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I.

PREAMBUL

Prin Încheierea de ședința din data 11.12.2014, instanța a amânat cauza la 29.01.2015 pentru
confirmarea planului de reorganizare aprobat de Adunarea creditorilor în data de 08.01.2014, în
vederea modific rii Planului de reorganizare în sensul încluderii în programul de pl ți al
creanțelor și pe creditorul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” Piatra Neamt
conform noii structuri a Tabelului Definitiv Reunit al creanțelor, publicat în BPI nr.
21735/08.12.2014, și afișat la ușa instanței conform procesului-verbal de afișare din data de 08.12.2014,
reconvocarea adun rii generale a creditorilor debitoarei “CONSTRUCȚII FEROVIARE
MOLDOVA” S.A, în vederea supunerii la vot a modific rii planului de reorganizare depus la grefa
Tribunalului Iași.
Având în vedere cele mai sus menționate, facem cunoscut creditorilor urm toarele informații
privind desf șurarea procedurii cu privire la Planul de Reorganizare:
- Ținând cont de opțiunea debitoarei exprimat prin Cererea introductiv privind deschiderea
procedurii admis de judec torul sindic privind depunerea Planului de Reorganizare în termenul
legal prev zut de art.94 din Legea nr.85/2006 și susținerea administratorului judiciar în vederea
întocmirii și depunerii Planului de reorganizare a societ ții debitoare, administratorul judiciar a
procedat la elaborarea și depunerea Planului de Reorganizare al societ ții debitoare în conformitate cu
situația economico - financiar actual a “ CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A.
-În data de 08.01.2014, creditorii legali convocați în conformitate cu ordinea de zi stabilit prin
Convocatorul nr. 2437/19.12.2013, cu o paritate de 4 la 1, aprob Planul de reorganizare, elaborat de
c tre administratorul judiciar. Hot rârea adun rii creditorilor a fost cuprins în procesul-verbal din
data de 08.01.2014, iar Extrasul nr. 33/09.01.2014 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr. 411/09.01.2014.
-Având în vedere faptul c nu au fost formulate contestații îndreptate împotriva procesului
verbal al adun rii creditorilor debitoarei “CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A din data de
08.01.2014 și considerând ca sunt îndeplinite toate condițiile (ce țin de votarea planului de c tre
adunarea creditorilor și mai ales de legalitate acestuia) necesare în vederea confirm rii planului de
reorganizare pentru debitoarea “CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A, administratorul
judiciar a solicitat instanței confirmarea Planului de Reorganizare pentru debitoarea CONSTRUCȚII
FEROVIARE MOLDOVA S.A, așa cum a fost aprobat de Adunarea creditorilor societ ții debitoare din
data de 08.01.2014.
-Prin Încheierea de ședința din data 16.01.2014, instanța a prorogat pronun area pe planul de
reorganizare pân la solu ionarea irevocabil a contesta iilor la tabelul definitiv din dosarele
asociate a6, a7 i a8.
- Contestațiile împotriva Tabelului Definitiv ce au f cut obiectul dosarelor asociate a6, a7 și a8
au fost respinse irevocabil, conform Deciziilor Curtii de Apel Iași.
- Ulterior întocmirii tabelului preliminar, s-a inregistrat o noua declarația de creanț formulat
de Inspectoratul pentru Situatii de urgenta PETRODAVA al judetului Neamt. Administratorul
judiciar a procedat la analizarea acesteia și la întocmirea Suplimentului VII la tabelul preliminar al
creanțelor debitoarei, înscriind cu 0,00 lei în categoria crean elor chirografare (art. 123, pct.7 ),
administratorul judiciar apreciind c sum solicitat de 2.076,78 lei este prescris .
-Ulterior acestui moment, a fost promovat contestația formulat de Inspectoratul pentru
Situatii de urgenta PETRODAVA al judetului Neamt, potrivit c reia creditorul a contestat neînscrierea
in tabelul de creante al debitoarei a sumei de 2076,78 lei, necontestând categoria unde a fost încadrat
creanța solicitat .
-Conform Hot rârii nr. 2010/2014 27.11.2014 pronunțată în dosarului asociat nr.
5864/99/2012/a9, instanța de judecat a admis contestatia formulat de creditoarea Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta „Petrodava”, împotriva Tabelului preliminar suplimentar nr. 674/21.03.2014
(Supliment VII), publicat in B.P.I. nr. 6042/26.03.2014 și a dispus inscrierea creditoarei Inspectoratul
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pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” Piatra Neamt in tabelul de creante al debitoarei SC
Constructii Feroviare Moldova SA cu suma de 2076,78 lei.
-Conform dispozitiilor instanței, administratorul judiciar a procedat la inscrierea creditoarei
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” Piatra Neamt, in tabelul de creante al debitoarei
SC Constructii Feroviare Moldova SA cu suma de 2076,78 lei în categoria crean elor chirografare (art.
123, pct.7 ) și la întocmirea Tabelului Definitiv Reunit nr. 2680/04.12.2014 al obliga iilor debitoarei “
CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A, în conformitate cu prevederile art.74 alin (1) din
Legea nr.85/2006 privind procedura insolven ei, cu modific rile i complet rile ulterioare, care a
fost afisat la Tribunalului în data de 08.12.2014 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven
nr.
21735/08.12.2014.
- Cum am menționat anterior, prin Încheierea de ședința din data 11.12.2014, instanța a amânat
cauza la 29.01.2015 pentru aprobarea planului de reorganizare propus, dispunând reconvocarea
Adun rii creditorilor în vederea aprob rii Planului de Reorganizare conform noii structuri a masei
credale (creanțele tuturor creditorilor fiind aceleași, singura modificare fiind reprezentat
includerea creanței creditoarei Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” Piatra Neamt
creanțelor creditorilor chirografari).
II. PROGRAMUL DE PLAT

AL CREAN ELOR

Prin prezentul Addendum nu sunt modificate prevederile Programului de Pl ți inclus în
Planul de Reorganizare și aprobat în Adunarea creditorilor, singura modificare fiind includerea
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” Piatra Neamt în categoria creditorilor și
propunerea de distribuire aferent .
II.1. Distribuiri c tre creditorii salaria i
Creditori salaria i înscri i în Tabelul Definitiv al obliga iilor debitoarei, conform eviden ei
contabile, au o crean
în sum de 9.038,00 lei reprezentând drepturi salariale neridicate.
În perspectiva stingerii pasivului corespunz tor crean elor izvorâte din drepturi de munc ,
propunem rambursarea acestora în dou tranșe, în primul an al planului de reorganizare propus, în
trimestrul II și trimestrul III, dup confirmarea planului de c tre judec torul sindic.
II.2. Distribuiri c tre creditorii garanta i
1. D.E.F.P.L.-Prim ria Ia i – creditor garantat – garan ii reale mobiliare constând în sechestre
înscrise în Arhiva Electronic a Garanțiilor Materiale, conform art. 121 alin 1 pct. 2, pentru suma de
987.579,00 lei.
Crean a, înscris în tabelul definitiv al crean elor întocmit conform prevederilor art. 74 alin. 1
din Legea nr. 85 /2006 privind procedura insolven ei, reprezint impozite i taxe datorate bugetului
local, înscrise în Tabelul Definitiv al crean elor în conformitate cu prevederile art.74 alin.1.
În perspectiva stingerii pasivului corespunz tor acestei crean e garantate, propunem
rambursarea ei în 2 (dou ) rate trimestriale egale( trimestrul III și trimestrul IV) prev zute în anul al
III-lea al planului de reorganizare propus, dup confirmarea planului de c tre judec torul sindic
2. Direcția General a Finanțelor Publice a jud.Iași– creditor garantat – garan ii reale
mobiliare constând în sechestre înscrise în Arhiva Electronic a Garanțiilor Materiale, conform art. 121
alin 1 pct. 2, pentru suma de 16.601,00 lei.
Crean a, înscris în tabelul definitiv al crean elor întocmit conform prevederilor art. 74 alin. 1
din Legea nr. 85 /2006 privind procedura insolven ei, reprezint impozite i taxe datorate bugetului
consolidat al statului, înscrise în Tabelul Definitiv al crean elor în conformitate cu prevederile art.74
alin.1.
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În perspectiva stingerii pasivului corespunz tor crean elor garantate, propunem rambursarea
acestora în 4 rate trimestriale egale( trimestrul I, trimestrul II, trimestrul III și trimestrul IV), în anul al
III-lea al planului de reorganizare propus, dup confirmarea planului de c tre judec torul sindic.
II.3. Distribuiri c tre creditorii bugetari
1. Direcția General a Finanțelor Publice a jud.Iași - creditor bugetar privilegiat, cu o crean
bugetar înscris în Tabelul Definitiv al obliga iilor în sum de 144.443.323,00 lei reprezentând
impozite i taxe c tre bugetul consolidat al statului i penalit
i de întârziere cu titlu executoriu.
2. C.N.A.D.R.-D.R.D.P IA I- creditor bugetar, cu o crean
bugetar înscris în Tabelul
Definitiv al obliga iilor în sum de 9.327,71 lei reprezentând tarif de desp gubire, amend ,
autoriza ii speciale de transport i avans cheltuieli de executare.
3. Prim ria Bârlad- creditor bugetar, cu o crean
bugetar înscris în Tabelul Definitiv al
obliga iilor în sum de 46.795,00 lei reprezentând impozite i taxe c tre bugetul local.
4. Prim ria Câmpulung Moldovenesc- creditor bugetar, cu o crean
bugetar înscris în
Tabelul Definitiv al obliga iilor în sum de 8.466,00 lei reprezentând impozite i taxe c tre bugetul
local.
5. Prim ria Pașcani- creditor bugetar, cu o crean
bugetar înscris în Tabelul Definitiv al
obliga iilor în sum de 203.330,12 lei reprezentând impozite i taxe c tre bugetul local.
6. Prim ria Pojorâta- creditor bugetar, cu o crean
bugetar înscris în Tabelul Definitiv al
obliga iilor în sum de 486,60 lei reprezentând impozite i taxe c tre bugetul local.
7. Prim ria Suceava- creditor bugetar, cu o crean
bugetar înscris în Tabelul Definitiv al
obliga iilor în sum de 417.015,95 lei reprezentând impozite i taxe c tre bugetul local.
8. Prim ria Vama- creditor bugetar, cu o crean
bugetar înscris în Tabelul Definitiv al
obliga iilor în sum de 76.813,00 lei reprezentând impozite i taxe c tre bugetul local.
În perspectiva stingerii pasivului corespunz tor crean elor bugetare, propunem rambursarea
acestora în 2(dou ) rate trimestriale( trimestrul III și IV), în anul al III-lea al planului de reorganizare
propus, dup confirmarea planului de c tre judec torul sindic.
II.4. Distribuiri c tre creditorii chirografari
Pentru aceast categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli și cashflowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu exist resurse pentru plata crean elor, astfel
încît se propune 0% din creanțe.
SUMA ÎNSCRIS
ÎN TABELUL
DEFINITIV

CREDITOR

Inspectoratul pentru Situații de Urgenta PETRODAVA al
Judetului Neamt
Compania Construc ii
Moldovenesc

Feroviare

S.A.

Câmpulung

SC Antrepriza de Lucr ri Drumuri i Poduri SA- în
insolven
Adam Curiciuc
B.R.D-GROUPE SOCIETE GENERALE-SUC. IA I

SUM
DISTRIBUIT

2.076,78

0

292.261,56

0

13.791,77

0

1.620

0

*(494.269,45)

0
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Comisia Na ional

a Valorilor Mobiliare

11.105,20

0

Societatea de Construc ii ”CCCF” Bucuresti SA- în
insolven prin administrator judiciar ACTIV LICHIDATOR
IPURL

20.381,85

0

SC CET SA - în insolven
prin administrator judiciar
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IA I SPRL

17.787,00

0

SC Conplast SA

213.800,00

0

35.975,41

0

1.302,00

0

428,55

0

607,68

0

1.141,74

0

505.854,66

0

331.067,25

0

SC KVB Economic SA

4.080,79

0

SC MUV SRL

5.604,90

0

SC Media Rom Grup SRL

8.507,42

0

SC Omega Telecomunication SRL

33.754,49

0

SC Omega IS Comunication SRL

34.974,00

0

SC Salubris SA

1.280,72

0

189.975,78

0

SC S.I.M.A.R. SA

4.137,36

0

SC Saxon’s SRL

2.268,29

0

SC Tehnoton SA

124.171,00

0

SC Vitalef SA

22.320,00

0

SC Zaharescu Constructii SRL

3.121,30

0

SC Euro Vial Lighting SRL

35.813,71

0

Autoritatea Feroviara Romana-AFER

6.816,82

0

Compania Na ional

de C i Ferate ”CFR” SA

S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
SC Est Rom SA
SC Iris Impex SRL – in insolven
judiciar SOLVENS SPRL
SC Între inere Mecanizat

prin administrator

a C ii Ferate SA

IVECO Capital Leasing IFN SA (fost
SA)

Afin Leasing IFN

SC Ind-Dor Grup Com SA

Societatea Na ional
c l tori” SA

Transport Feroviar de C l tori ”CFR

II.5. Distribuiri creditori indispensabili pentru activitatea curent , conform art.96 alin.1
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Potrivit art.96 alin.1 din Lege nr.85/2006, pentru administrararea eficient a procedurii, planul
poate desemna o categorie separat de crean e, compus numai din acele crean e chirografare care,
în sensul art.49 alin.(1) apar in furmizorilor f r de care activitatea debitorului nu se poate
desf
ura i care nu pot fi înlocui i.
Prezentul plan prevede, pe baza listei propuse de administratorul special și confirmat de
administratorul judiciar, constituirea ca i categorie distinct de crean e, în sensul prev zut de art.96
alin.1 din Legea nr.85/2006 a categoriei de creditori indispensabili pentru activitatea curent care va
avea urm toarea componen
:
•
•

E.ON Energie Romania S.A.- cu o creanț în sum de 162.226,53 lei;
E.ON Gaz Distribuție S.A.- cu o creanț în sum de 208,41 lei

Pentru aceast categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli și cashflowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu exist resurse pentru plata crean elor, astfel
încît se propune 0% din creanțe.
II.6. Programul de plat

al crean elor n scute în perioada de observa ie

A a cum am ar tat în prezentul plan de reorganizare, societatea a acumulat datorii în cursul
perioadei de observa ie în sum total de 2.412.039,66, din care:
1. Datorii c tre bugetul consolidat al statului :
2.412.039,66 lei
Dac în privin a furnizorilor, datoriile accumulate sunt în termenele scadente de plat , conform
contractelor în derulare, în ceea ce prive te datoriile accumulate c tre bugetul consolidate al statului,
corelat cu previziiunile fluxului de numerar, dar i cu rigorile Legii nr. 85/2006, propunerea de
stingere a obliga iilor fiscal n scute în cursul perioadei de observa ie, are în vedere plata acestora în
10 rate trimestriale, începând cu trimestrul al III-lea din primul an al Planului de reorganizare.
Mențion m faptul c celelalte prevederi ale Planului de reorganizare r mân valabile și nu au
suferit modific ri, iar programul de pl ți c tre toți ceilalți creditori r mâne neschimbat.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
„EUROBUSINESS LRJ” SPRL
Asociat coordonator,
Eduard Pascal
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