BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14228/24.08.2015
Pentru vânzător, reprezentat de lichidatorul judiciar, la numarul de fax: 031 438.25.42, în atenţia dnei. Bantas
Gabriela, email: office@insolvency.ro, sau dnei. Gabriela Mureşan.
Pentru ofertant, la numărul de fax sau adresa de e-mail indicate în scrisoarea de intenţie de participare la licitaţie.
Orice termen prevăzut în Regulamentul de vânzare care expiră într-o zi nelucrătoare se consideră prelungit de drept
până la orele 18:00 ale zilei lucrătoare următoare.
Servicii Reorganizare si Lichidare I.P.U.R.L.,
lichidator judiciar al SC Dendro Flora Bucuresti SRL ,
Asociat coordonator, Muresan Gabriela
2. Societatea FOTBAL CLUB RAPID SA, cod unic de înregistrare: 18536665
Proces-verbal al comitetului creditorilor
Nr. 4032/21.08.2015
Date privind dosarul :
Numar dosar: 46406/3/2012
Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII-a Civila
Debitor: Societatea FOTBAL CLUB RAPID SA - în
reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en (Loc pentru viza Registratura)
redressement,
Incheiat astazi, 21.08.2015, orele 17:00 la sediul administratorului judiciar VF Insolventa SPRL din str. Stirbei Voda,
nr. 26-28, et. 5, Bucureşti, sector 1, cu ocazia convocarii COMITETULUI CREDITORILOR de catre administratorul
judiciar, consorțiul format din practicienii în insolventa VF INSOLVENTĂ SPRL şi C.I.I CORNEA DANA
LETITIA.
Ordinea de zi :
Aprobarea solicitarii formulate în temeiul art. 49 alin (2) din Legea 85/2006 de catre domnul Fratila George-Dragos
în calitate de administrator special al debitoarei transmisa administratorului judiciar via e-mail în data de 21.08.2015
ora 14:22 în vederea aprobării incheierii contractelor pentru urmatoarea componenta a echipei de fotbal pentru
sezonul competitional 2015-2016:
Cerlinca Andrei
Act aditional de incetare a contractului de munca cu plata restantelor, astfel: jucatorul va primi suma de 13.200 lei în
5 zile de la semnarea acordului de incetare, respectiv 13.200 lei în luna septembrie 2015; conventia civila pentru
perioada 18.08.2015 – 31.05.2016: 10.000 Euro platibili în 10 transe lunare a cate 1.000 Euro şi 500 Euro bonus de
victorie platibili astfel: 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1;
bonusul va fi achitat proportional cu minutele jucate în fiecare meci.
Bolozan Robert Ionut
Conventie civila incheiata pentru perioada 17.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 10.000 lei platibili în 10
transe lunare a cate 1000 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca
FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu de numarul de minute jucate.
Oltean Sergiu Adrian
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 18.000 Euro platibili, astfel:
3.000 Euro la semnatura, iar diferenta de 15.000 Euro platibili în 10 transe lunare a cate 1.500 Euro; 500 Euro bonus
de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1;
bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate; 350 Euro chirie; la finalul perioadei pentru care a fost
incheiata conventia, FOTBAL CLUB RAPID poate prelungi conventia pentru o noua perioada de 1 an, cu o
notificare scrisa pana cel tarziu 01.05.2016.
Tudoran George Madalin
Conventie civila incheiata pentru perioada 10.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 40.968 lei platibili, astfel:
pentru luna august 2.376 lei, diferenta în 9 transe lunare egale a cate 4.290 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat
proportional cu numarul de minute jucate.
Cioabla Florin Alexandru
Conventie civila incheiata pentru perioada 10.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 40.968 lei platibili, astfel:
pentru luna august 2.376 lei, diferenta în 9 transe lunare egale a cate 4.290 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat
proportional cu minutele jucate.
Manea Nicolae Ionut
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2020: jucatorul va primi lunar 1.000 lei daca joaca
titular în 10 meciuri oficiale, din luna imediat urmatoare va avea un salariu lunar de 800 Euro; 500 Euro bonus de
victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1;
bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate.
Raiciu Cristian Stefan
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi suma de 35.000 lei, impartiti
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în 10 transe lunare egale a cate 3.500 lei; plata se va face în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuarii platii;
jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în suma de 500 Euro/meci, platibili astfel: 250 Euro în maxim 5 zile de
la disputarea meciului; 250 Euro la finalul campionatului daca echipa va indeplini obiectivul sportiv, respectiv
promovarea, la finalul campionatului 2015/2016, în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute
jucate.
La finalul perioadei pentru care a fost incheiata conventia, FOTBAL CLUB RAPID poate prelungi conventia pentru
o noua perioada de 2 ani, cu o notificare scrisa pana cel tarziu 01.05.2016.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va
primi suma totala de 9.600 Euro, impartita în 12 transe lunare egale a cate 800 Euro/lunar. Contractul este valabil
numai în Liga 2. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 jucatorul va primi suma totala de 12.000 Euro,
impartita în 10 transe lunare egale a cate 1.200 Euro.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018, în conditiile
în care FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 2 jucatorul va primi suma de 9.600 Euro impratita în 12 rate lunare
egale a cate 800 Euro/lunar. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 jucatorul va primi suma totala de
15.000 Euro, impartita în 10 transe lunare egale a cate 1.500 Euro.
Avramia Adrian
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 18.000 Euro platibili în 10
transe lunare a cate 1.800 Euro; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca
FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate; daca
la finalul campionatului 2015/2016 echipa nu promoveaza în Liga 1, jucatorul devine liber; chirie 300 Euro/luna; la
finalul perioadei pentru care a fost incheiata conventia, FOTBAL CLUB RAPID poate prelungi conventia pentru o
noua perioada de 1 an, cu o notificare scrisa pana în data de 01.05.2016.
Mitu Alexandru Marian
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2018: jucatorul va primi 35.000 lei impartiti în 10
transe lunare egale a cate 3.500 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro
daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate;
în Liga 1, va avea lunar 1.200 Euro, iar daca FOTBAL CLUB RAPID nu promoveza în Liga 1, va avea lunar 800
Euro.
Pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018, daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, va avea lunar 1.500
Euro, iar daca FOTBAL CLUB RAPID nu promoveza în Liga 1, va avea lunar 800 Euro.
Daca jucatorul are o oferta de transfer, iar FOTBAL CLUB RAPID primeste 200.000 Euro jucatorul se poate
transfera.
Daca jucatorul se transfera la alt club din tara sau strainatate FOTBAL CLUB RAPID va primi un procent de 15%
din suma de transfer.
Trandu Razvan
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 20.000 Euro impartiti în 10
transe lunare egale a cate 2.000 Euro; plata se va face în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuarii platii;
jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în suma de 500 Euro/meci, platibili astfel: 250 Euro în maxim 5 zile de
la disputarea meciului; 250 Euro la finalul campionatului daca echipa va indeplini obiectivul sportiv, respectiv
promovarea, la finalul campionatului 2015/2016, în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute
jucate.
Daca la finalul campionatului 2015/2016 FOTBAL CLUB RAPID nu promoveaza în Liga 1, jucatorul devine liber
de contract.
FOTBAL CLUB RAPID are optiunea de prelungire pentru o noua perioada de doi ani în urmatoarele conditii:
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma totala de 36.000 Euro, impartita în 12 transe lunare
egale a cate 3.000 Euro; daca la finalul campionatului 2016/2017 FOTBAL CLUB RAPID retrogradeaza din Liga 1,
jucatorul devine liber de contract.
Pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018 jucatorul va primi suma totala de 42.000 Euro, impartita în 12 transe lunare
egale a cate 3.500 Euro.
FOTBAL CLUB RAPID va plati jucatorului, pe baza de documente justificative inregistrate la ANAF, suma de 350
Euro lunar pentru plata chiriei unui apartament.
Ganea George Danut
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2018: jucatorul va primi 8.000 Euro impartiti în 10
transe lunare egale a cate 800 Euro/lunar; plata se va face în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuarii platii;
jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în suma de 500 Euro/meci platibili, astfel: 250 Euro în maxim 5 zile de
la disputarea meciului; 250 Euro la finalul campionatului daca FOTBAL CLUB RAPID va indeplini obiectivul
sportiv, respectiv promovarea, la finalul campionatului 2015/2016, în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu
numarul de minute jucate, iar plata se va face în luna iulie.
La finalul perioadei pentru care a fost incheiata conventia, FOTBAL CLUB RAPID poate prelungi conventia pentru
o noua perioada de doi ani, cu o notificare scrisa pana cel tarziu 01.05.2016.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va
primi suma totala de 9.600 Euro, impartita în 12 transe lunare egale a cate 800 Euro/lunar. Contractul este valabil
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numai în Liga 2. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 jucatorul va primi suma totala de 12.000 Euro,
impartita în 10 transe lunare egale a cate 1.200 Euro.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018, în conditiile
în care FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 2 jucatorul va primi suma de 9.600 Euro impratita în 12 rate lunare
egale a cate 800 Euro/lunar. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 jucatorul va primi suma totala de
15.000 Euro, impartita în 10 transe lunare egale a cate 1.500 Euro.
Pe perioada de valabilitate a conventiei, FOTBAL CLUB RAPID se obliga sa asigure jucatorului cazare şi 3 mese pe
zi (in cazul în care FOTBAL CLUB RAPID nu mai poate oferi cazare, FOTBAL CLUB RAPID se obliga sa
plateasca jucatorului suma de 350 Euro pentru plata chiriei unui apartament).
In cazul unui eventual transfer în Romania pe o suma de 500.000 mii Euro net, acesta va primi un procent de 10%
din suma de transfer. Suma se va achita în maxim 5 zile de la data incasarii de catre club a sumei de transfer. Daca
jucatorul se transfera în strainatate pe o suma de 1.000.000 de Euro net, jucatorului ii va reveni 10% din suma de
transfer. Suma va fi achitata în maxim 5 zile de la data incasarii de catre club a sumei de transfer.
La finalul perioadei pentru care conventia a fost incheiata, jucatorul este de acord sa semneze o noua conventie cu
FOTBAL CLUB RAPID cu conditia ca negocierea salariului sa inceapa de la un plafon minim de 1.500 Euro/luna.
Primele, bonusurile de performanta şi chiria vor fi renegociate separat în functie de buget şi obiectivele sportive ale
clubului.
Popa Iulian
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 18.000 Euro platibili, astfel:
1.000 Euro la semnarea conventiei, iar diferenta în 10 transe lunare egale a cate 1.700 Euro; 500 Euro bonus de
victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1;
bonusul va fi achitat proportional cu minutele jucate; 300 Euro chirie.
Miguel Angel Luque
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
In sezonul 2015/2016 valoarea contractului este de 30.000 Euro platibili în 10 transe lunare egale a cate 3.000
Euro/luna. Jucatorul va primi 500 Euro bonus de victorie pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din
care 250 Euro în 3 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1. Jucatorul va avea
un bonus aditional de 5.000 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, iar jucatorul este titular în
minimum 80% din meciurile de Liga 2.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, contractul se extinde automat pentru inca 2 ani, pana la
30.06.2018, în urmatoarele conditii: (i) în sezonul 2016/2017 valoarea contractului este de 35.000 Euro platibili în 10
transe lunare a cate 3.500 Euro pe luna plus bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în 3 zile dupa meci; (ii) în
sezonul 2017/2018 valoarea contractului este de 40.000 Euro platibili în 10 transe lunare a cate 4.000 Euro pe luna
plus bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în 3 zile dupa meci.
Moke Abro Wilfried
Contractul de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
In sezonul 2015/2016 valoarea contractului este de 35.000 Euro platibili, astfel: 5.000 Euro în maxim 3 zile de la
semnarea contractului, iar diferenta în 10 transe lunare egale a cate 3.000 Euro/luna; jucatorul va primi 500 Euro
bonus de victorie pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din care 250 Euro în 3 zile dupa meci şi 250 Euro
daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, contractul se extinde pe inca 1 an, pana la 30.06.2017,
jucatorul va avea un salariu de 50.000 Euro net/sezon platibili în 10 transe lunare egale a cate 5.000 Euro/luna şi un
bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în maxim 3 zile dupa meci.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Josl Thomas
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016 în care jucatorul va
primi suma de 25.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 2.500 Euro; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1; bonusul va fi achitat
proportional cu numarul de minute jucate; FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament.
Jeslinek Jiri
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. Daca la finalul
campionatului FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, FOTBAL CLUB RAPID poate sa prelungeasca
automat contractul pentru o noua perioada de un an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în urmatoarele conditii:
Pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 30.000 Euro net
platibili, astfel: 3.000 Euro la semnarea contractului, iar diferenta în 9 transe lunare egale a cate 3.000 Euro; 500
Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza
în Liga 1; bonusul va fi achitat în functie de numarul de minute, astfel: 100% daca e titular, 75% daca intra pe
parcursul meciului, 50% daca este pe foaia de arbitraj.
Daca la finalul campionatului 2015/2016 FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, jucatorul va primi un
bonus de 5.000 Euro.
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Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 50.000 Euro net platibila în 10 transe lunare a
cate 5.000 Euro. In plus va beneficia de un bonus de victorie de 1.000 Euro platibili, astfel: 500 Euro în 5 zile dupa
meci şi 500 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID isi indeplineste obiectivul propus pentru sezonul 2016/2017; bonusul
va fi achitat în functie de numarul de minute, astfel: 100% daca e titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
FOTBAL CLUB RAPID asigura apartament, masina şi doua bilete de avion.
Nkoyi Kiyabu
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016: jucatorul va primi
suma de 20.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 2.000 Euro; jucatorul va primi 500 Euro bonus de
victorie, proportional cu numarul de minute jucate, din care 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL
CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Partile de comun acord pot prelungi contractul pentru o noua perioada de 1 an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în
urmatoarele conditii: jucatorul va primi suma de 50.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 5.000 Euro;
daca FOTBAL CLUB RAPID va juca în Liga 1, jucatorul va primi un bonus de victorie de 1.000 Euro; bonusul va fi
achitat în functie de minutele jucate;
FOTBAL CLUB RAPID asigura apartament, masina şi doua bilete de avion.
Kusnir Ondrej
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. Daca la finalul
campionatului FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, FOTBAL CLUB RAPID poate sa prelungeasca
automat contractul pentru o noua perioada de un an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în urmatoarele conditii:
Pana la data de 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 35.000 Euro platibila, astfel: 5.000 Euro la semnarea
contractului şi diferenta în 3 transe lunare egale a cate 10.000 Euro platibili în datele de 15 septembrie, 15 decembrie
şi 15 aprilie; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca promovam în Liga 1;
bonusul va fi achitat în functie de numarul de minute 100% daca e titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 50.000 Euro net platibila în 10 transe lunare a
cate 5.000 Euro. In plus va beneficia de un bonus de victorie de 1.000 Euro platibil în maxim 5 zile de la castigarea
meciului.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Djalo Embalo Jose Alberto
Contract de munca valabil pentru perioada 01.08.2015 - 31.05.2016. FOTBAL CLUB RAPID are optiunea sa
prelungeasca contractul cu jucatorul pentru o noua perioada de 2 ani în conditiile de mai jos:
Pentru 01.08.2015 – 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 6.600 lei net pe o perioada de 10 luni. Jucatorul va primi
un bonus de 500 Euro/victorie, proportional cu minutele jucate, platibili, astfel: 250 Euro dupa meci şi 250 Euro la
finalul campionatului cu conditia ca FOTBAL CLUB RAPID sa-si indeplineasca obiectivul pentru sezonul
2015/2016, respectiv promovarea în Liga 1.
Pentru sezonul 2016/2017 şi 2017/2018, în Liga 1 jucatorul va primi 2.500 Euro net pe o perioada de 10 luni şi va
beneficia de un bonus pentru fiecare meci castigat în valoare de 1.000 Euro. Acesta va fi platit proportional cu
numarul de minute jucate.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Robuste Colomer Miquel
Contract de munca valabil pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord, pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
Pentru perioada cuprinsa pana la data de 30.06.2016, va primi lunar suma de 3.500 Euro net. Jucatorul va primi un
bonus de 500 Euro pentru fiecare victorie, proportional cu minutele jucate din care 250 Euro se va plati în 3 zile dupa
meci şi diferenta daca echipa promoveaza în Liga 1.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului un apartament cu doua camere, masina şi patru bilete de
avion Bucureşti-Barcelona.
Francisco Jose Andres Romero
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
Pentru sezonul 2015/2016 jucatorul va primi suma de 36.000 Euro platibili în 10 transe lunare egale a cate 3.600
Euro; un bonus de 500 Euro pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din care 250 Euro se vor plati în 3 zile
dupa meci şi diferenta daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Jucatorul va primi un bonus aditional de 10.000 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1 şi el este
titular în 80% din meciurile din Liga 2.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, contractul se extinde pentru inca 2 ani, pana la data de
30.06.2018, iar jucatorul va avea un salariu de 50.000 Euro net platibili în 10 transe lunare a cate 5.000 Euro, plus
1.000 Euro bonus pentru fiecare victorie, ce urmeaza a fi platiti în maxim 3 zile dupa meci.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Martin Madalin Florin
Art.1. Incepand cu data de 01.08.2015 dispozitiile Punctului 2, litera e) se modifica dupa cum urmeaza:
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„In schimbul serviciilor jucatorului, FC RAPID BUCURESTI este de acord sa plateasca urmatoarele sume nete:
Pentru perioada 01.08.2015 – 30.06.2016 jucatorul va primi suma de 2.400 Euro net/luna;
Art. 2. De la aceasi data, 01.08.2015, punctele 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.6., se anuleaza.
Art. 3. In plus Jucatorului i se vor plati urmatoarele:
a) salariile restante pentru perioada iunie – iulie, respectiv suma de 4.000 Euro, suma ce va fi platita pana la data de
25.08.2015.
b) un bonus de victorie în suma de 500 Euro/meci, platibili astfel:
- 250 Euro în maxim 5 zile de la disputarea meciului
- 250 Euro la finalul campionatului daca echipa va indeplini obiectivul sportiv, respectiv promovarea, la finalul
campionatului 2015/2016, în prima Liga.
Bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate.
c) un bonus de 2.400 Euro platibili la finalul campionatului, daca echipa isi indeplineste obiectivul sportiv, respectiv
promovarea în Liga 1.
d) FOTBAL CLUB RAPID se obliga sa achite toate taxele, impozitele şi accesoriile aferente sumei nete lunare
convenite.
Ferran Gimenez Monzo
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. FOTBAL CLUB
RAPID are optiunea sa prelungeasca contractul pentru o noua perioada de 2 ani an, respectiv 01.06.2016 –
31.005.2018, în cazul în care echipa promoveaza în Liga 1, în conditiile de mai jos:
Pana la data de 31.05.216 jucatorul va primi 25.000 Euro net platibili în 10 transe lunare egale a cate 2.500 Euro.
Jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 500 Euro platibili, astfel: 250 Euro în maxim 5 zile dupa
meci şi 250 Euro la finalul campionatului daca echipa promoveaza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu
numarul de minute jucate în fiecare meci.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 35.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a
cate 3.500 Euro. In plus jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 1.000 Euro platibil în 5 zile de la
castigarea meciului.
Pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018 jucatorul va primi suma de 40.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a
cate4.000 Euro. In plus jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 1.000 Euro platibil în 5 zile de la
castigarea meciului.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
DESFASURAREA SEDINTEI COMITETULUI CREDITORILOR :
Participare la sedinta COMITETULUI CREDITORILOR convocata în conformitate cu prevederile hotararii
Comitetului Creditorilor din data de 12.01.2015 via email de catre administratorul judiciar catre membrii comitetului
şi prezidata de catre administratorul judiciar în data de 21.08.2015, orele 17:00 (inclusiv puncte de vedere transmise
prin email/fax):
DINCA MARIA – voteaza prin adresa transmisa via e-mail la ora 17:19 inregistrata sub nr. 4033 din data de
21.08.2015;
IRIMES IOAN ADRIAN – voteaza prin adresa transmias via e-mail la ora 17:40 inregistrata sub nr. 4034 din data de
21.08.2015;
Societatea AZUGA WATERS SRL reprezentata prin administrator Violeta Moraru – voteaza prin adresa transmisa
via e-mail la ora 18:06 inregistrata sub nr. 4035 din data de 21.08.2015;
Cvorum de prezenta: trei din trei membri ai Comitetului Creditorilor (inclusiv puncte de vedere transmise prin fax/email).
Discutarea ordinii de zi :
Aprobarea solicitarii formulate în temeiul art. 49 alin (2) din Legea 85/2006 de catre domnul Fratila George-Dragos
în calitate de administrator special al debitoarei transmisa administratorului judiciar via e-mail în data de 21.08.2015
ora 14:22 în vederea aprobării incheierii contractelor pentru urmatoarea componenta a echipei de fotbal pentru
sezonul competitional 2015-2016 indicate pe ordinea de zi.
Se mentioneaza faptul ca în cuprinsul Convocatorului nr. 4031/21.08.2015 au fost cuprinse urmatoarele informatii cu
privire la ordinea de zi:
Administratorul judiciar semnaleaza membrilor comitetului creditorilor faptul ca societatea debitoare inregistreaza
restante importante fata de bugetul statului, potrivit notificarii nr. 52126/BJI/02.04.2015 emise de Directia Generala
Regionala A Finantelor Publice Bucureşti - Biroul Juridic Insolventa prin care se solicita achitarea creantelor fiscale
curente în suma de 7.242.423 lei, astfel cum rezulta din fisa sintetica pe platitor editata la data de 26.03.2015.
De asemenea, administratorul judiciar semnaleaza membrilor comitetului creditorilor ca la termenele procedurale în
dosarul de insolventa nr. 46406/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sectia a VII a Civila au fost depuse din
partea creditorilor curenti numeroase cereri de trecere la procedura de faliment, instanta de judecata prorogand
discutarea acestor cereri pana la finalul sezonului competitional 2014-2015.
In opinia administratorului judiciar lipsa de lichiditati evidenta a debitoarei echivaleaza cu o stare de faliment
nedeclarata, care ar trebui rezolvata urgent prin atragererea unor surse financiare concrete şi certe atat pentru plata
creantelor curente aferente perioadei anterioare acestui moment, cat şi pentru plata creantelor curente ce se vor naste
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prin continuarea activitatii fotbalistice. Potrivit art. 105 din Legea nr. 85/2006 „Daca desfasurarea activitatii
debitorului aduce pierderi averii sale administratorul judiciar, comitetul creditorilor, administratorul special precum
şi oricare dintre creditori pot solicita oricand judecatorului sindic sa aprobe intrarea în faliment art. 107 şi urm.”.
Administratorul judiciar mentioneaza ca nu a fost consultat cu privire la clauzele contractelor care fac obiectul ordinii
de zi, avizarea solicitandu-se în temeiul art. 49 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 doar în conditiile în care comitetul
creditorilor aproba contractele.
S-a solicitat creditorului Azuga Waters SRL sa transmita concomitent cu votul şi angajamentele de plata aferente
obligatiilor brute ce rezulta din contractele de munca impreuna cu biletele la ordin emise de Azuga Waters în vederea
garantarii obligatiilor de plata asumate de debitoare.
Documentatia aferenta cu privire la ordinea de zi au fost atasate convocatorului nr. 4031/21.08.2015 şi furnizate
creditorilor via e-mail.
Creditorul DINCA MARIA prin punctul de vedere comunicat a prezentat urmatoarele aspecte cu privire la ordinea de
zi:
„Semnarea conventiilor civile cu jucatorii romani presupune schimbarea politicilor contabile privind tratamentul
fiscal al obligatiilor fiscale rezultate din acestea. Prin aprobarea planului de reorganizare conventiile civile ale
jucatorilor au fost calificate ca şi creante salariale, tratament fiscal aplicat în societatea debitoare incepand cu data de
01.04.2014. Sunt jucatori ce au drepturi salariale la semnatura, ceea ce este un lucru greu de realizat avand în vedere
sursele de venit ale societatii FOTBAL CLUB RAPID SA. Pentru bonusurile cuvenite pe meci mentionate în
conventiile civile şi în contractele de munca ar trebui indicata perioada sau daca nu se indica se presupune ca sunt
valabile pe intreaga perioada de valabilitate a conventiei. Totodata, trebuie specificat daca aceste bonusuri se aplica
la meciurile oficiale din campionat sau la toate meciurile disputate de FOTBAL CLUB RAPID. Au fost mentionate
sumele cuvenite jucatorului intr-o posibila activitate de transfer la un alt club, ori pentru transferul intre doua cluburi
mai apare un beneficiar al sumei de transfer.”
In opinia creditorului valoarea conventiilor (drepturi salariale, bonusuri, chirii, masa) sunt superioare celor oferite de
cluburile din Liga 2, chiar daca este inclus şi „brand-ul cu pretentii”. Creditorul subliniaza faptul ca exista în lista
jucatorilor un jucator care a activat şi în sezonul anterior cand echipa a retrogradat, iar acum în Liga 2 i-a fost
majorata valoarea conventiei în care i-au fost incluse drepturile neachitate pe lunile iunie, respectiv iulie 2015 în
cuantum de 4.000 Euro (adica 2.000 Euro/luna) cand singurul document în vigoare, şi anume prin conventia civila
anterioara primea 1.000 Euro net/luna.
Fata de toate aspectele aratate, disponibilitatile financiare ale societatii FOTBAL CLUB RAPID SA, sursele de venit
aproape inexistente la acest moment şi obligatiile curente neachitate catre bugetul consolidat de stat, salariati şi
furnizorii de servicii creditorul se abtine de la a vota ordinea de zi.
Creditorii IRIMES IOAN ADRIAN şi AZUGA WATERS SRL prin punctele de vedere comunicate aproba
solicitarea formulata în temeiul art. 49 alin (2) din Legea 85/2006 de catre domnul Fratila George-Dragos în calitate
de administrator special al debitoarei transmisa administratorului judiciar via e-mail în data de 21.08.2015 ora 14:22
în vederea aprobării incheierii contractelor pentru urmatoarea componenta a echipei de fotbal pentru sezonul
competitional 2015-2016:
Bolozan Robert Ionut
Conventie civila incheiata pentru perioada 17.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 10.000 lei platibili în 10
transe lunare a cate 1.000 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca
FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu de numarul de minute jucate.
Tudoran George Madalin
Conventie civila incheiata pentru perioada 10.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 40.968 lei platibili, astfel:
pentru luna august 2.376 lei, diferenta în 9 transe lunare egale a cate 4.290 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat în
functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca este titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50% daca
este pe foaia de arbitraj.
Cioabla Florin Alexandru
Conventie civila incheiata pentru perioada 10.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 40.968 lei platibili, astfel:
pentru luna august 2.376 lei, diferenta în 9 transe lunare egale a cate 4.290 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat în
functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca este titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50% daca
este pe foaia de arbitraj.
Manea Nicolae Ionut
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2020: jucatorul va primi lunar 1.000 lei daca joaca
titular în 10 meciuri oficiale, din luna imediat urmatoare va avea un salariu lunar de 800 Euro; 500 Euro bonus de
victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1;
bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate.
Raiciu Cristian Stefan
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi suma de 35.000 lei impartiti
în 10 transe lunare egale a cate 3.500 lei; plata se va efectua în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuarii platii;
jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în suma de 500 Euro/meci platibili, astfel: 250 Euro în maxim 5 zile de
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la disputarea meciului; 250 Euro la finalul campionatului daca echipa va indeplini obiectivul sportiv, respectiv
promovarea, la finalul campionatului 2015/2016, în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute
jucate.
La finalul perioadei pentru care a fost incheiata conventia, FOTBAL CLUB RAPID poate prelungi conventia, cu
acordul ambelor parti, pentru o noua perioada de 2 ani, cu o notificare scrisa pana cel tarziu 01.05.2016.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va
primi suma totala de 9.600 Euro, impartita în 12 transe lunare egale a cate 800 Euro/lunar. Contractul este valabil
numai în Liga 2. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 salariul jucatorului se va renegocia. Acelasi lucru
este valabil şi pentru cel de-ai doilea an de prelungire.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018, în conditiile
în care FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 2 jucatorul va primi suma de 9.600 Euro impratita în 12 rate lunare
egale a cate 800 Euro/lunar. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 jucatorul va primi suma totala de
15.000 Euro, impartita în 10 transe lunare egale a cate 1.500 Euro.
Mitu Alexandru Marian
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2018: jucatorul va primi 35.000 lei impartiti în 10
transe lunare egale a cate 3.500 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro
daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate;
în Liga 1, va avea lunar 1.200 Euro, iar daca FOTBAL CLUB RAPID nu promoveza în Liga 1, va avea lunar 800
Euro.
Pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018, daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, va avea lunar 1.500
Euro, iar daca FOTBAL CLUB RAPID nu promoveza în Liga 1, va avea lunar 800 Euro.
Daca jucatorul are o oferta de transfer, iar FOTBAL CLUB RAPID primeste 200.000 Euro jucatorul se poate
transfera.
Daca jucatorul se transfera la alt club din tara sau strainatate FOTBAL CLUB RAPID va primi un procent de 15%
din suma de transfer.
Miguel Angel Luque
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
In sezonul 2015/2016 valoarea contractului este de 30.000 Euro platibili în 10 transe lunare egale a cate 3.000
Euro/luna. Jucatorul va primi 500 Euro bonus de victorie pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din
care 250 Euro în 3 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1. Jucatorul va avea
un bonus aditional de 5.000 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, iar jucatorul este titular în
minimum 80% din meciurile de Liga 2.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, contractul se extinde automat pentru inca 2 ani, pana la
30.06.2018, în urmatoarele conditii: (i) în sezonul 2016/2017 valoarea contractului este de 35.000 Euro platibili în 10
transe lunare a cate 3.500 Euro pe luna plus bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în 3 zile dupa meci; (ii) în
sezonul 2017/2018 valoarea contractului este de 40.000 Euro platibili în 10 transe lunare a cate 4.000 Euro pe luna
plus bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în 3 zile dupa meci.
Moke Abro Wilfried
Contractul de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
In sezonul 2015/2016 valoarea contractului este de 35.000 Euro platibili, astfel: 5.000 Euro în maxim 3 zile de la
semnarea contractului, iar diferenta în 10 transe lunare egale a cate 3.000 Euro/luna; jucatorul va primi 500 Euro
bonus de victorie pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din care 250 Euro în 3 zile dupa meci şi 250 Euro
daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, contractul se extinde pe inca 1 an, pana la 30.06.2017,
jucatorul va avea un salariu de 50.000 Euro net/sezon platibili în 10 transe lunare egale a cate 5.000 Euro/luna şi un
bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în maxim 3 zile dupa meci.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Josl Thomas
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016 în care jucatorul va
primi suma de 25.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 2.500 Euro; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1; bonusul va fi achitat
în functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca este titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament.
Jeslinek Jiri
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. Daca la finalul
campionatului FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, FOTBAL CLUB RAPID poate sa prelungeasca
automat contractul pentru o noua perioada de un an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în urmatoarele conditii:
Pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 30.000 Euro net
platibili, astfel: 3.000 Euro la semnarea contractului, iar diferenta în 9 transe lunare egale a cate 3.000 Euro; 500
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Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza
în Liga 1; bonusul va fi achitat în functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca e titular, 75% daca intra pe
parcursul meciului, 50% daca este pe foaia de arbitraj.
Daca la finalul campionatului 2015/2016 FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, jucatorul va primi un
bonus de 5.000 Euro.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 50.000 Euro net platibila în 10 transe lunare a
cate 5.000 Euro. In plus va beneficia de un bonus de victorie de 1.000 Euro platibili, astfel: 500 Euro în 5 zile dupa
meci şi 500 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID isi indeplineste obiectivul propus pentru sezonul 2016/2017; bonusul
va fi achitat în functie de numarul de minute, astfel: 100% daca e titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
FOTBAL CLUB RAPID asigura apartament, masina şi doua bilete de avion.
Nkoyi Kiyabu
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016: jucatorul va primi
suma de 20.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 2.000 Euro; jucatorul va primi 500 Euro bonus de
victorie, proportional cu numarul de minute jucate, din care 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL
CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Partile de comun acord pot prelungi contractul pentru o noua perioada de 1 an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în
urmatoarele conditii: jucatorul va primi suma de 50.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 5.000 Euro;
daca FOTBAL CLUB RAPID va juca în Liga 1, jucatorul va primi un bonus de victorie de 1.000 Euro; bonusul va fi
achitat în functie de minutele jucate;
FOTBAL CLUB RAPID asigura apartament, masina şi doua bilete de avion.
Kusnir Ondrej
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. Daca la finalul
campionatului FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, FOTBAL CLUB RAPID poate sa prelungeasca
automat contractul pentru o noua perioada de un an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în urmatoarele conditii:
Pana la data de 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 35.000 Euro platibila, astfel: 5.000 Euro la semnarea
contractului şi diferenta în 3 transe lunare egale a cate 10.000 Euro platibili în datele de 15 septembrie, 15 decembrie
şi 15 aprilie; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca promovam în Liga 1;
bonusul va fi achitat în functie de numarul de minute 100% daca e titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 50.000 Euro net platibila în 10 transe lunare a
cate 5.000 Euro. In plus va beneficia de un bonus de victorie de 1.000 Euro platibil în maxim 5 zile de la castigarea
meciului.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Djalo Embalo Jose Alberto
Contract de munca valabil pentru perioada 01.08.2015 - 31.05.2016. FOTBAL CLUB RAPID are optiunea sa
prelungeasca contractul cu jucatorul pentru o noua perioada de 2 ani în conditiile de mai jos:
Pentru 01.08.2015 – 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 6.600 lei net pe o perioada de 10 luni. Jucatorul va primi
un bonus de 500 Euro/victorie, proportional cu minutele jucate, platibili, astfel: 250 Euro dupa meci şi 250 Euro la
finalul campionatului cu conditia ca FOTBAL CLUB RAPID sa-si indeplineasca obiectivul pentru sezonul
2015/2016, respectiv promovarea în Liga 1.
Pentru sezonul 2016/2017 şi 2017/2018, în Liga 1 jucatorul va primi 2.500 Euro net pe o perioada de 10 luni şi va
beneficia de un bonus pentru fiecare meci castigat în valoare de 1.000 Euro. Acesta va fi platit proportional cu
numarul de minute jucate.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Robuste Colomer Miquel
Contract de munca valabil pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
Pentru perioada cuprinsa pana la data de 30.06.2016, jucatorul va primi lunar suma de 3.500 Euro net. Jucatorul va
primi un bonus de 500 Euro pentru fiecare victorie, proportional cu minutele jucate din care 250 Euro se va plati în 3
zile dupa meci şi diferenta daca echipa promoveaza în Liga 1.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului un apartament cu doua camere, masina şi patru bilete de
avion Bucureşti-Barcelona.
Francisco Jose Andres Romero
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
Pentru sezonul 2015/2016 jucatorul va primi suma de 36.000 Euro platibili în 10 transe lunare egale a cate 3.600
Euro; un bonus de 500 Euro pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din care 250 Euro se vor plati în 3 zile
dupa meci şi diferenta daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Jucatorul va primi un bonus aditional de 10.000 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1 şi el este
titular în 80% din meciurile din Liga 2.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, contractul se extinde pentru inca 2 ani, pana la data de
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30.06.2018, iar jucatorul va avea un salariu de 50.000 Euro net platibili în 10 transe lunare a cate 5.000 Euro, plus
1.000 Euro bonus pentru fiecare victorie, ce urmeaza a fi platiti în maxim 3 zile dupa meci.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Ferran Gimenez Monzo
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. FOTBAL CLUB
RAPID are optiunea sa prelungeasca contractul pentru o noua perioada de 2 ani an, respectiv 01.06.2016 –
31.005.2018, în cazul în care echipa promoveaza în Liga 1, în conditiile de mai jos.
Pana la data de 31.05.216 jucatorul va primi 25.000 Euro net platibili în 10 transe lunare egale a cate 2.500 Euro.
Jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 500 Euro platibili, astfel: 250 Euro în maxim 5 zile dupa
meci şi 250 Euro la finalul campionatului daca echipa promoveaza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu
numarul de minute jucate în fiecare meci.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 35.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a
cate 3.500 Euro. In plus jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 1.000 Euro platibil în 5 zile de la
castigarea meciului.
Pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018 jucatorul va primi suma de 40.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a
cate 4.000 Euro. In plus jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 1.000 Euro platibil în 5 zile de la
castigarea meciului.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
La solicitarea administratorului judiciar adresata doamnei contabil a FOTBAL CLUB RAPID SA cu privire la
situatia bugetului aferent echipei solicitate de administratorul special s-a transmis urmatoarea situatie:

Se mentioneaza faptul ca bonusurile pe meci nu pot fi cuantificate. Iar pentru contractele în care se asigura jucatorilor
apartament, bilete de avion şi masina situatia se prezinta la fel.
In timpul sedintei de vot domnul Irimes Adrian a predat domnului administrator special, Fratila Dragos prezent la
adunare, originalele biletelor la ordin emise de Azuga Waters SRL în garantarea anagajamentului de plata transmis
via e-mail catre administratorul judiciar la ora 18:06.
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Hotarari:
Cu doua voturi din trei se aproba solicitarea formulata în temeiul art. 49 alin (2) din Legea 85/2006 de catre domnul
Fratila George-Dragos în calitate de administrator special al debitoarei transmisa administratorului judiciar via e-mail
în data de 21.08.2015 ora 14:22 în vederea aprobării incheierii contractelor pentru urmatoarea componenta a echipei
de fotbal pentru sezonul competitional 2015-2016:
Bolozan Robert Ionut
Conventie civila incheiata pentru perioada 17.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 10.000 lei platibili în 10
transe lunare a cate 1.000 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca
FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu de numarul de minute jucate.
Tudoran George Madalin
Conventie civila incheiata pentru perioada 10.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 40.968 lei platibili, astfel:
pentru luna august 2.376 lei, diferenta în 9 transe lunare egale a cate 4.290 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat în
functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca este titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50% daca
este pe foaia de arbitraj.
Cioabla Florin Alexandru
Conventie civila incheiata pentru perioada 10.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi 40.968 lei platibili, astfel:
pentru luna august 2.376 lei, diferenta în 9 transe lunare egale a cate 4.290 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat în
functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca este titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50% daca
este pe foaia de arbitraj.
Manea Nicolae Ionut
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2020: jucatorul va primi lunar 1.000 lei daca joaca
titular în 10 meciuri oficiale, din luna imediat urmatoare va avea un salariu lunar de 800 Euro; 500 Euro bonus de
victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1;
bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate.
Raiciu Cristian Stefan
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2016: jucatorul va primi suma de 35.000 lei impartiti
în 10 transe lunare egale a cate 3.500 lei; plata se va efectua în lei la cursul de schimb BNR din ziua efectuarii platii;
jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în suma de 500 Euro/meci platibili, astfel: 250 Euro în maxim 5 zile de
la disputarea meciului; 250 Euro la finalul campionatului daca echipa va indeplini obiectivul sportiv, respectiv
promovarea, la finalul campionatului 2015/2016, în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute
jucate.
La finalul perioadei pentru care a fost incheiata conventia, FOTBAL CLUB RAPID poate prelungi conventia, cu
acordul ambelor parti, pentru o noua perioada de 2 ani, cu o notificare scrisa pana cel tarziu 01.05.2016.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va
primi suma totala de 9.600 Euro, impartita în 12 transe lunare egale a cate 800 Euro/lunar. Contractul este valabil
numai în Liga 2. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 salariul jucatorului se va renegocia. Acelasi lucru
este valabil şi pentru cel de-ai doilea an de prelungire.
Daca FOTBAL CLUB RAPID SA va opta pentru prelungire, pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018, în conditiile
în care FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 2 jucatorul va primi suma de 9.600 Euro impratita în 12 rate lunare
egale a cate 800 Euro/lunar. Daca FOTBAL CLUB RAPID va activa în Liga 1 jucatorul va primi suma totala de
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15.000 Euro, impartita în 10 transe lunare egale a cate 1.500 Euro.
Mitu Alexandru Marian
Conventie civila incheiata pentru perioada 01.08.2015 – 31.05.2018: jucatorul va primi 35.000 lei impartiti în 10
transe lunare egale a cate 3.500 lei; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro
daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu numarul de minute jucate;
în Liga 1, va avea lunar 1.200 Euro, iar daca FOTBAL CLUB RAPID nu promoveza în Liga 1, va avea lunar 800
Euro.
Pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018, daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, va avea lunar 1.500
Euro, iar daca FOTBAL CLUB RAPID nu promoveza în Liga 1, va avea lunar 800 Euro.
Daca jucatorul are o oferta de transfer, iar FOTBAL CLUB RAPID primeste 200.000 Euro jucatorul se poate
transfera.
Daca jucatorul se transfera la alt club din tara sau strainatate FOTBAL CLUB RAPID va primi un procent de 15%
din suma de transfer.
Miguel Angel Luque
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
In sezonul 2015/2016 valoarea contractului este de 30.000 Euro platibili în 10 transe lunare egale a cate 3.000
Euro/luna. Jucatorul va primi 500 Euro bonus de victorie pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din
care 250 Euro în 3 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1. Jucatorul va avea
un bonus aditional de 5.000 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, iar jucatorul este titular în
minimum 80% din meciurile de Liga 2.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveza în Liga 1, contractul se extinde automat pentru inca 2 ani, pana la
30.06.2018, în urmatoarele conditii: (i) în sezonul 2016/2017 valoarea contractului este de 35.000 Euro platibili în 10
transe lunare a cate 3.500 Euro pe luna plus bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în 3 zile dupa meci; (ii) în
sezonul 2017/2018 valoarea contractului este de 40.000 Euro platibili în 10 transe lunare a cate 4.000 Euro pe luna
plus bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în 3 zile dupa meci.
Moke Abro Wilfried
Contractul de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
In sezonul 2015/2016 valoarea contractului este de 35.000 Euro platibili, astfel: 5.000 Euro în maxim 3 zile de la
semnarea contractului, iar diferenta în 10 transe lunare egale a cate 3.000 Euro/luna; jucatorul va primi 500 Euro
bonus de victorie pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din care 250 Euro în 3 zile dupa meci şi 250 Euro
daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, contractul se extinde pe inca 1 an, pana la 30.06.2017,
jucatorul va avea un salariu de 50.000 Euro net/sezon platibili în 10 transe lunare egale a cate 5.000 Euro/luna şi un
bonus de victorie de 1.000 Euro platibili în maxim 3 zile dupa meci.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Josl Thomas
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016 în care jucatorul va
primi suma de 25.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 2.500 Euro; 500 Euro bonus de victorie platibili
250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1; bonusul va fi achitat
în functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca este titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament.
Jeslinek Jiri
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. Daca la finalul
campionatului FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, FOTBAL CLUB RAPID poate sa prelungeasca
automat contractul pentru o noua perioada de un an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în urmatoarele conditii:
Pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 30.000 Euro net
platibili, astfel: 3.000 Euro la semnarea contractului, iar diferenta în 9 transe lunare egale a cate 3.000 Euro; 500
Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza
în Liga 1; bonusul va fi achitat în functie de numarul de minute jucate, astfel: 100% daca e titular, 75% daca intra pe
parcursul meciului, 50% daca este pe foaia de arbitraj.
Daca la finalul campionatului 2015/2016 FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, jucatorul va primi un
bonus de 5.000 Euro.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 50.000 Euro net platibila în 10 transe lunare a
cate 5.000 Euro. In plus va beneficia de un bonus de victorie de 1.000 Euro platibili, astfel: 500 Euro în 5 zile dupa
meci şi 500 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID isi indeplineste obiectivul propus pentru sezonul 2016/2017; bonusul
va fi achitat în functie de numarul de minute, astfel: 100% daca e titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
FOTBAL CLUB RAPID asigura apartament, masina şi doua bilete de avion.
Nkoyi Kiyabu
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Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016: jucatorul va primi
suma de 20.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 2.000 Euro; jucatorul va primi 500 Euro bonus de
victorie, proportional cu numarul de minute jucate, din care 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca FOTBAL
CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Partile de comun acord pot prelungi contractul pentru o noua perioada de 1 an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în
urmatoarele conditii: jucatorul va primi suma de 50.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a cate 5.000 Euro;
daca FOTBAL CLUB RAPID va juca în Liga 1, jucatorul va primi un bonus de victorie de 1.000 Euro; bonusul va fi
achitat în functie de minutele jucate;
FOTBAL CLUB RAPID asigura apartament, masina şi doua bilete de avion.
Kusnir Ondrej
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. Daca la finalul
campionatului FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, FOTBAL CLUB RAPID poate sa prelungeasca
automat contractul pentru o noua perioada de un an, respectiv 01.06.2016 – 31.05.2017 în urmatoarele conditii:
Pana la data de 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 35.000 Euro platibila, astfel: 5.000 Euro la semnarea
contractului şi diferenta în 3 transe lunare egale a cate 10.000 Euro platibili în datele de 15 septembrie, 15 decembrie
şi 15 aprilie; 500 Euro bonus de victorie platibili 250 Euro în 5 zile dupa meci şi 250 Euro daca promovam în Liga 1;
bonusul va fi achitat în functie de numarul de minute 100% daca e titular, 75% daca intra pe parcursul meciului, 50%
daca este pe foaia de arbitraj.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 50.000 Euro net platibila în 10 transe lunare a
cate 5.000 Euro. In plus va beneficia de un bonus de victorie de 1.000 Euro platibil în maxim 5 zile de la castigarea
meciului.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Djalo Embalo Jose Alberto
Contract de munca valabil pentru perioada 01.08.2015 - 31.05.2016. FOTBAL CLUB RAPID are optiunea sa
prelungeasca contractul cu jucatorul pentru o noua perioada de 2 ani în conditiile de mai jos:
Pentru 01.08.2015 – 31.05.2016 jucatorul va primi suma de 6.600 lei net pe o perioada de 10 luni. Jucatorul va primi
un bonus de 500 Euro/victorie, proportional cu minutele jucate, platibili, astfel: 250 Euro dupa meci şi 250 Euro la
finalul campionatului cu conditia ca FOTBAL CLUB RAPID sa-si indeplineasca obiectivul pentru sezonul
2015/2016, respectiv promovarea în Liga 1.
Pentru sezonul 2016/2017 şi 2017/2018, în Liga 1 jucatorul va primi 2.500 Euro net pe o perioada de 10 luni şi va
beneficia de un bonus pentru fiecare meci castigat în valoare de 1.000 Euro. Acesta va fi platit proportional cu
numarul de minute jucate.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Robuste Colomer Miquel
Contract de munca valabil pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
Pentru perioada cuprinsa pana la data de 30.06.2016, jucatorul va primi lunar suma de 3.500 Euro net. Jucatorul va
primi un bonus de 500 Euro pentru fiecare victorie, proportional cu minutele jucate din care 250 Euro se va plati în 3
zile dupa meci şi diferenta daca echipa promoveaza în Liga 1.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului un apartament cu doua camere, masina şi patru bilete de
avion Bucureşti-Barcelona.
Francisco Jose Andres Romero
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 30.06.2016. Partile de comun
acord pot prelungi sau inceta contractul inainte de termen.
Pentru sezonul 2015/2016 jucatorul va primi suma de 36.000 Euro platibili în 10 transe lunare egale a cate 3.600
Euro; un bonus de 500 Euro pentru fiecare meci castigat în calitate de titular, din care 250 Euro se vor plati în 3 zile
dupa meci şi diferenta daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1.
Jucatorul va primi un bonus aditional de 10.000 Euro daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1 şi el este
titular în 80% din meciurile din Liga 2.
Daca FOTBAL CLUB RAPID promoveaza în Liga 1, contractul se extinde pentru inca 2 ani, pana la data de
30.06.2018, iar jucatorul va avea un salariu de 50.000 Euro net platibili în 10 transe lunare a cate 5.000 Euro, plus
1.000 Euro bonus pentru fiecare victorie, ce urmeaza a fi platiti în maxim 3 zile dupa meci.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Ferran Gimenez Monzo
Contract de munca incheiat pentru perioada cuprinsa intre data avizarii contractului şi 31.05.2016. FOTBAL CLUB
RAPID are optiunea sa prelungeasca contractul pentru o noua perioada de 2 ani an, respectiv 01.06.2016 –
31.005.2018, în cazul în care echipa promoveaza în Liga 1, în conditiile de mai jos.
Pana la data de 31.05.216 jucatorul va primi 25.000 Euro net platibili în 10 transe lunare egale a cate 2.500 Euro.
Jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 500 Euro platibili, astfel: 250 Euro în maxim 5 zile dupa
meci şi 250 Euro la finalul campionatului daca echipa promoveaza în Liga 1; bonusul va fi achitat proportional cu
numarul de minute jucate în fiecare meci.
Pentru perioada 01.06.2016 – 31.05.2017 jucatorul va primi suma de 35.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a
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cate 3.500 Euro. In plus jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 1.000 Euro platibil în 5 zile de la
castigarea meciului.
Pentru perioada 01.06.2017 – 31.05.2018 jucatorul va primi suma de 40.000 Euro platibila în 10 transe lunare egale a
cate 4.000 Euro. In plus jucatorul va beneficia de un bonus de victorie în valoare de 1.000 Euro platibil în 5 zile de la
castigarea meciului.
FOTBAL CLUB RAPID asigura jucatorului apartament, masina şi doua bilete de avion.
Administratorul judiciar a avizat contractele mai sus mentionate, aprobate de comitetul creditorilor în conformitate
cu prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 coroborate cu art. 49 alin. (2) din aceeasi Lege cu exceptia
contractului aprobat cu jucatorul Raiciu Cristian Stefan intrucat acesta nu a fost semnat de jucator şi a contractului cu
jucatorul Kusnir Ondrej intrucat contractul prevedea un bonus de 5.000 Euro care nu a fost aprobat de creditori.
Numar de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost incheiat în 2 exemplare.
Semnaturi
Administrator judiciar:
Membrii Comitetului Creditorilor au votat prin corespondenta şi nu pot semna prezentul proces verbal, conform art.
14 alin. 6 din Legea 85/2006. Voturile sunt atasate prezentului proces-verbal.
Desfasurat astazi 21.08.2015 orele 19:50 la sediul administatorului judiciar din str. Stirbei Voda, nr. 26-28, et. 5,
Bucureşti, sector 1.
3. Societatea SPET SHIPPING SA, cod unic de înregistrare: 9927427
Catre, Tribunalul Bucureşti Sectia a VII a Civila
Dosar nr. 13639/3/2010
Plan de distributie
privind societatea debitoare SC Spet Shipping SA
Nr. iesire: 2550 / 21.08.2015
1. Dispozitiile instantei
Prin Incheierea de sedinta din camera de consiliu din data de 31.10.2014 Tribunalul Bucureşti Sectia a VII- a Civila a
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevazuta de Legea nr. 85/2014, impotriva debitorului SC SPET
SHIPPING SA cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popisteanu nr. 2- 4, et. 4, birou 1, sector 1, CUI RO 9927427.
Prin incheierea sus-amintita a fost desemnat administrator judiciar DINU URSE SI ASOCIATII SPRL, cu atributiile
prevazute de lege.
2. Activitatea efectuata de catre administratorul judiciar
Ca urmare a hotararilor adoptate în cadrul Adunarii creditorilor din data de 28.05.2015 s-au valorificat o parte din
bunurile societatii debitoare, respectiv:
- motostivuitor (nr. inventar 5038), frigider Whirlpool (nr. inventar 8583), canapea Mondy (nr. inventar 8584), 4
fotolii Mondy (nr. inventar 8585, 8586, 8589 şi 8590), Canapea piele Mondy cu 2 locuri (nr. inventar 8587) şi Canapea
piele Mondy cu 3 locuri (nr. inventar 8588) la pretul de 4.825,80 lei exclusiv TVA, respectiv 5.983,93 lei inclusiv TVA.
Suma a fost incasata în contul în lei, astfel:
482,58 lei prin OP nr. 491/10.06.2015 reprezentand garantia de participare la licitatie;
5.501,35 lei prin OP nr. 515/19.06.2015 reprezentand diferenta de pret;
- barja RO-RO 487 şi barja RO-RO 488 la pretul de 260.000 euro, incasat în contul în euro, astfel:
26.000 eur prin OP în data de 11.06.2015 reprezentand garantia de participare la licitatie;
34.000 eur prin OP în data de 28.07.2015 reprezentand diferenta partiala pret;
50.000 eur prin OP în data de 28.07.2015 reprezentand diferenta partiala pret ;
50.000 eur prin OP în data de 30.07.2015 reprezentand diferenta partiala pret;
50.000 eur prin OP în data de 30.07.2015 reprezentand diferenta partiala pret;
50.000 eur prin OP în data de 06.08.2015 reprezentand rest de pret;
In consecinta, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 3 pct. (b) din Legea 85/2014, va face obiectul Planului de
distribuire nr. 1, suma totala de 1.153.412 lei echivalentul a 260.000 euro la cursul de 4,4362 euro din data de
21.08.2015, data intocmirii prezentului raport şi a planului de distribuire nr. 1, incasata din valorificarea celor doua
barje ipotecate în favoarea BANCII COMERCIALE INTESA SANPAOLO ROMANIA SA .
Totodata, precizam ca barjele valorificate nu sunt purtatoare de TVA, astfel incat pentru vanzarea acestora nu a fost
perceput TVA.
Taxa UNPIR de 2% din valoarea de vanzare a celor doua barje este de 23.068 lei (1.153.412 x2%).
Onorariul variabil al administratorului judiciar, conform Hotararii adunarii creditorilor din data de 18.02.2015 este de
3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, respectiv 33.910 lei [(1.153412 – 23.068) x 3%] + 8. 138 lei (33.910 lei x
24%) = 42.048 lei.
In consecinta suma care se va distribui creditorului ipotecar BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO
ROMANIA SA din vanzarea celor doua barje ipotecate în favoarea sa este de 1.088.296 lei.
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