorganizare reuşeşte 

(prin ipoteză, toţi creditorii au primit, în întregime, sumele de bani prevăzute în programul de plăţi, 

iar creanțele curente au fost achitate, exceptând situația în care creditorii au renunțat, creanța a fost 

considerată nedatorată sau au fost realizate alte înțelegeri cu respectivii creditori), debitorul este 
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descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi 

cea prevăzută în plan.”22 

 

Potrivit art. 140 alin. (1) din legea nr. 85/2014, „Când sentinţa care confirmă un plan intră în vigoare, 

activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi 

ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul intrării în 

faliment se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva debitorului 

prevăzut la art. 112 alin. (1), scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare.”  

 

De asemenea, potrivit art. 181 alin. (2) din legea nr. 85/2014: „La data confirmării unui plan de 

reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte 

de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare. În 

cazul trecerii la faliment, dispoziţiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile” 

 

După cum se poate observa, din cele prezentate mai sus, regimul descărcării de răspundere a 

societății debitoare este strict reglementat de lege, planul de reorganizare neputând conține 

prevederi contrare acestui regim juridic. Astfel, la data confirmării planului de reorganizare de către 

judecătorul sindic societatea debitoare Aida SRL va fi descărcată de răspundere în privința diferenței 

dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului de reorganizare și cea 

prevăzută în plan, societatea debitoare urmând să achite creditorilor participanți la procedură doar 

sumele prevăzute în programul de plăți, parte componentă a planului de reorganizare. 

 

Această descărcare de datorie nu operează în privința situațiilor în care legea prevede un regim 

juridic special, respectiv:  

 

 În cazul valorificării unor active grevate de cauze de preferință. Dacă astfel de active sunt 

valorificate la un preț mai mare decât valoarea de piață estimată prin raportul de evaluare 

(valoare identică cu partea din creanță rămasă în categoria creanțelor beneficiare a unei cauze 

de preferință), valoarea suplimentară obținută din valorificare va reveni tot creditorului garantat 

conform art. 103 din Legii nr. 85/2014. Având în vedere că prevederile art. 103 sunt speciale și se 

aplică cu prioritate, nu este necesară modificarea planului de reorganizare (revenirea asupra 

hair-cut-ului aplicat) deoarece distribuirea se va efectua în baza acestui text special23. 

 

În cazul în care, ulterior confirmării planului de reorganizare se va dispune trecerea la faliment a 

societății Aida SRL, se va reveni la situația creanțelor existentă în tabelul definitiv de creanțe, 

scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare.  

 

7 Controlul și conducerea activității debitorului pe perioada reorganizări 
 

 
22  “Întărirea mecanismului insolvenței în România”. Program finanțat de BIRD Codul insolvenței adnotat, pag. 199 
23 „Se poate totuși anticipa măcar un caz de distribuire în reorganizare: dacă bunul garantat se vinde la un preț 

superior celui la care a fost evaluat în vederea întocmirii tabelului de creanțe, excedentul va reveni tot creditorului 

garantat, dar nu prin modificarea planului de reorganizare (care cuprinde și programul de plată al creanțelor), 

pentru că unii creditori se pot opune, ci în temeiul legii, iar operațiunea respectivă va constitui în sine o distribuire” 

(Radu Bufan (coord.șt.), Andreea Deli-Diaconescu, Florin Moțiu, ..., Tratat practic de insolvență, Editura. 

Hamangiu, București, 2014, pag. 740 
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Prin Sentința civilă nr. 5383/2017, pronunţată în data de 05.10.2017, Tribunalul București, Secția a VII-

a Civilă a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de societatea debitoare 

Aida SRL, menținând dreptul de administrare al societății. Raportat la prevederile art. 133 alin. (5) 

pct. A din Legea nr. 85/2014, conducerea activității debitoarei Aida SRL, pe perioada reorganizării, 

inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa se va realiza de către administratorului 

special, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar. Menţionăm faptul că şi în 

perioada de observaţie, conducerea activităţii a fost asigurată de către administratorul special sub 

supravegherea administratorului judiciar, toate măsurile fiind prezentate în cuprinsul rapoartelor 

întocmite în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Administratorul special 

va realiza conducerea activității în scopul îndeplinirii tuturor obligațiilor stabilite prin Planul de 

reorganizare. 

 

Utilizarea fondurilor bănești se va efectua în scopul îndeplinirii indicatorilor previzionați în planul de 

reorganizare. Administratorul special va analiza, în permanență, întreaga activitate a societății și va 

întocmi trimestrial un Raport de analiză comparativă a indicatorilor stabiliți prin Planul de 

reorganizare și a celor efectiv realizați.  

 

Administratorul special va întreprinde toate demersurile care implică patrimonial societatea cât și 

cele menite să conducă la realizarea măsurilor stabilite prin Planul de reorganizare care nu au fost 

menționate expres în prezentul plan. În conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 66, lit. (a) din Legea 

nr.85/2014, administratorul judiciar va acorda avizul său prealabil cu privire la efectuarea plăților pe 

perioada reorganizării, inclusiv pentru operațiuni care nu au fost menționate expres în Planul de 

reorganizare, dar care concură la realizarea Planului și/sau la plata creditorilor: 

 

 Plățile prin contul bancar și prin casierie, inclusiv avansurile spre decontare, altele decât cele 

prevăzute în cash -flow;  

 Încheierea unor contracte noi și sau modificarea substanțială a celor în derulare;  

 Operațiunile juridice în litigiile privind recuperarea creanțelor născute după deschiderea 

procedurii;  

 Operațiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc; 

 Tranzacții;  

 Situațiile financiare și raportul de activitate atașat acestora;  

 Măsurile de restructurare sau modificările regulamentului de ordine interioară;  

 Mandatele pentru adunările și comitetele creditorilor ale societăților aflate în insolvență la care 

societatea deține calitatea de creditor, precum și în adunările generale ale acționarilor la care 

societatea deține participații.  

 

Avizarea se efectuează având la bază o raportare întocmită de către administratorul special, care 

menţionează şi faptul că au fost verificate şi că sunt îndeplinite condiţiile privind realitatea şi 

oportunitatea operaţiunilor juridice supuse avizării. 

 

Administratorul special va fi mandatat să efectueze în numele și pe seama debitorului toate actele 

de administrare necesare realizării planului de reorganizare şi va avea drept de dispoziție asupra 

bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar. 
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Procedura de valorificare a bunurilor din patrimoniul societății va fi condusă și gestionată de către 

administratorul special și administratorul judiciar și, implicit, semnarea din partea Aida SRL. a 

contractelor de vânzare-cumpărare cu privire la activele valorificate. 

 

Debitoarea va fi obligată să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan. 

 

În temeiul art. 102, alin. 6 din legea nr. 85/2014 creanţele născute în perioada de reorganizare vor fi 

achitate în conformitate cu documentele din care acestea rezultă.  

 

În cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării planului se va reveni la situaţia stabilită prin tabelul 

definitiv al tuturor creanţelor împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1) din legea insolvenței, 

scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare conform art. 140 alin. 1 din legea 

85/2014. 

 

 

AIDA SPRL 

prin 

Daneliuc Lăcrămioara - Aurica 

Administrator Special 

 

________________________________ 

 

 

 

 

8 Anexele planului de reorganizare 
 

Anexa nr. 1. Tabelul definitiv de creanțe  

Anexa nr. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli 

Anexa nr. 3. Fluxul de trezorerie 

Anexa nr. 4. Programul de plăți 

Anexa nr. 5. Centralizator evaluare patrimoniu AIDA SRL 

Anexa nr. 6. Contract de prestări servicii și Contract de închiriere auto 

Anexa nr. 7. Hotararea AGA de întocmire si aprobare a Planului 

Anexa nr. 8. Xerocopie declarație intenție de reorganizare nr. 137/09.11.2017 depusă la dosarul 

cauzei și comunicată administratorului judiciar 

Anexa nr. 9. Raportul de evaluare nr. 111 din 12.11.2019 

Anexa nr. 10. Raportul de evaluare nr. 41 din 05.06.2019 


