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Județul Teleorman
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea INTERAGRO SRL, cod unic de înregistrare: 13603836
Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor
pentru societatea debitoare Interagro SRL
Nr iesire: 8402

Nr. dosar 4010/87/2015
Instanță Tribunalului Teleorman -– Secția Civilă 1
Președinte Judecător-sindic Mitroi Cosmin Radu
Complet C6 Fond NCPC
Temei juridic art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014
Consorțiul administratorilor judiciari CITR Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL
Debitor Interagro SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective)
Perioada de raportare 2.02.2016 – 13.04.2016
Termen 19.05.2016
I. DEMERSURI PE LINIE JURIDICĂ
1. Demersuri în vederea îndeplinirii primelor măsuri
Prin încheierea de ședință pronunţată în data de 02.02.2016, pronunțată în dosarul nr. 4010/87/2015 de către
Tribunalului Teleorman, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței față de societatea INTERAGRO SRL
(în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Zimnicea, strada Trandafirilor nr. 1, Jud. Teleorman,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J34/267/2000, având cod unic de înregistrare 13603836, fiind numită în
calitate de administrator judiciar consorțiul format din practicienii în insolvență CITR Filiala București SPRL cu sediul
în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al
U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având CIF RO26171764 și ZRP Insolvency SPRL cu sediul în București, str.
Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II
0571 (denumite împreună Administratorul judiciar”).
După obținerea certificatului de grefă cuprinzând minuta încheierii de ședință din data de 2.02.2016, prin care s-a
deschis procedura generală a insolvenței societății debitoare INTERAGRO SRL, Administratorul judiciar desemnat
provizoriu a procedat, de îndată, la efectuarea demersurilor reprezentând primele măsuri în procedură, prevăzute la
Titlul II, Capitolul I, Secțiunea a 4-a din Legea nr. 85/2014, precum și la îndeplinirea atribuțiilor stabilite de către
judecătorul sindic prin încheierea de deschidere a procedurii generale. Astfel, au fost efectuate următoarele demersuri:
1.1.
Comunicarea notificării de deschidere a procedurii generale a insolvenței
Administratorul judiciar a comunicat, în condițiile art. 99 alin. 3 din legea nr. 85/2014, notificări privind deschiderea
procedurii generale de insolvență a societății debitoare INTERAGRO SRL la care s-a atașat în fotocopie certificatul de
grefă emis de către Tribunalul Teleorman, în dosarul 4010/87/2015.
Notificare transmisă cuprinde informațiile prevăzute de lege, respectiv:
• termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii societății debitoare;
• termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe;
• termenul de definitivare a tabelului creanțelor;
• locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor;
Procedura de notificare a fost îndeplinită astfel:
♦ Potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, prin comunicarea prin intermediul poștei a unei scrisori
recomandate cu conținut declarat și confirmare de primire la sediul social / domiciliul persoanelor notificate;
♦

Prin publicarea într-un ziar de largă circulație, respectiv ziarul Bursa nr. 30 din data de 15.02.2015
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♦

Prin publicarea notificării de deschidere a procedurii generale în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3227
din data de 16.02.2016

Astfel, a fost comunicate notificări, în condițiile prezentate mai sus, următoarelor entități:
1.1.1.
Tuturor creditorilor menționați în lista depusă de către debitor
Notificarea de deschidere a procedurii a fost comunicată creditorilor la sediile sociale atfel cum au fost comunicate
acestea de către societatea debitoare INTERAGRO SRL. Aceasta a fost transmisă astfel:
♦ În data de 17.02.2016 către un numar de 625 de creditori


nr. înregistrare: 3146 – 4829 din lista cuprinzând numerele de ieșire din registrul administratorului judiciar
În cazul creditorilor străini, au fost comunicate prin poștă, notificări conform Codului de procedură civilă și a art. 39 și
42 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență, folosindu-se
un formular având titlul Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită” în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene. Aceste notificări au fost transmise astfel:
♦ În data de 17.02.2016 către un numar de 37 creditori străini

nr. înregistrare: 3282 – 3316 din lista cuprinzând numerele de ieșire din registrul administratorului judiciar
1.1.2.
Societății debitoare INTERAGRO SRL
Notificarea de deschidere a procedurii generale, având nr. 1034 din 2.02.2016 a fost comunicată în mod direct
administratorului societății și prin poștă societății debitoare, la sediul social al acesteia. De asemenea, o copie a acesteia
a fost înmânată personal reprezentanților legali ai societății, cu ocazia primei întâlniri avute după deschiderea
procedurii.
Prin intermediul acesteia societatea debitoare și reprezentanții acesteia au fost încunoștiințați și cu privire la drepturile şi
obligaţiile ce le revin pe parcursul procedurii, precum şi cu privire la obligaţiile stabilite în sarcina lor prin încheierea de
ședință prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, inclusiv obligaţia legală de a pune la
dispoziţia administratorului judiciar actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din legea nr. 85/2014 (Cu privire la îndeplinirea
acestei din urmă obligații, vom reveni cu detalii la un alt punct de mai jos). Notificarea a fost transmisă astfel:
♦ În data de 2.02.2016 având număr de înregistrare 1034
De asemenea, în aceleași condiții, a fost comunicată către societatea debitoare și către reprezentanții legali ai acesteia,
nota internă emisă de către Administratorul judiciar.
Această notă cuprinde instrucțiuni aferente demersurilor pe care sunt obligați să le întreprindă în cadrul procedurii de
insolvenţă. Instrucțiuni au fost întocmite, prin raportare la prevederile art. 58 raportat la art. 87 alin.1 lit. a din Legea nr.
85/2014, care stabilesc principalele atribuții și obligația de supraveghere din partea Administratorul judiciar. Nota
internă a fost transmisă astfel:
♦ În data de 15.02.2016 având număr de înregistrare 2617
1.1.3.
Oficiul Registrului Comerțului
Administratorul judiciar a notificat Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu privire la
deschiderea procedurii insolvenţei faţă de Societate, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Notificarea a
fost transmisă astfel:
1.1.4.
Instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului
Administratorul judiciar a procedat la notificarea instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului
în vederea aplicării prevederilor art. 75 din legea nr. 85/2014 potrivit cărora se suspendă de drept orice acţiune judiciară
sau măsură de executare silită asupra averii debitorului. Notificarea a fost transmisă astfel:
♦ În data de 16.10.2015 către un numar de 3 instanțe de judecată (Tribunalul Teleorman, Judecatoria Zimnicea și
Curtea de Apel București)
1.1.5.
Tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi
Administratorul judiciar a procedat la notificarea băncilor la care societatea debitoare are conturi deschise, în vederea
aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora se suspendă de drept orice acţiune judiciară sau
măsură de executare silită asupra averii debitorului. Notificarile au fost transmise astfel:
♦ În data de 05.02.2016 având numărele de înregistrare 1350 - 1363
În cadrul notificărilor au fost menționate dispozițiile art. 39 din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile judecătorului
sindic cu privire la deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, cont din care se vor face plățile pe bază
de dispoziții emise de debitor și avizate de Administratorul judiciar, în conformitate cu prevederile art. 5 pct 66
coroborate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 85/2014.
Contul unic al procedurii de insolvență Interagro SRL a fost deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Alexandria,
IBAN-ul acestui cont fiind:
RO26 BTRL 0350 1202 W354 84XX
1.1.6.
Executorilor Judecătorești
Administratorul judiciar a procedat la notificarea unui număr de 209 executori judecătorești în vederea aplicării
prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 potrivit cărora se suspendă de drept orice acţiune judiciară sau măsură de
executare silită asupra averii debitorului. Notificările au fost transmise astfel:
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♦


În data de 11.02.2016 către un numar de 15 executori judecătorești din circumscripția Curții de Apel București
nr. înregistrare: 2156 – 2170 din lista cuprinzând numerele de ieșire din registrul administratorului
judiciar

♦


În data de 15.02.2016 către un numar de 194 executori judecătorești din circumscripția Curții de Apel Constanța
nr. înregistrare: 2220 – 2364 din lista cuprinzând numerele de ieșire din registrul administratorului
judiciar

1.1.7.
Uniunii Națională a Practicienilor în Insolvență - Filiala București
Administratorul judiciar a procedat la notificarea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență - Filiala București cu
privire la desemnarea CITR Filiala București SPRL ca administrator judiciar în dosarul 4010/87/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Teleorman, având ca obiect procedura insolvenţei deschisă faţă de INTERAGRO SRL. Notificarea a fost
transmisă astfel:
♦ În data de 5.02.2016 către UNPIR Filiala București

nr. înregistrare: 1410 din lista cuprinzând numerele de ieșire din registrul administratorului judiciar
2. Efectuarea inventarierii bunurilor debitorului
Potrivit dispozițiilor judecătorului sindic, Administratorul judiciar are obligația de a efectua în 60 de zile, de la data
pronunțării încheierii din 2.02.2016, respectiv data de 31.03.2016, inventarul tuturor bunurilor debitorului. Demersurile
de inventariere au fost efectuate, astfel:
♦ 1.03.2016 s-a emis Decizia de inventariere cu numirea comisiei de inventariere
Prin încheierea din data de 18.03.2016, pronunțată în dosarul nr. 4010/87/2015, de către Tribunalul Teleorman s-a
dispus prelungirea termenului pentru efectuarea inventarierii până la data de 31.05.2016
O copie a Procesului verbal de inventariere urmează a fi depusă la dosarul cauzei după finalizarea acestui demers.
3. Întocmirea și depunerea raportului prevăzut de art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014
Administratorul judiciar a analizat îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014, în vederea formulării
propunerii de continuare a perioadei de observație a societății debitoare.
În urma acestei analize, constatându-se că faţă de societatea INTERAGRO SRL nu sunt incidente niciunul din cazurile
de intrare în procedură simplificată reglementate de art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a propus continuarea
perioadei de observaţie din cadrul procedurii generale de insolvenţă faţă de societatea debitoare, în temeiul art. 92 alin.
(1) din Legea nr. 85/2014
Prin raportul întocmit în temeiul art. 92 alin 1 din Legea nr. 85/2014, s-au arătat următoarele:
♦ Societatea INTERAGRO SRL nu se circumscrie prevederilor art. 38 alin.2 lit. a) din Legea nr. 85/2014, forma
de organizare a debitorului fiind societatea cu răspundere limitată şi nu “profesionist persoana fizică supusă
obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii liberale;”
♦ Societatea INTERAGRO SRL nu se circumscrie prevederilor alin. 2 lit. b) din Legea nr. 85/2014, debitorul
nefiind organizat ca întreprindere familiala, sau membru al unei întreprinderi familiale
♦ Societatea INTERAGRO SRL nu se încadrează la nici o ipoteză dintre cele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c)
din Legea nr. 85/2014, astfel:



♦

♦

Societatea INTERAGRO SRL deţine în patrimoniul său atât bunuri mobile cât şi imobile, prin urmare
nu se circumscrie acestui caz de intrare în procedură simplificată (Art. 38 alin. (2) litera c) pct. 1)

Societatea INTERAGRO SRL nu se circumscrie acestui caz de intrare în procedură simplificată, (Art.
38 alin. (2) litera c) pct. 2) întrucât până în acest moment a avut loc o întâlnire cu reprezentanții
societății debitoare, în care i s-a comunicat lista actelor care urmează a fi predate către Administratorul
judiciar urmând ca în perioada imediat urmatoare societatea să pună la dispoziţia administratorului
judiciar pe bază de proces-verbal de predare-primire, atât actele constitutive ale debitoarei cât şi actele
contabile solicitate. Actele constitutive au fost deja comunicate în format electronic în vederea
convocării Adunării generale a asociaților pentru alegerea unui administrator special, lucru care a fost
realizat.

Societatea INTERAGRO SRL nu se circumscrie acestei prevederi legale (Art. 38 alin. (2) litera c) pct.
3), administratorul statutar al acestei societăţi, Dna Toncea Nicoleta, putând fi găsiț.

Societatea INTERAGRO SRL nu se circumscrie nici acestui caz de intrare în procedură simplificată
(Art. 38 alin. (2) litera c) pct. 4), societatea debitoare având sediul social înscris în registrul comerţului
ca fiind în Zimnicea, str. Tradafirilor, nr. 1, jud. Teleorman.
Faţă de debitoarea INTERAGRO SRL nu sunt aplicabile prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
85/2014, această persoană juridică nefiind dizolvată anterior formulării cererii introductive de deschidere a
procedurii de insolvenţă
Debitoarea INTERAGRO SRL nu se circumscrie cazului prevăzut de art. 38 alin. (2) litera e) din Legea nr.
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85/2014 de intrare în procedură simplificată, neexistând manifestarea de voință în sensul intenției de intrare în
faliment

♦

Debitoarea INTERAGRO SRL nu se circumscrie cazului prevăzut de art. 38 alin. (2) litera f) din Legea nr.
85/2014, întrucât deține autorizarile cerute de lege pentru exploatarea întreprinderii, conform licenței pentru
exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice nr. 24353/02.06.2011 și este înregistrată
în registrele de publicitate.

3.1.
Solicitări adresate Consiliilor locale competente
Administratorul judiciar a comunicat adrese unui număr de 3 consilii locale solicitând următoarele informații:
 dacă societatea INTERAGRO SRL, având CUI 16086629 și înregistrată la ONRC sub nr. J10/46/2004, figurează în
evidenţele acestora ca şi plătitoare de impozite pentru bunuri mobile sau imobile deţinute de aceasta sau eventuala
existenţă în patrimoniul societăţii a unor astfel de active în ultimii 2 ani
 Lista detaliată a bunurilor mobile şi imobile aparţinând debitoarei sau orice alte informaţii necesare desfăşurării
activităţilor specifice procedurii insolvenţei
Adresele au fost comunicate astfel:
♦ În data de 3.03.2016 către un numar de 19 organe fiscale

nr. înregistrare: 4780 – 4798 din lista cuprinzând numerele de ieșire din registrul administratorului
judiciar
3.2.
Furnizorilor indispensbili
Administratorul judiciar a comunicat adrese unui număr de 15 societăți solicitându-le vă să respecte obligațiile ce le
revin potrivit art. 77 din Legea 85/2014 și anume:
• Obligația de furnizare, în continuare, a serviciilor către societatea debitoare;
• Obligației respectării termenului de plată arătându-se că societatea debitoare INTERAGRO SRL are obligaţia de a
achita contravaloarea serviciilor furnizate de societatea Dv., într-un termen de plată de 90 de zile.
4. Adunarea Generală a Asociaților pentru desemnarea Administratorului special.
Societatea INTERAGRO SRL are ca și asociați societățile Interaction SRL, Interagro SA și persoana fizică Nicoleta
Toncea.
Având în vedere prevederile legii nr. 31/1990 precum și pe cele ale Actului Constitutiv al societății INTERAGRO SRL,
Administratorul judiciar a convocat prin scrisoarea recomandată nr. 1394 – 1396/05.02.2016 Adunarea Generală a
Asociaților pentru desemnarea administratorului special la data de 15.20.2016, ora 14.00, la sediul societății Interagro
SA.
La ședință, s-au prezentat asociații societății debitoare.
Cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, decizia asociatului unic a fost următoarea:
♦ Desemnarea în calitate de Administrator Special a doamnei Mariana Stoiecescu cetățean român, cetățean
român, domiciliată în mun. Ploiești, jud. Prahova, str. Costache Negruzzi, nr. 29, având reședința stabilită în
orașul Zimnicea, str. Portului, nr. 38, jud. Teleorman, până la data de 14.12.2016, care va îndeplini atribuțiile
prevăzute de art. 56 alin. (1) din Legea nr.85/2014 ce va avea urmatoarele atribuții:
Administratorul special va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 56 (1) din Legea nr.85/2014:
a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 117–122 ori a
celor rezultând din nerespectarea art. 84;
b) formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
c) propune un plan de reorganizare;
d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea
planului, doar în situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;
e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final şi situaţia financiară de
închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;
f) primeşte notificarea închiderii procedurii.
În conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 85/2014, mandatul administratorului statutar încetează de la
data desemnării administratorului special.
♦ Remuneraţia administratorului special va fi stabilită la o dată ulterioară de către asociatul unic.
♦ Se aprobă ca dna Ciobanu Crina Ionela domiciliată în str. Veronica Micle, nr. 2, sa îndeplinească formalitatile
necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale a Asociaților Împuternicitul este mandatat
să sub-delege sau sa-și substituie orice persoană pentru îndeplinirea acestui lucru.
Procesul-verbal al adunării, în original, au fost comunicate persoanei desemnate cu îndeplinirea formalităților pentru
efectuarea demersurilor de înregistrare la ORC, prin imputernicit, iar un exemplar original este anexat prezentului raport
de activitate.
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5. Tabelul preliminar al creanțelor
În conformitate cu prevederile art. 99 alin. 3 din legea nr. 85/2014 Administratorul judiciar a procedat la notificarea
deschiderea procedurii generale a insolvenței societății INTERAGRO SRL, tuturor creditorilor acesteia, la care s-a
atașat în fotocopie certificatul de grefă al încheierii de deschidere a procedurii cuprinzând termenul limită de înscriere la
masa credală.
După împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii societății debitoare
INTERAGRO SRL Administratorul judiciar a ridicat de la dosarul cauzei declarațiile de creanță depuse de către
creditori în vedere verificării fiecărei cereri și a documentelor depuse, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014.
Menționăm faptul că, prin încheierea din data de 18.03.2016, pronunțată de către judecătorul-sindic s-a dispus
prelungirea termenului pentru verificarea declarațiilor de creanță și pentru afișarea tabelului preliminar de creanțe la
data de 18.04.2016.
6. Prezentarea litigiului pe care societatea îl are cu ANAF
Prin decizia nr. 5301M/5.01.2015, emisă de către Administrația județeană a Finanțelor Publice Brașov, organul fiscal a
dispus antrenarea răspunderii solidare a societății debitoare pentru obligațiile societății NITROPOROS SRL în cuantum
de 6.827.364 lei, reprezentând obligații fiscale datorate de către aceasta din urmă, în temeiul art. 27 alin. 1 lit. b) din
OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
În motivarea deciziei organul fiscal a reținut faptul că societatea Interagro SRL a efectuat plăți către Nitroporos SRL
după data de 8.07.2013, dată la care i-a fost comunicată calitatea de terț poprit, drept pentru care se impunea atragerea
răspunderii patrimoniale solidare a societății Interagro SRL.
Subsecvent emiterii acestei decizii organul fiscal a procedat la înscrierea în cazierul fiscal al debitorului a deciziei de
atragere a răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 75/2001 privind
organizarea și funcționarea cazierului fiscal, ingnorând faptul că, decizia de antrenare a răspunderii solidare a fost
contestată de către debitor. Ulterior înscrierii în cazierul fiscal a deciziei de atragere a răspunderii solidare s-a procedat
la anularea codului de TVA al societății debitoare prin Decizia nr. 6362/9.07.2015.
Împotriva actelor administrative prin care au fost dispuse măsurile anterior precizate societatea a formulat contestații pe
cale administrativă, ce au fost respinse de către organul fiscal, fiind sesizată ulterior instanța de judecată. În prezent pe
rolul instanțelor se afla următoarele cauze:
- contestaţia formulată împotriva măsurii de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare: dosar
3175/87/2015, Tribunalul Teleorman – respinsă în primă instanță;
- acțiune în anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare: dosar 4547/2/2015, Curtea de apel București, termen
26.04.2016;
- acțiune în anularea deciziei de anulare a codului de TVA: dosar 738/2/2016, Curtea de apel București, termen
19.05.2016;
- acțiune în suspendarea executării deciziei de anulare a codului de TVA: dosar 722/2/2016, Curtea de apel București,
fără termen;
7. Aspecte cu privire la mențiunile obligatorii ale raportului de activitate
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 28 din legea nr. 85/2014, prin raportarea la elementele obligatorii care
trebuie menționate în cadrul raportului de activitate, Administratorul judiciar va proceda, la indicarea măsurilor care
au fost luate, precum și la menționarea acelora care nu au fost luate în cadrul acestei perioade de raportare:
♦ Persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum și onorariul acestora
 În această perioadă, nu au fost desemnate persoane de specialitate
♦ Actele de dispoziție asupra averii debitorului și documentele încheiate în acest sens
 Nu au fost întocmite acte de dispoziție care să depășească limitele activității curente cu privire la bunurile din
patrimoniul societății în această perioadă;
♦ Situația încasărilor și plăților, în sinteză:
Conform informațiilor furnizate de reprezentanții societății debitoare, situația încasărilor și plăților efectuate în
perioada 02.02.2016-29.02.2016 este următoarea:
Categorie
Suma (lei)
Perioada de raportare 02.02.2016-29.02.2016
Sold initial
1.148
Încasări
Încasări de la clienți în numerar la punctele de lucru
Incasari prestari servicii
Alte încasări

104.939
4.450
4.507

Total încasări

113.896
Plăți

Plăți avansuri de trezorerie

26.000
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Plăți furnizori
Plăți salarii și contribuții
Plăți cheltuieli poștale
Alte plăți

24.822
19.048
1.375
328

Plăți penalități

210

Total plăți

71.783
Sold final
43.261
Menționăm că nu s-au efectuat tranzacții prin contul unic în luna februarie. Încasările și plățile de mai sus sunt
efectuate prin casieriile societății.
♦ Încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte
• Nu au fost avizate de către Administratorul judiciar încheierea de contracte;
♦ Promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169
 În această perioadă, nu au fost promovate astfel de acțiuni
♦ Măsuri privind acordarea unei protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferință
 În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri.
♦ Stadiul efectuării inventarierii
 Inventarierea bunurilor societății debitoare este în curs, procesele-verbale privind rezultatul inventarierii urmând a
fi depuse la dosarul cauzei după finalizare;
8. Aspecte cu privire la activitatea operațională
InterAgro SRL a desfășurat și/sau desfășoară activități în următoarele domenii:
♦ Agricultură
Activitatea din domeniul agriculturii a societății debitoarei este compusă din exploatarea suprafețelor agricole,
depozitarea cerealelor și cultivarea legumelor în sere.
Societatea deține, în prezent, în proprietate un număr de 2.105 hectare teren agricol și 1.307 hectare în arendă. În
exploatare sunt 1.379 ha teren agricol din care 1.307 ha în arenda şi 72 ha în proprietate. Diferența suprafeței agricole
aflate în proprietate (2.033 ha) este dată în arendă societăților din grup. Argumentele care au deteminat încheierea
contractelor de arendă rezidă în principal din lipsa eficienței economice generate de pierderea codului de TVA va
urmare a deciziei de înscriere în cazierul fiscal a deciziei de antrenare a răspundereii solidare pentru obligațiile societății
Nitroporos SRL.
În proprietate se află o gamă largă de utilaje și echipamente agricole, achiziționate de la producători externi. Investițiile
în utilaje agricole au fost stimulate de statutul de zonă defavorizată în care se afla socieatate până în 2010, existând
beneficii fiscale pentru investițiile realizate. În prezent, cea mai mare parte din utilajele agricole sunt închiriate către
societatile din grup care exploatează suprafețe mari agricole, pricipalii fiind Interagro Agricultura și Alpha-Alpha
Corporation.
Activitatea de depozitare cereale este compusă din exploatarea silozurilor aflate în proprietate. În Zimnicea sunt situate
10 (zece) silozuri de cereale Prive cu o capacitate de 36.000 tone, la care se adaugă silozul de la Frasineț cu o capacitate
de 52.000 tone. Societatea folosește capacitățile de stocare a cerealelor atât pentru producția proprie cât și pentru
prestarea de servicii de depozitare pentru terți. În prezent, silozurile nu sunt folosite la capacitatea maximă de stocare.
De asemenea, societatea deține o seră de tomate situată în Zimnicea cu o producție anuală realizată de 230 tone/ciclu.
Sera este construită pe o tehnologie olandeză, iar pentru furnizarea agentului termic s-a achiziționat și pus în funcțiune o
instalație de cogenerare.
Conceptul de cogenerare" defineşte producerea concomitentă, cu aceeaşi instalaţie (grup motor termic-generator de
curent, turbină, etc) a energiei termice şi electrice. Astfel, debitoarea a investit intr-o instalație de cogenerare ce
funcționează prin alimentarea cu gaz natural, pentru a produce energie termică ce este destinată exclusiv serei de tomate
și pentru producția de energie electrică ce este consumată în activitate, iar diferența este livrată în sistemul național.
Capacitatea instalației este de 2MW energie electrică și 2,4MW energie termică.
În prezent, sera și instalația de cogenerare nu sunt operate din lipsa resurselor financiare pentru susținerea acestei
activității dar și din lipsa de eficiență a acestor activități pe perioadele de exploatare anterioară.
♦ Distribuția îngrășămintelor chimice
Din anul 2010 activitatea principală generatoare de venituri devine distribuția îngrășămintelor chimice achiziționate în
principal de la InterAgro SA. Atât în perioada în care desfășura activități de procesare cât și în afara acestei perioade, sau realizat venituri din distribuția îngrășămintelor chimice către diferiți parteneri interni și externi. Tipurile de
îngrășăminte chimice distribuite sunt azotat de amoniu, uree și uan. În perioada 2013-2015 au fost comercializate peste
931 mii tone de îngrășăminte chimice.
În prezent, debitoarea nu desfășoară această activitate pe fondul lipsei capitalului de lucru.
♦ Procesarea îngrășămintelor chimice
În perioada 2013-2015 societatea a desfășurat activități de procesare/producție îngrășăminte chimice în baza unor
contracte de procesare încheiate cu proprietarii fabricilor de producție îngrășăminte chimice situate în orașul Victoria
(Viromet SA), municipiul Slobozia (Amonil SA), com. Săvinești (Ga Pro Chemicals SA), municipiul Făgăraș
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(Nitroporos SA) și municipiul Bacau (Amurco SA), orașul Turnu Magurele (Donau Chem SRL).
Prin contractele încheiate cu combinatele chimice prezentate mai sus, InterAgro SRL furniza materia primă (gazul
natural) și alte resurse materiale, iar combinatele chimice foloseau resursele umane și instalațiile de producție.
Combinatele chimice facturau costul de procesare al materiei prime societății debitoare după care producția realizată era
valorificată de către InterAgro SRL către partenerii acesteia.
În prezent, debitoarea nu desfășoară această activitate pe fondul lipsei capitalului de lucru.
♦ Comerț cu amănuntul
Debitoarea operază în prezent un număr de 5 magazine sub brandul Interagro situate în județul Teleorman. Acestea au
principal rol comercializarea produselor fabricate de societate și de alte societăți din grup.
♦ Morărit și panificație
Societatea deține în proprietate o moară de grâu situată în Zimnicea cu o capacitate de producție de 150 tone grâu/zi, și
patru brutării situate în Zimnicea, Giurgiu, Roșiorii de Vede și Alexandria. Operate direct de către debitoare sunt moara
și brutăriile din Alexandria, Roșiorii de Vede și Zimnicea. Operarea brutăriei din Alexandria este realizată de
InterVegetal SRL, societate din grup, în baza contractului de asociere în participațiune încheiat.
♦ Fabricarea de biscuiți și napolitane
Producția de biscuiți și napolitane cu diverse sortimente este situată în Zimnicea. Echipamentele de producție sunt în
proprietatea debitoarei iar clădirea în care funcționează este proprietatea societății din grup Bio Fuel Energy SRL.
Investiția realizată a avut ca principal obiectiv folosirea fainii inferioare calitativ generată din activitatea de morărit.
În baza contractului de asociere în participațiune încheiat cu Intervegetal SRL, de asemenea societate din grup, operarea
activității de producție este realizată de aceasta, iar benefiicile/pierderile realizate sunt împărțite proporțional cu aportul
fiecărui asociat la cheltuielile asocierii. Capacitatea de producție este de 200 tone/luna, în prezent gradul de utilizare
este de aproximativ 25% realizându-se o producție de aproximativ 50tone/luna.
♦ Fabricarea de saci de polietilena și polipropilenă
Societatea deține o fabrică de saci situată în orașul Zimnicea cu o capacitate de 2 mil. saci de rafie PP/an, 1 mil. saci
polietilena/an și 36.000 ml/lună de chingă. Investiția a fost realizată pentru furnizarea de saci activităților din industria
chimică și morărit. Producția a fost valorificată exclusiv în cadrul grupului, neexistând livrări către terți.
În prezent fabrica este în conservare, activitatea a fost oprită ca urmare a blocării activităților din industria chimică.
♦ Turism și alimentație publică
Activitatea de turism și alimentație publică este compusă din: Hotel 5* și Restaurant Inter din stațiunea Venus, Hotel 4*
și Restaurant Inter Zimnicea, fast-food Inter Zimnicea, Pensiunea Gura Teghii și Motel Zimnicea.
Hotelul și restaurantul Inter din stațiunea Venus sunt în proprietatea debitoarei şi în prezent sunt operate de Inter Turism
SRL, societate din grup, în baza constratului de asociere în participațiune încheiat.
Hotelul, restaurantul și fast-food-ul Inter din Zimnicea sunt proprietate a societătii din grup, Steaua Dunarii SRL, şi
operate de către societatea debitoare.
Clădirea în care activează Motelul Zimnicea este în proprietatea debitoarei. Motelul este operat de către debitoare, iar în
clădirea acestuia sunt spații închiriate în care funcționează un centru medical și o gradiniță.
Pensiunea-Cabană Gura Teghii din Județul Buzău, situată lângă fondul de vânătoare, este aflată în proprietate și operată
de către societatea debitoare. În prezent se fac demersuri pentru inscrierea acestia în circuitul turistic și este închiriată pe
diferite perioade de timp Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sprotivi AVPS.
♦ Alte activități
Societatea își completează portofoliul cu următoarele activități: patiserie și laborator de cofetărie cu desfacere în
magazinele proprii, spălătorie auto și service auto-reparații pentru mașini agricole și tractoare. Investițiile realizate în
dotarea și finanțarea acestor activități au fost realizate pentru completarea nevoilor de servicii ca urmare a desfășurării
activităților principale.
Se constată o diversitate de activități desfășurate de societate care se interconectează și completează, fiind un principiu
pe care s-a bazat managementul societății.
9. Alte informatii
La data întocmirii prezentului raport, aprilie 2016, numărul de salariați este de 380 de persoane, din care 8 la punctul de
la Săvinești și 20 contracte de muncă suspendate.
Societatea are anulat codul de TVA. Organele fiscale au anulat din oficiu înregistrarea în scopuri TVA a debitoarei ca
urmare a faptului că societății i s-a atras raspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil Nitroporos SRL, faptă ce a
fost înscrisă în cazierul fiscal.
Debitoarea, conform informațiilor furnizate de reprezentanți, are active la data întocmirii prezentului raport un număr de
3(trei) contracte de asociere în participațiune. Astfel, parte din activitățile de panificație (brutăria Alexandria), patiserie
(fabrica de biscuiți), alimentație publică și hotelieră (Hotel şi Restaurant Inter Venus) au fost transferate spre
administrare către alte societăți din cadrul grupului. Repartizarea beneficiilor/pierderilor se efectuează proporțional cu
aportul fiecărui asociat la cheltuielile asocierii.
II. OBIECTIVE DE REALIZAT PÂNĂ LA TERMENUL URMĂTOR
- Supravegherea activităţii curente a societăţii debitoare;
- Asigurarea demersurilor privind buna desfășurare a primei Adunări generale a creditorilor convocată pentru datade
25.11.2015;
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- Identificarea activităților care pot fi rentabilizate și concentrarea eforturilor financiarea asupra acestor linii de
busienss;
- Închiderea liniilor de business care nu au adus și nu aduc nicio contribuție pozitivă la rezultate financiare ale
societății;
- Identificarea activelor non-core care pot fi valorificate în vederea obținerii resurselor financiare pentru susținerea
activității societăți;
- Reprezentarea debitoarei în litigiul pe care societatea îl are cu ANAF privitor la înscrierea în cazierul fiscal a
deciziei de antrenare a răspunderii solidare și la anularea codului de TVA esențiale pentru susținerea activității pe
parcursul procedurii de insolvență;
III. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDI
1. Încuviinţarea prezentului raport de activitate și acordarea unui nou termen de procedură.
București 14.04.2016
CITR Filiala București SPRL
Senior Partener , Adrian Lotrean
ZRP Insolvency SPRL
Managing Parner Elena Cosma
Județul Vaslui
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea EUTERPE SRL, cod unic de înregistrare: 5421892
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Nr.: 806/15.04.2016
Termen: 19.02.2016
1. Date privind dosarul: Număr dosar 187/89/2016, Tribunal Vaslui, Secţia Civilă, Judecător sindic: Vasile Agafiţei;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Ştefan cel Mare, nr. 54, mun. Vaslui, jud. Vaslui, Număr de telefon:
0235/311.032, programul arhivei/ registraturii instanţei: 9-13;
3.1. Debitor: SC Euterpe SRL Vaslui, Cod de identificare fiscală 5421892, sediul social: municipiul Vaslui, str.
Republicii, bl. 350, sc.C, ap. 4, judeţul Vaslui; Număr de ordine în registrul comerţului J37/203/1994.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4. Lichidator judiciar: Estconsult I.P.UR.L. Huşi, Cod de identificare fiscală RO 20657197; sediul social: mun. Huşi,
jud. Vaslui, str. 1 Decembrie nr. 32; nr. de înregistrare UNPIR RSP 0155. Tel: 0335/566.035; 0729.850.575; Fax:
0335/814.103; E-mail: estconsult@yahoo.com; Site: www.estconsult.ro.
5. Subscrisa Estconsult I.P.U.R.L. Huşi în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Euterpe SRL Vaslui, conform
Încheierii civile nr. 2/F/02 februarie 2016, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia civilă, în dosarul nr. 187/89/2016,
În temeiul: art. 64 lit. a) şi art. 97 alin. (1) din legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
comunică: Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, astfel întocmit(e), în
anexă, în număr de 3 file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
anexă
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului
S.C. Euterpe SRL Vaslui
Număr dosar 187/89/2016; Tribunal Vaslui, Secţia civilă, Judecător sindic: Vasile Agafiţei;
Temei juridic: art. 64 lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
Lichidator judiciar: Estconsult I.P.U.R.L. Huşi;
Debitor: SC Euterpe SRL Vaslui;
Termen: 19.04.2016.
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă:
Cap. I. Date generale şi de identificare - istoric
Societatea Euterpe SRL Vaslui, a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Vaslui sub nr.
J37/203/15.03.1994, debitoarea având codul de identificare fiscală 5421892, atribuit la data de 31.03.1994.
De la înfiinţare şi până în prezent sediul social al debitorului a fost în municipiul Vaslui, str. Republicii, bl. 350, sc.C,
ap. 4, judeţul Vaslui, având obiect principal de activitate: Transporturi rutiere de mărfuri” – Cod CAEN 4941.
Asociatul unic şi administrator statutar al debitoarei a fost d-l Iancu Cristian Cezar, cu ultimul domiciliu cunoscut în
municipiul Vaslui, str. Republicii, bl. 350, sc.C, ap. 4, judeţul Vaslui, iar capitalul social a fost în sumă de 50.000 lei,
divizat într-un număr de 5.000 părţi sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deţinute în totalitate de asociatul unic.
Printre activităţile secundare incluse în obiectul de activitate enumerăm: comerţ cu ridicata: comerţ cu ridicata al
animalelor vii; comerţ cu ridicata al băuturilor; comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;
comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei; comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate; comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice; comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi
de construcţii; comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv tractoarelor; comerţ cu
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