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Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea KDF ENERGY SRL, cod unic de înregistrare: 14800321
Depunere documente întocmite de administratorul judiciar
în procedura de insolvenţă în formă generală
Nr:1567, data emiterii: 23.05.2017
Termen de procedură: 27.06.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 7539/3/2017, Tribunal Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, Termen 27 Iunie 2017.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6,
telefon: 021.408.36.00 int. 140, int. 8629, fax: 021.313.28.02, E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro; trbucuresti@just.ro, Programul arhivei/registraturii instanţei L - V: 09:30 - 14:00.
3.Debitor: SC KDF ENERGY SRL, (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Bucureşti, Calea
Plevnei, nr. 94, bloc 10D2, parter, sector 1, având CUI RO14800321, J40/7223/2002.
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL Filiala Bucureşti, Cod de identificare fiscală 31990030, sediul în
Bucureşti, str. Wilhelm Filderman nr. 18, etaj 3, birou 9, sector 3. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă RFO II - 0689, tel./fax 0364.412.631/2 E-mail: office@rtz.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator
judiciar persoană juridică: Balog Claudiu Ioan.
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC KDF
ENERGY SRL, în temeiul Sentinţei Civile pronunţată la data de 28 Martie 2017, în dosarul nr. 7539/3/2017, aflat pe
rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în temeiul art. 110 alin. (3) din Legea 85/2014, publică:
Tabelul preliminar al creditorilor
Nr.

Denumirea
Creditorului

Adresa
Creditorului

Solicitat

Acceptat

Observaţii

Lei
Euro
CREANŢE GARANTATE

13.315.801,68 lei

1

Mun. Cluj
BANCA
Napoca, str.
TRANSILVANIA SA George Bariţiu nr.
8, jud. Cluj

3.376.818,83 lei

Creanţa diminuată cu
25.163,57 lei a fost
înscrisă cu titlu
provizoriu, până la
întocmirea Raportului
de evaluare asupra
bunurilor ce constituie
obiectul garanţiei,
conform dispoziţiilor
13.290.638,11 lei art. 103 din Legea nr.
85/2014, sub condiția
rezolutorie a neîncasării
sumelor de la debitorii
cedați, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.1567
/23.05.2017
Creanţa a fost înscrisă
sub condiţie suspensivă
cu titlu provizoriu, până
la întocmirea Raportului
3.376.818,83 lei
de evaluare asupra
bunurilor ce constituie
obiectul garanţiei,
conform dispoziţiilor
art. 103 din Legea nr.
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2

3

4

5

Bucureşti, Bd.
CREDIT EUROPE
Timişoara 26Z,
BANK (ROMANIA) SA Clădirea Anchor
Plaza, sector 6

DIRECŢIA
GENERALĂ DE
ADMINISTRARE A
MARILOR
CONTRIBUABILI

493.590,72 lei

Bucureşti, str.
Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 10,
Corp A, sector 3

5.040.839,00 lei

Bucureşti, str.
MET ROMANIA
Sfântul Elefterie
ENERGY TRADE SRL
nr. 18, et. 3,
sector 5

4.380.710,40 lei

TURBODEN SpA

Sediul procesual

411,45 lei

305.600,00 €

490.082,54 €

85/2014, sub condiţia
suspensivă a executării
Scrisorilor de garanţie,
în conformitate cu
prevederile contractuale,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Creanţa diminuată cu
3.180,48 lei a fost
înscrisă cu titlu
provizoriu, până la
întocmirea Raportului
de evaluare asupra
bunurilor ce constituie
obiectul garanţiei,
440.410,24 lei
conform dispoziţiilor
art. 103 din Legea nr.
85/2014, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Creanţa a fost înscrisă
cu titlu provizoriu, până
la întocmirea Raportului
de evaluare asupra
bunurilor ce constituie
obiectul garanţiei,
conform dispoziţiilor
art. 103 din Legea nr.
85/2014, sub condiţia
1.440.480,00 lei suspensivă a executării
Scrisorilor de garanţie,
în conformitate cu
prevederile contractuale,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Creanţa a fost înscrisă
cu titlu provizoriu, până
la întocmirea Raportului
de evaluare asupra
bunurilor ce constituie
obiectul garanţiei,
conform dispoziţiilor
2.077.365,00 lei
art. 103 din Legea nr.
85/2014, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Creanţa a fost înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare, pentru
argumentele expuse pe
- lei
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
- lei
creanţă înscrisă în
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ales pentru
comunicarea
tuturor actelor de
procedură la
S.P.A.R.L
„Costea Craiciu”,
din Bucureşti, str.
Emil Pangratti nr.
21, sector 1

6

UNICONFORT SRL

Sediul procesual
ales pentru
comunicarea
tuturor actelor de
procedură la
S.P.A.R.L
„Costea Craiciu”,
din Bucureşti, str.
Emil Pangratti nr.
21, sector 1

TOTAL GRUPĂ

1

2

3

4

5

1

Bucureşti, str. Sg.
Constantin Muşat
nr. 35A, sector 5
Bucureşti, Calea
Victoriei nr. 1-5,
BRĂILOIU GEORGE
sc. D, parter, ap.
1, sector 3
Bucureşti, Bd.
Basarabia nr. 42,
GÂLĂ ROXANA
bl. 32, sc. B, et.
DANIELA
11, ap. 95, sector
2
Bucureşti, Calea
ROMANŢI ION
Moşilor nr. 294,
VASILE
bl. 42, sc. 2, et. 8,
ap. 69, sector 2
Bucureşti, str. Sg.
Maj. Dumitru
TUDORACHE
Samoilă nr. 1, bl.
ADRIAN MIHĂIŢĂ
124, sc. 2, et. 5,
ap. 87, sector 4
TOTAL GRUPĂ

ARŞEANU MARCEL

AUTORITATEA
Bucureşti, str.
NAŢIONALĂ DE
Constantin Nacu
REGLEMENTARE ÎN
nr. 3, sector 2
DOMENIUL ENERGIEI

411,45 lei

912.303,65 €

- lei

categoria creanţelor
chirografare. sub
condiţia rezolutorie a
admiterii căii de atac
formulate împotriva
Sentinţei arbitrale nr. 18
din data de 17.02.2017
pronunţată de Curtea de
Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie A României în
dosarul arbitral nr.
44/2015, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
creanţă înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare. sub
condiţia rezolutorie a
admiterii căii de atac
formulate împotriva
Sentinţei arbitrale nr. 18
din data de 17.02.2017
pronunţată de Curtea de
Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie A României în
dosarul arbitral nr.
44/2015, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

26.608.583,53 lei 1.707.986,19 € 15.808.413,35 lei
CREANŢE SALARIALE
267,00 lei

267,00 lei

5.000,00 lei

5.000,00 lei

3.000,00 lei

3.000,00 lei

1.437,00 lei

1.437,00 lei

2.100,00 lei

2.100,00 lei

11.804,00 lei
-€
CREANŢE BUGETARE
316.959,54 lei

11.804,00 lei

- lei

Creanţa a fost înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare, sub
condiţia suspensivă a
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achitării taxei judiciare
de timbru până la
următorul termen de
judecată stabilit pentru
data de 27 Iunie 2017, în
dosarul nr. 7539/3/2017,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

2

3

4

DIRECŢIA
Bucureşti, str.
GENERALĂ DE
Lucreţiu
ADMINISTRARE A
Pătrăşcanu nr. 10,
MARILOR
Corp A, sector 3
CONTRIBUABILI
DIRECŢIA VENITURI Bucureşti, Bd.
BUGET LOCAL
Gării Obor, nr.
SECTOR 2
10,
REGIA AUTONOMĂ
DE DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI TERMICE
BUCUREŞTI R.A.D.E.T.

Bucureşti, str.
Cavafii Vechi nr.
15, sector 3

TOTAL GRUPĂ

1

2

3

4

5

6

Bucureşti, str. Ion
Brezoianu nr. 27,
et. 8, biroul nr. 3,
cu sediul de
ALPHA CONSTRUCT
corespondenţă în
SISTEM SA
Drobeta Turnu
Severin, Bd.
Nicolae Iorga nr.
2, jud. Mehedinţi
Drobeta Turnu
ALPHA PROJECT
Severin, Bd.
TEHNOLOGY SA
Nicolae Iorga nr.
2, jud. Mehedinţi

ALRO SA

Slatina, str. Piteşti
nr. 116, jud. Olt

ARELCO POWER SRL
- în insolvenţă, în
Bucureşti, str.
insolvency, en procedure
Pitarul Hristache
collectiv, prin
nr. 11, sector 1
administrator judiciar
Trust Insolvency SPRL
Bucureşti, str.
Mântuleasa nr. 5,
corp B, et. 1,
sector 2, cu sediul
procesual ales la
ARINNA
Hodoş Miheţ şi
DEVELOPMENT SA
Asociaţii SPRL
din Bucureşti, str.
Nicolae Caramfil
nr. 41, et. 1,
sector 1
AUTORITATEA
Bucureşti, str.

5.040.839,00 lei

2.963.474,00 lei

4.343,00 lei

4.343,00 lei

5.619,63 lei

5.367.761,17 lei
CREANŢE CHIROGRAFARE

- lei

Creanţa a fost înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

2.967.817,00 lei

102.214,43 lei

102.214,43 lei

56.409,69 lei

56.409,69 lei

4.416.132,65 lei

- lei

8.359.813,78 lei

8.359.813,78 lei

355.068,45 lei

355.068,45 lei

316.959,54 lei

316.959,54 lei

Creanţa a fost respinsă
integral, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Creanţa a fost înscrisă în
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NAŢIONALĂ DE
Constantin Nacu
REGLEMENTARE ÎN
nr. 3, sector 2
DOMENIUL ENERGIEI

7

8

9

categoria creanţelor
chirografare, sub
condiţia suspensivă a
achitării taxei judiciare
de timbru până la
următorul termen de
judecată stabilit pentru
data de 27 Iunie 2017, în
dosarul nr. 7539/3/2017,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Bucureşti, str.
Popa Savu nr. 7981, etaj 2, sector
1, cu sediul
procesual ales la
AXPO ENERGY
Amaj&Albu
673.120,00 lei
ROMANIA SA
SCPA din
Bucureşti, str.
Temisana nr. 48,
Parter, ap. 1,
sector 1
Bucureşti, Calea
Victoriei nr. 1-5,
sc. D, Parter, cu
domiciliul ales
pentru
comunicarea
actelor de
BRĂILOIU GEORGE
procedură în
22.856.579,46 lei
Bucureşti,
Marriott, The
Grand Office,
Calea 13
Septembrie nr. 90,
etaj 4, camera
4.01, sector 5
Craiova, str.
Brestei nr. 2, jud.
Dolj, cu sediul
procesual ales în
1.027,40 lei
Bucureşti, Calea
Floreasca nr. 39,
et. 3, sector 1
CEZ VÂNZARE SA
Craiova, str.
Calea Severinului
nr. 97, jud. Dolj

10

CIGA ENERGY SA

11

COMBINATUL DE
CELULOZĂ ŞI

Bucureşti, str.
Izvor nr. 92-96,
Clădire Forum III,
et. 1, biroul B/II,
sector 5, cu sediul
procesual ales la
Cumpănasu şi
Asociaţii din
Bucureşti, str.
Mântuleasa nr.
15, Corp B, et. 2,
sector 2
Drobeta Turnu
Severin, Bd.

673.120,00 lei

148.821,07 lei

Diferenţa de 7,758,39 lei
a fost respinsă, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Creanţă afectată de
condiţia suspensivă a
22.700.000,00 lei executării acestor sume
de către Banca
Transilvania SA

1.027,40 lei

- lei

Creanţa a fost respinsă
integral, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

671.312,09 lei

- lei

Debitoarea nu mai
datorează către
creditoare nici o creanţă,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

561.487,42 lei

556.083,99 lei

Diferenţa de 5.403,43 lei
a fost respinsă, pentru

2.030.582,02 lei
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12

13

14

15

16

HÂRTIE SA

Nicolae Iorga nr.
2, jud. Mehedinţi

DELGAZ GRID SA
(fostă E.ON Distribuţie
Romania SA )
DISTRIBUŢIE
ENERGIE OLTENIA
SA (fostă CEZ
Distribuţie SA )

Târgu Mureş, Bd.
Pandurilor nr. 42,
et. IV, jud. Mureş

548.862,50 lei

548.862,50 lei

Craiova, str.
Calea Severinului
nr. 97, jud. Dolj

215.442,23 lei

215.442,23 lei

E.ON ENERGIE
România SA

Târgu Mureş, Bd.
Pandurilor nr. 42,
et. II, jud. Mureş

Timişoara, str.
Pestalozzi nr. 3-5,
jud. Timiş
E-DISTRIBUŢIE
Constanţa, str.
DOBROGEA SA (fostă Nicolae Iorga nr.
Enel Distribuţie
89A, jud.
Dobrogea SA )
Constaţa
E-DISTRIBUŢIE
BANAT SA

argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

5.502.507,04 lei

- lei

342.465,70 lei

342.465,70 lei

124.342,03 lei

124.342,03 lei

17

E-DISTRIBUŢIE
Bucureşti, Bd. Ion
MUNTENIA (fostă Enel
Mihalache nr. 41Distribuţie Muntenia SA
43, sector 1
)

5.278.554,11 lei

1.510,91 lei

18

EDPR ROMANIA SRL
Bucureşti, str.
(fostă Ialomiţa Power Maria Rosetti nr.
SRL )
6, et. 3, sector 2

2.232.000,00 lei

- lei

19

Bucureşti, Calea
ELECTROMAGNETIC
Rahovei nr. 266A SA
268, sector 5

1.994.220,00 lei

1.994.220,00 lei

20

Sediu procesual
ales la
Almaj&Albu din
Bucureşti, str.
Temisana nr. 48,
Parter, ap. 1,
sector 1

21

22

23

ENERGO-PRO
TRADING EAD

A ENERGY IND SRL

Sibiu, str. Alamor
nr. 12A, jud.
Sibiu

Cu sediul
procesual ales în
ENERGY SUPPLY Vălenii de Munte,
LTD
Bd. N. Iorga nr.
137, et. 1, ap. 2,
jud. Prahova
Bucureşti, Bd.
ENGIE ROMANIA SA Mărăşeşti nr. 4-6,
sector 4

1.641.931,20 lei

Creanţa a fost respinsă
integral, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Diferenţa de
5.277.043,20 lei a fost
respinsă, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Creanţa a fost respinsă
integral, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

1.642.436,40 lei

Diferenţa de 505,20 lei a
fost respinsă, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

1.309.513,40 lei

Diferenţa de 3.907,45 lei
a fost respinsă, pentru
argumentele expuse pe
1.305.605,95 lei larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

48.815,18 €

240.752,14 lei

222.109,07 lei

- lei

Creanţa a fost respinsă
integral, pentru
argumentele expuse pe

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10325/25.05.2017
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

24

GENERAL DI SA

Bucureşti, Bd.
Mărăşeşti nr. 4-6,
sector 4, cu sediul
procesual ales în
Bucureşti, Calea
Floreasca nr.
246C, Clădirea de
Birouri Sky
Tower, etaj. 11,
sector 1
Drobeta Turnu
Severin, Bd.
Tudor
Vladimirescu nr.
143, jud.
Mehedinţi

686,83 lei

686,83 lei

3.315,00 lei

3.315,00 lei

25

Sediu procesual
ales la SCPA
Vulpoi şi
Asociaţii din
INTERENERGO d.o.o.
Bucureşti, str.
Iacob Felix nr. 87,
etaj 3

348.826,53 €

1.571.868,59 lei

26

KDF ENERGY LTD

cu sediul
procesual ales în
Bucureşti, str.
Complexului nr.
5, bl. 60, ap. 124,
sector 3

23.485,18 €

106.857,57 lei

KDF ENERGY
TRADING SRL

Bucureşti,
Complex
Multifuncţional
Grand, Calea 13
Septembrie nr. 90,
Tronson 1, et. 8,
camera 8.12-8.13,
sector 5

27

28

29

30

31

Bucureşti, str.
MET ROMANIA
Sfântul Elefterie
ENERGY TRADE SRL
nr. 18, et. 3,
sector 5

Bucureşti, str.
Vasile Lucaciu nr.
10, sector 3
Urziceni, str.
Mihai Viteazu nr.
2, jud. Ialomiţa,
cu sediul procesul
ales la SCPA
MIDAS & CO SRL
Mihălcescu şi
Asociaţii din
Bucureşti, Calea
Plevnei nr. 141,
bl. 3, et. 4, ap. 14,
sector 6
Constanţa, Bd.
MONSSON TRADING
Mamaia nr. 158,
SRL
cam. I, et. 7, jud.
MID CONSULTING
SRL

47.500,00 lei

4.380.710,40 lei

Diferenţa de 15.292,12
lei a fost respinsă,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Debitoarea nu mai
datorează către
creditoare nici o creanţă,
pentru argumentele
- lei
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Creanţa a fost înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare, pentru
argumentele expuse pe
4.380.710,40 lei
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

32.490,57 lei

32.490,57 lei

607.160,00 lei

607.160,00 lei

400.603,52 lei

400.603,52 lei
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32

NEAS ENERGY A/S

33

OMV PETROM SA

34

35

36

37

38

39

Constanţa
Skelagervej 1,
9000, Aalborg,
Denmark
Bucureşti, Petrom
City, str. Corailor
nr. 22, sector 1

OPERATORUL PIEȚEI
Bucureşti,
DE ENERGIE
Bulevardul Histro
ELECTRICĂ ȘI GAZE
Botev,nr. 16-18,
NATURALE - OPCOM
sector 3
SA

22.800,00 €

4.325.591,72 lei

4.325.591,72 lei

4.716,57 lei

4.716,57 lei

Bucureşti, Calea
OTP BANK ROMANIA
Buzeşti nr. 66-68,
SA
sector 1

PESTERA WIND
FARM SRL

Bucureşti, str.
Maria Rosetti nr.
6, et. 3, sector 2

Sediu procesual
ales la Petru
Buzescu Cabinet
de avocat din
PETROL BUCHAREST
Bucureşti, str.
ROM SRL
Emanoil
Porumbaru nr. 17,
et. 1, ap. 4, sector
1
Sediu procesual
ales la Petru
Buzescu Cabinet
de avocat din
PETROL SLOVENSKA Bucureşti, str.
Emanoil
Porumbaru nr. 17,
et. 1, ap. 4, sector
1
REGIA AUTONOMĂ
DE DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI TERMICE
BUCUREŞTI R.A.D.E.T.

40

REGIA AUTONOMĂ
PENTRU ACTIVITĂŢI
NUCLEARE R.A. - în
faliment

41

RITAM ENERGY d.o.o.

42

RITAM - 4 - TB LTD

Bucureşti, str.
Cavafii Vechi nr.
15, sector 3

reprezentată legal
de lichidator
judiciar EURO
INSOL SPRL cu
sediul în
Bucureşti, Opera
Center, str.
Costache Negri
nr. 1-5, et. 3,
sector 5
Republica Serbia,
Mun. Belgrad Stari Grad, str.
Terazie nr. 5, et. 4
Oraş Stara
Zogora, str. Sveti

103.740,00 lei

583.200,00 €

- lei

585.904,34 lei

- lei

2.944.400,00 lei

2.944.400,00 lei

15.768,00 €

Creanţa a fost respinsă
integral, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Creanţa a fost respinsă
integral, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

71.744,40 lei

5.619,63 lei

5.619,63 lei

1.030.462,72 lei

1.030.462,72 lei

41.446,06 €

185.288,99 lei

8.780,62 €

38.188,36 lei

Creanţa a fost înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Knyaz Boris nr.
93, et. 9, Bulgaria

43

44

45

46

47

48

49

49

50

ORIGINAL POP
MODEL SRL

SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
MUNTENIA NORD SUCURSALA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE BUZĂU
SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
MUNTENIA NORD SUCURSALA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE FOCŞANI
SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
MUNTENIA NORD SUCURSALA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE GALAŢI
SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
MUNTENIA NORD SUCURSALA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE PLOIEŞTI
SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
MUNTENIA NORD SUCURSALA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE BRĂILA
SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
MUNTENIA NORD
SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A
ENERGIEI
ELECTRICE
TRANSILVANIA
NORD
SOCIETATEA DE
DISTRIBUŢIE A

Baia Mare, str.
Steampului nr. 6,
jud. Mureş

203.115,06 lei

17.192,82 lei

Buzău, Bd.
Mareşal Alex.
Averescu nr. 3,
jud. Buzău

37.358,26 lei

37.358,26 lei

Focşani, Bd.
Independenţei nr.
2, jud. Vrancea

59.050,26 lei

59.050,26 lei

Galaţi, str.
Nicolae Bălcescu
nr. 35A, jud.
Galaţi

31.507,57 lei

31.507,57 lei

Ploieşti, str.
Mărăşeşti nr. 44,
jud. Prahova

136.876,15 lei

136.876,15 lei

Brăila, str. Plevna
nr. 23, jud. Brăila

78.151,87 lei

78.151,87 lei

Mun. Târgovişte,
str. Calea
Domenească nr.
236, jud
Dâmboviţa

142.711,48 lei

142.711,48 lei

Cluj Napoca, str.
Ilie Măcelaru nr.
28A, jud. Cluj

543.649,32 lei

543.649,32 lei

Braşov, str. Pictor
Luchian nr. 25,

445.801,17 lei

445.801,17 lei

Diferenţa de 185.922,24
lei a fost respinsă,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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51

ENERGIEI
jud. Braşov
ELECTRICE
TRANSILVANIA SUD
SOCIETATEA DE
PRODUCERE A
Bucureşti, B-dul
ENERGIEI
Ion Mihalache, nr.
ELECTRICE ÎN
10.619.367,98 lei
15-17, etaj 11-14,
HIDROCENTRALE
sector 1
HIDROELECTRICA
S.A

52

SOCIETATEA
NAŢIONALĂ
NUCLEARELECTRIC
A SA

53

Bucureşti, Calea
Floreasca nr.
246C, Clădirea
TINMAR ENERGY SA
Sky Tower, et. 17,
Camera 10, sector
1

54

TRANSELECTRICA
SA (COMPANIA
NAŢIONALĂ DE
TRANSPORT AL
ENERGIEI
ELECTRICE )

Bucureşti, str.
Polonă nr. 65,
sector 1

Bucureşti, Bd.
Gen. Gh.
Magheru nr. 33,
sector 1

10.619.367,98 lei

18.873,82 lei

18.768,99 lei

2.506.256,29 lei

1.946.561,30 lei

1.040.138,18 lei

1.036.124,40 lei

228.338,61 lei

- lei

55

Bucureşti, Calea
13 Septembrie nr.
TRANSENERGO COM
90 – The Grand
SA
Offices, cam 2.01,
sector 5,

56

TURBODEN SpA

Sediul procesual
ales pentru
comunicarea
tuturor actelor de
procedură la
S.P.A.R.L
„Costea Craiciu”,
din Bucureşti, str.
Emil Pangratti nr.
21, sector 1

411,45 lei

490.082,54 €

2.230.287,01 lei

UNICONFORT SRL

Sediul procesual
ales pentru
comunicarea
tuturor actelor de
procedură la
S.P.A.R.L
„Costea Craiciu”,

411,45 lei

912.303,65 €

4.151.393,06 lei

57

Diferenţa de 104,83 lei a
fost respinsă, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Diferenţa de 559.694,99
lei a fost respinsă,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Diferenţa de 4.013,78 lei
a fost respinsă, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
Debitoarea nu mai
datorează către
creditoare nici o creanţă,
pentru argumentele
expuse pe larg în
Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
creanţă înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare. sub
condiţia rezolutorie a
admiterii căii de atac
formulate împotriva
Sentinţei arbitrale nr. 18
din data de 17.02.2017
pronunţată de Curtea de
Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie A României în
dosarul arbitral nr.
44/2015, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017
creanţă înscrisă în
categoria creanţelor
chirografare. sub
condiţia rezolutorie a
admiterii căii de atac
formulate împotriva
Sentinţei arbitrale nr. 18

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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din Bucureşti, str.
Emil Pangratti nr.
21, sector 1

58

59

60

din data de 17.02.2017
pronunţată de Curtea de
Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi
Industrie A României în
dosarul arbitral nr.
44/2015, pentru
argumentele expuse pe
larg în Raportul privind
analizarea declaraţiilor
de creanţă nr.
1567/23.05.2017

Iaşi, Şoseaua
Naţională nr. 43,
545.619,10 lei
545.619,10 lei
Camera 19, et. 1,
jud. Iaşi
Ploieşti, str.
VEOLIA ENERGIE
Gheorghe Doja
586.489,50 lei
586.489,50 lei
PRAHOVA
nr. 154A, jud.
Prahova
Bucureşti, str.
XALANDINE ENERGY
Henri Coandă nr.
233.054,91 lei
233.054,91 lei
SRL
27, sector 1
TOTAL GRUPĂ 90.986.834,12 lei 2.495.507,76 € 55.322.458,42 lei
TOTAL
122.974.982,82 lei 4.203.493,95 € 74.110.492,77 lei
TOTAL
GENERAL ÎN 122.974.982,82 lei
74.110.492,77 lei
LEI
Sub condiţie
27.834.258,37 lei
suspensivă
VEOLIA ENERGIE
IAŞI

RAPORT DE VERIFICARE A DECLARAŢIILOR DE CREANŢĂ
FORMULATE ÎMPOTRIVA DEBITOAREI
KDF ENERGY SRL
- în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective Stabilirea masei credale reprezintă unul dintre primele demersuri subsecvente deschiderii procedurii insolvenţei în
scopul determinării tuturor obligaţiilor patrimoniale ale debitoarei şi al evaluării gradului de îndatorare a acesteia. În
temeiul prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, administratorul judiciar a întreprins demersurile necesare în vederea notificării prin scrisoare recomandată,
cu conformare de primire, a tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de reprezentanţii debitoarei conform art. 74,
raportat la art. 67 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ. Totodată, potrivit art. 99 alin. (3) din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei a fost
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6601/03.04.2017, precum şi într-un ziar de largă circulaţie. În urma
acestor demersuri, la dosarul cauzei au fost înregistrate un număr de 66 de declaraţii de creanţă, administratorul judiciar
procedând la verificarea acestora în condiţiile art. 105 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Ulterior expirării termenului limită de depunere a declaraţiilor de creanţă,
stabilit de către judecătorul sindic pentru data de 12 Mai 2017, data poştei, administratorul judiciar a demarat procedura
de verificare a acestora în scopul stabilirii masei credale a debitoarei KDF ENERGY SRL (în insolvenţă, în insolvency,
en procedure collective). În urma verificării temeiniciei pretenţiilor, au fost admise/respinse parţial următoarele creanţe:
A. Creanţe salariale;
În urma analizei efectuate asupra documentelor contabile ale societăţii debitoare, în forma în care ne-au fost puse la
dispoziţie de către reprezentanţii acesteia, administratorul judiciar a constatat că există creanţe salariale neachitate, până
la data deschiderii procedurii insolvenţei, în cuantum total de 11.804 lei, ce pot fi prezentate sub formă tabelară după
cum urmează:
Nr. Crt.
Nume şi prenume salariat
Total
1
ARŞEANU MARCEL
267,00 lei
2
ROMANŢI ION VASILE
1.437,00 lei
3
BRĂILOIU GEORGE
5.000,00 lei
4
GÂLĂ ROXANA DANIELA
3.000,00 lei
5
TUDORACHE ADRIAN MIHĂIŢĂ
2.100,00 lei
TOTAL
11.804,00 lei
În temeiul art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar a înscris din oficiu în Tabelul Preliminar al Creditorilor, salariaţii cu salarii restante până la data
deschiderii procedurii, conform evidenţelor contabile, în categoria creanţelor izvorând din raporturi de muncă.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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B. Creanţe garantate
1. BANCA TRANSILVANIA SA, cu sediul social în Mun. Cluj Napoca, str. George Bariţiu nr. 8, jud, Cluj, a formulat
o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 16.692.620,51 lei, structurată
după cum urmează:
- 13.313.857,58 lei – creanţă certă, lichidă şi exigibilă, izvorâtă din Contractul de credit nr. 102/08.03.2016;
- 3.376.818,83 lei – creanţă sub condiţie, izvorâtă din Contractul de credit nr. 102/08.03.2016 şi Scrisori de garanţie;
- 1.744,10 lei – creanţă rezultând din debite de cont curent;
- 200,00 lei – reprezentând taxă judiciară de timbru.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul
cauzei în data de 12 Mai 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru.
În susţinerea calităţii de creditor garantat, Banca Transilvania a invocat următoarele drepturi de preferinţă:
1. Contract de ipotecă mobiliară nr. 102/GAJ/01/08.03.2016 asupra liniei de Business Block Chain, considerată ca un
tot unitar, situată în Drobeta Turnu Severin;
2. Contract de cesiune de creanţe nr. 102/CES/01/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate din contractul de
furnizare energie electrică semnat cu Arelco Power, la valoarea de 27.480.944 lei;
3. Contract de cesiune de creanţe nr. 102/CES/02/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate din contractul de
furnizare energie electrică semnat cu Alro SA, la valoarea de 30.531.109 lei;
4. Contract de cesiune de creanţe nr. 102/CES/03/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate din contractul de
furnizare energie electrică semnat cu Arelco Power, la valoarea de 4.926.382 lei;
5. Contract de ipotecă mobiliară nr. 102/CES/04/08.03.2016 asupra încasărilor şi soldul contului curent şi
subconturilor deschise la BT încheiat cu debitoarea;
6. Contract de fideiusiune nr. 102/FID/01/08.03.2016, încheiat cu dl. Brăiloiu George;
7. Contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului format din teren în suprafaţă de 647 mp şi construcţii, înscris în
CF nr. 35017 Runcu, cu nr. cadastral 35017 şi nr. cadastral construcţie 35017-C1, situat în localitatea Runcu, jud. Gorj;
8. Contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului format din teren în suprafaţă de 176 mp şi construcţii, înscris în
CF nr. 35166 Runcu, cu nr. cadastral 35166, situat în localitatea Runcu, jud. Gorj;
9. Contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului format din teren în suprafaţă de 3084 mp şi construcţii, înscris în
CF nr. 35520 Runcu, cu nr. cadastral 35520, situat în localitatea Runcu, jud. Gorj;
10. Contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului format din teren în suprafaţă de 20187 mp şi construcţii, înscris în
CF nr. 35524 Runcu, având nr. cadastral 63/1 şi nr. cadastral construcţii 63/1-C5 (vila), 63/1-C8 (chioşc tip camping),
63/1-C9-C10 (cabana 2 camere), 63/1-C12 (cabana), situat în localitatea Runcu, jud. Gorj.
Garanţiile imobiliare sus enumerate au fost constituite în baza Contractului de ipotecă autentificat cu nr.
866/23.03.2017, de Societatea Profesională Ad Somemnitatem. Analizând declaraţia de creanţă, prin prisma
documentelor anexate şi informaţiilor suplimentare comunicate de către creditoare, administratorul judiciar constată că
sumele datorate sunt structurate astfel:
 Credit 043CAT0170790001 rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către CEZ VÂNZARE SA :
Solicitat
Perioada de intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție Zile intarziere
Data până la care s-a
Scadența
CEZ SA
calculat
043CAT0170790001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

534.244,10 lei
1.068.488,20 lei
3.290,95 lei
5,34 lei
444,63 lei
- lei
- lei
1.606.473,22 lei

0
33
40
40
40

07.04.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017

Dobanzi restante martie
Dobanzi restante aprilie
Total dobânzi
Penalitati 01-06 apr. 2017

2.135,20 lei
1.155,75 lei
3.290,94 lei
5,34 lei

11
5

20.03.2017
01.04.2017

31.03.2017
06.04.2017

37

28.02.2017

14.05.2017

Acceptat
Zile intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
CEZ SA
043CAT0170790001
Principal curent

534.244,10 lei

Perioada de intarziere
Respins
Data ultimei plati Data insolventei

- lei

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

1.068.488,20 lei -10
1.552,87 lei
-10
- lei
-10
206,80 lei

Dobanzi restante

1.552,87 lei

Total dobânzi

1.552,87 lei

07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017

28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017

1.604.491,97 lei

- lei
1.738,08 lei
5,34 lei
237,83 lei

1.981,25 lei
8

20.03.2017

28.03.2017

Comisioane mar. 2017
206,80 lei
8
20.03.2017
28.03.2017
 Credit 043CAT0170870001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţiede către TRANSELECTRICA:
Solicitat
Perioada de intarziere
Zile intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare
Data până la care s-a
Scadența
garanție Transelectrica
calculat
043CAT0170870001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

349.914,01 lei
174.957,00 lei
596,19 lei
0,48 lei
77,89 lei
- lei
- lei
525.545,57 lei

0
23
40
40
40

17.04.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017

190,70 lei

3

28.03.2017

31.03.2017

378,49 lei

5

01.04.2017

06.04.2017

37

28.02.2017

24.05.2017

Dobanzi restante
martie
Dobanzi restante
aprilie
Total dob.
Penalitati 01-06 apr.
2017

569,19 lei
0,48 lei

Acceptat
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Transelectrica
043CAT0170870001

Zile
intarziere

Perioada de intarziere
Data ultimei
Data
plati
insolventei

Principal curent
Principal restant

349.914,01 lei
174.957,00 lei

-20

17.04.2017

28.03.2017

Dobanzi restante

- lei

0

28.03.2017

28.03.2017

Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune

- lei
- lei

0

28.03.2017
28.03.2017

28.03.2017

Total

524.871,01 lei

Dobanzi restante

- lei

Total dobânzi

- lei

Respins

- lei
- lei
596,19
lei
0,48 lei
77,89 lei

674,56
lei
0

28.03.2017

28.03.2017

Comisioane mar. 2017
- lei
0
28.03.2017
28.03.2017
 Credit 043CAT0170940001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către NUCLEARELECTRICA:
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Solicitat
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Nuclearelectrica
043CAT0170940001
Principal curent
174.720,00 lei
Principal restant
349.440,00 lei
Dobanzi restante
125,80 lei
Penalitati
- lei
Comisioane restante
17,47 lei
Dobanda curenta
- lei
Comision gestiune
- lei
Total
524.303,27 lei
Dobanzi restante
aprilie
Total dobânzi

125,80 lei

Perioada de intarziere
Zile intarziere

Scadența

Data până la care s-a calculat

0
33
10
10

07.04.2017
30.04.2017
30.04.2017

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017

2

04.04.2017

06.04.2017

125,80 lei

Acceptat
Perioada de intarziere
Respins
Zile intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Data ultimei
Data
Nuclearelectrica
plati
insolventei
043CAT01709
40001
Principal
174.720,00 lei
- lei
curent
Principal
349.440,00 lei
-7
04.04.2017
28.03.2017
- lei
restant
Dobanzi
- lei
-7
04.04.2017
28.03.2017
125,80 lei
restante
Penalitati
- lei
-7
04.04.2017
28.03.2017
- lei
Comisioane
- lei
17,47 lei
restante
Dobanda
curenta
Comision
gestiune
Total
524.160,00 lei
143,27 lei
 Credit 043CAT0170970001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către CEZ:
Solicitat
Perioada de intarziere
Zile intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare
Data până la care s-a
Scadența
garanție CEZ
calculat
043CAT0170970001
Principal curent
167.133,46 lei
0
Principal restant
83.566,73 lei
26
14.04.2017
10.05.2017
Dobanzi restante
- lei
Penalitati
- lei
Comisioane restante
- lei
Dobanda curenta
- lei
Comision gestiune
- lei
Total
250.700,19
Acceptat
Perioada de intarziere
Respins
Zile intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Data
Data ultimei plati
CEZ
insolventei
043CAT0170970001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta

167.133,46 lei
83.566,73 lei
- lei
- lei
- lei

-17
0
0

14.04.2017

28.03.2017

- lei
- lei
- lei
- lei
- lei
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Comision gestiune
Total
250.700,19 lei
- lei
 Credit 043CAT0171000001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către CEZ:
Solicitat
Perioada de intarziere
Zile intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare
Scadența
Data până la care s-a calculat
garanție CEZ
043CAT0171000001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

453.518,28 lei
226.759,14 lei
- lei
- lei
- lei
- lei
- lei
680.277,42 lei

Acceptat
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
CEZ
043CAT0171000001

0
26

14.04.2017

10.05.2017

Perioada de intarziere
Zile intarziere

Data ultimei plati

Respins

Data insolventei

Principal curent
453.518,28 lei
- lei
Principal restant
226.759,14 lei
-17
14.04.2017
28.03.2017
- lei
Dobanzi restante
- lei
0
- lei
Penalitati
- lei
0
- lei
Comisioane restante
- lei
- lei
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total
680.277,42 lei
- lei
 Credit 043CAT0171090001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către TRANSELECTRICA:
Solicitat
Zile intarziere
Perioada de intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Scadența
Data până la care s-a calculat
Transelectrica
043CAT0171090001
Principal curent
218.965,99 lei
0
Principal restant
109.483,00 lei
20
20.04.2017 10.05.2017
Dobanzi restante
- lei
Penalitati
- lei
Comisioane restante
- lei
Dobanda curenta
- lei
Comision gestiune
- lei
Total
328.448,99 lei
Acceptat
Perioada de intarziere
Respins
Zile intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Data ultimei plati Data insolventei
Transelectrica
043CAT0171090001
Principal curent
218.965,99 lei
- lei
Principal restant
109.483,00 lei
-23
20.04.2017
28.03.2017
- lei
Dobanzi restante
- lei
0
- lei
Penalitati
- lei
0
- lei
Comisioane restante
- lei
- lei
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total
328.448,99 lei
- lei
 Credit 043CAT0171140001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către MVM:
Solicitat
Zile intarziere
Perioada de intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Scadența
Data până la care s-a calculat
MVM
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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043CAT0171140001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

730.804,20 lei
365.402,10 lei
- lei
- lei
- lei
- lei
- lei
1.096.206,30 lei

Acceptat
Credit ca urmare executare scrisoare
garanție MVM
043CAT0171140001

0
15

25.04.2017

Zile intarziere

10.05.2017

Perioada de intarziere
Data ultimei plati
Data insolventei

Respins

Principal curent
730.804,20 lei
- lei
Principal restant
365.402,10 lei
-28
25.04.2017
28.03.2017
- lei
Dobanzi restante
- lei
0
- lei
Penalitati
- lei
0
- lei
Comisioane restante - lei
- lei
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total
1.096.206,30 lei
- lei
 Credit 043CAT0171160001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către NUCLEARELECTRICA:
Solicitat
Zile intarziere
Perioada de intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Scadența
Data până la care s-a calculat
Nuclearelectrica
043CAT0171160001
Principal curent
336.960,00 lei
0
Principal restant
168.480,00 lei
12
28.04.2017
10.05.2017
Dobanzi restante
- lei
Penalitati
- lei
Comisioane restante
- lei
Dobanda curenta
- lei
Comision gestiune
- lei
Total
505.440,00 lei
Acceptat
Credit ca urmare executare scrisoare garanție
Nuclearelectrica
043CAT0171160001

Zile intarziere

Perioada de intarziere
Data ultimei plati
Data insolventei

Respins

Principal curent
336.960,00 lei
- lei
Principal restant
168.480,00 lei
-31
28.04.2017
28.03.2017
- lei
Dobanzi restante
- lei
0
- lei
Penalitati
- lei
0
- lei
Comisioane restante - lei
- lei
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total
505.440,00 lei
- lei
 Credit 043CAT0171220001, rezultat ca urmare a executării Scrisorii de garanţie de către OPCOM:
Solicitat
Zile intarziere
Perioada de intarziere
Credit ca urmare executare scrisoare
Scadența
Data până la care s-a calculat
garanție OPCOM
043CAT0171220001
Principal curent
Principal restant

237,09 lei
237,09 lei

0
4

06.05.2017

10.05.2017
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Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total
Acceptat
Credit ca urmare
garanție OPCOM
043CAT0171220001

- lei
- lei
- lei
- lei
- lei
474,18 lei
Zile intarziere
executare

scrisoare

Perioada de intarziere
Data ultimei plati
Data insolventei

Respins

Principal curent
237,09 lei
Principal restant
237,09 lei
-39
06.05.2017
28.03.2017
Dobanzi restante
- lei
0
Penalitati
- lei
0
Comisioane restante
- lei
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total
474,18 lei
 Credit pe termen scurt 043CTS010163400001:
Solicitat
Zile intarziere
Perioada de intarziere
Credit Termen Scurt
043CTS010163400001
Principal curent

- lei
- lei
- lei
- lei
- lei

- lei

Scadența

Data notei de calcul

0

Principal restant
Dobanzi restante

200.000,00 lei
678,22 lei

71
71

28.02.2017
28.02.2017

10.05.2017
10.05.2017

Penalitati

3.093,79 lei

71

28.02.2017

10.05.2017

Comisioane restante

100,00 lei

71

28.02.2017

10.05.2017

Dobanda curenta

- lei

Comision gestiune

- lei

Total

203.872,01 lei

Dobanzi restante

678,22 lei

28

28.02.2017

28.03.2017

Penalitati

3.093,79 lei

37

28.02.2017

06.04.2017

Acceptat
Credit Termen Scurt
043CTS0101
63400001
Principal
curent
Principal
restant
Dobanzi
restante
Penalitati
Comisioane
restante
Dobanda
curenta
Comision
gestiune
Total

Zile intarziere

Perioada de intarziere
Scadența
Data deschiderii procedurii

Respins

0
200.000,00
lei

28

28.02.2017

28.03.2017

- lei

678,22 lei

28

28.02.2017

28.03.2017

- lei

2.341,25 lei

28

28.02.2017

28.03.2017

752,54 lei

100,00 lei

28

28.02.2017

28.03.2017

- lei

- lei
- lei
203.119,47

752,5441
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lei
Se respinge suma de 752,54 lei reprezentând dobândă calculată pentru
intervalul 28.03.2017 - 06.04.2017
 Credit pe termen scurt 043CTS0163540151:
Solicitat
Zile întârziere
Perioada de întârziere
Credit Termen Scurt
Scadența
043CTS0163540151
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

1.800.000,00 lei
4.142,00 lei
13.531,07 lei
551,61 lei
- lei
- lei
1.818.224,68 lei

Dobanzi restante
Penalitati

4.142,00 lei
13.531,07 lei

Acceptat
Credit Termen Scurt

Data notei de calcul

0
52
52
52
52

19.03.2017
19.03.2017
19.03.2017
19.03.2017

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017

19
18

19.03.2017
19.03.2017

07.04.2017
06.04.2017

Zile întârziere

Perioada de întârziere
Scadența
Data deschiderii procedurii

Respins

043CTS0163
540151
Principal
curent
Principal
restant
Dobanzi
restante
Penalitati
Comisioane
restante
Dobanda
curenta
Comision
gestiune
Total

0
1.800.000,00
lei
4.142,00 lei

9

19.03.2017

28.03.2017

- lei

9

19.03.2017

28.03.2017

- lei

6.765,53 lei
551,61 lei

9
9

19.03.2017
19.03.2017

28.03.2017
28.03.2017

6.765,54 lei
- lei

- lei
- lei
1.811.459,14
lei

6.765,54 lei

Se respinge suma de 8.953,71 lei, reprezentând dobândă și penalități calculată pentru intervalul
28.03.2017 - 07.04.2017
 Credit pe termen scurt 043CTS0163620001:
Solicitat
Zile întârziere
Perioada de întârziere
Credit Termen Scurt
Scadența
Data notei de calcul
043CTS0163620001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

400.000,00 lei
1.792,44 lei
4.688,96 lei
256,33 lei
- lei
- lei
406.737,73 lei

0
71
76
71
76

28.02.2017
23.02.2017
28.02.2017
23.02.2017

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
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Dobanzi restante
Penalităţi
Acceptat
Credit Termen Scurt
043CTS0163620001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

1.792,44 lei
4.687,58 lei

37
28

Zile întârziere

400.000,00
lei
1.792,44 lei
3.182,24 lei
256,33 lei
- lei
- lei
405.231,01
lei

28.02.2017
28.02.2017

06.04.2017
28.03.2017

Perioada de întârziere
Scadența
Data deschiderii procedurii

Respins

0
28

28.02.2017

28.03.2017

- lei

28
28
28

28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017

28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017

- lei
1.506,72 lei
- lei

1.506,72 lei

Se respinge suma de 442,46 lei reprezentând dobândă calculată pentru 28.03.2017 - 06.04.2017 și penalități recalculate
la dobânda corectată
 Credit pe termen scurt 043CTS0170110001:
Solicitat
Zile întârziere
Perioada de întârziere
Credit Termen Scurt
Scadența
Data notei de calcul
043CTS0170110001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

280.000,00 lei
1.915,21 lei
1.593,99 lei
371,58 lei
- lei
- lei
283.880,78 lei

Acceptat
Credit Termen Scurt
043CTS0170110001

0
61
71
71
71

Zile întârziere

10.03.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017

Perioada de întârziere
Scadența
Data deschiderii procedurii

Principal curent
0
Principal restant
280.000,00 lei
28
28.02.2017
28.03.2017
Dobanzi restante
1.763,38 lei
28
28.02.2017
28.03.2017
Penalitati
1.063,06 lei
28
28.02.2017
28.03.2017
Comisioane restante 350,81 lei
28
28.02.2017
28.03.2017
Dobanda curenta
- lei
Comision gestiune
- lei
Total
283.177,25 lei
 Credit pe termen scurt 043CTS0170120001:
Solicitat
Zile întârziere
Perioada de întârziere
Credit Termen Scurt
Scadența
043CTS0170120001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati

146.666,67 lei
1.003,20 lei
834,95 lei

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017

0
61
71
71

10.03.2017
28.02.2017
28.02.2017

Respins

- lei
151,83 lei
530,93 lei
20,77 lei

703,53 lei

Data notei de calcul

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
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Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total

142,25 lei
- lei
- lei
148.647,07 lei

Acceptat
Credit Termen Scurt

71

28.02.2017

Zile întârziere

10.05.2017

Perioada de întârziere
Scadența
Data deschiderii procedurii

Respins

28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017

- lei
416,60 lei
0,91 lei
- lei

043CTS0170120001
Principal curent
0
Principal restant
146.666,67 lei
28
Dobanzi restante
586,60 lei
28
Penalitati
834,04 lei
28
Comisioane restante
142,25 lei
28
Dobanda curenta
- lei
Comision gestiune
- lei
Total
148.229,56 lei
 Credit pe termen scurt 043CTS0170120001:
Solicitat
Zile întârziere
Credit Termen Scurt
043CTS0170120001
Principal curent
Principal restant
Dobanzi restante
Penalitati
Comisioane restante
Dobanda curenta
Comision gestiune
Total
Acceptat

4.906.690,68 lei
12.198,00 lei
14.132,89 lei
1.631,61 lei
- lei
- lei
4.934.653,18 lei

28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017

417,51 lei

0
80
40
80
40

Zile întârziere

Perioada de întârziere
Scadența

Data notei de calcul

19.02.2017
31.03.2017
19.02.2017
31.03.2017

10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017

Perioada de întârziere
Scadența
Data deschiderii procedurii

Credit Termen Scurt
043CTS0170120
001

Respins

Principal curent
0
Principal restant
4.906.690,68 lei 37
19.02.2017
28.03.2017
- lei
Dobanzi restante
10.246,00 lei
-3
31.03.2017
28.03.2017
1.952,00 lei
Penalitati
4.106,32 lei
37
19.02.2017
28.03.2017
10.026,57 lei
Comisioane
1.364,52 lei
-3
31.03.2017
28.03.2017
267,09 lei
restante
Dobanda curenta
- lei
Comision
- lei
gestiune
Total
4.922.407,52 lei
12.245,66 lei
Ca urmare a anlizării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni:
În ceea ce priveşte natura creanţei solicitată de Banca Transilvania:
În considerarea faptului că Banca Transilvania a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei în categoria creanţelor
garantate, menţionăm faptul că toate drepturile de preferinţă invocate de către creditoare au fost analizate prin raportare
la prevederile legale ce vor fi detaliate în cele ce urmează. Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014,
„Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei
stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator
desemnat potrivit prevederilor art. 61”. În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării
obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau
altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel. De asemenea, prevederile Noului Cod Civil incidente în
cauză, statuează: Art. 2.409
(1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite.
(2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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(3) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane.
Art. 2.413
(1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede
altfel.
În speţă, se constată că formalităţile de publicitate au fost efectuate de către creditoare, astfel încât cererea sa de
înscriere a creanţei în categoria creditorilor ce beneficiază de un drept de preferinţă este întemeiată. Astfel:
1. Publicitatea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 102/GAJ/01/08.03.2016 asupra liniei de Business Block Chain,
considerată ca un tot unitar, situată în Drobeta Turnu Severin, a fost asigurată prin înscrierea în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare, conform Avizului cu nr. de înregistrare 2016-00042332822824-BAA;
2. Publicitatea Contractului de cesiune de creanţe nr. 102/CES/01/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate
din contractul de furnizare energie electrică semnat cu Arelco Power, la valoarea de 27.480.944 lei, a fost asigurată prin
înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, conform Avizului cu nr. de înregistrare 201600042339142867-SFV;
3. Publicitatea Contractului de cesiune de creanţe nr. 102/CES/02/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate
din contractul de furnizare energie electrică semnat cu Alro SA, la valoarea de 30.531.109 lei, a fost asigurată prin
înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, conform Avizului cu nr. de înregistrare 201600042339602668-GHO;
4. Publicitatea Contractui de cesiune de creanţe nr. 102/CES/03/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate
din contractul de furnizare energie electrică semnat cu Arelco Power, la valoarea de 4.926.382 lei a fost asigurată prin
înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, conform Avizului cu nr. de înregistrare 201600043785869923-MGW;
5. Publicitatea Contractului de ipotecă mobiliară nr. 102/CES/04/08.03.2016 asupra încasărilor şi soldul contului
curent şi subconturilor deschise la BT încheiat cu debitoarea, a fost asigurată prin înscrierea în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare, conform Avizului cu nr. de înregistrare 2016-00042339082341 – CHN;
6. Contract de fideiusiune nr. 102/FID/01/08.03.2016, încheiat cu dl. Brăiloiu George;
7. Publicitatea ipotecii imobiliare instituită asupra imobilului format din teren în suprafaţă de 647 mp şi construcţii,
înscris în CF nr. 35017 Runcu, cu nr. cadastral 35017 şi nr. cadastral construcţie 35017-C1, situat în localitatea Runcu,
jud. Gorj a fost asigurată prin înscrierea în Cartea Funciară;
8. Publicitatea ipotecii imobiliare instituită asupra imobilului format din teren în suprafaţă de 176 mp şi construcţii,
înscris în CF nr. 35166 Runcu, cu nr. cadastral 35166, situat în localitatea Runcu, jud. Gorj, a fost asigurată prin
înscrierea în Cartea Funciară;
9. Publicitatea ipotecii imobiliare instituită asupra imobilului format din teren în suprafaţă de 3084 mp şi construcţii,
înscris în CF nr. 35520 Runcu, cu nr. cadastral 35520, situat în localitatea Runcu, jud. Gorj, a fost asigurată prin
înscrierea în Cartea Funciară;
10. Publicitatea ipotecii imobiliare instituită imobilului format din teren în suprafaţă de 20187 mp şi construcţii,
înscris în CF nr. 35524 Runcu, având nr. cadastral 63/1 şi nr. cadastral construcţii 63/1-C5 (vila), 63/1-C8 (chioşc tip
camping), 63/1-C9-C10 (cabana 2 camere), 63/1-C12 (cabana), situat în localitatea Runcu, jud. Gorj, a fost asigurată
prin înscrierea în Cartea Funciară.
Privitor la Contractele de cesiune de creanţă încheiate cu debitoarea:
Astfel cum menţionam şi anterior, între Banca Transilvania şi KDF ENERGY SRL au fost încheiate următoarele
contracte de cesiune de creanţă:
- Contractul de cesiune de creanţe nr. 102/CES/01/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate din contractul de
furnizare energie electrică semnat cu Arelco Power, la valoarea de 27.480.944 lei;
- Contractul de cesiune de creanţe nr. 102/CES/02/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate din contractul de
furnizare energie electrică semnat cu Alro SA, la valoarea de 30.531.109 lei;
- Contractul de cesiune de creanţe nr. 102/CES/03/08.03.2016, asupra încasărilor debitoarei rezultate din contractul de
furnizare energie electrică semnat cu Arelco Power, la valoarea de 4.926.382 lei.
Prin urmare, creanţa în cuantum de 13.313.857,58 lei va fi înscrisă la masa credală sub condiţia rezolutorie a încasării
de către Banca Transilvania a acestor sume de la debitorii cedaţi menţionaţi. Sintetizând, sumele solicitate de către
Banca Transilvania, respectiv sumele ce urmează a fi înscrise în Tabelul Preliminar al Creditorilor KDF ENERGY SRL
se prezintă astfel:
Nr. crt.
Denumire
Suma solicitată -leiSuma acceptată -lei1
Contract credit nr. 102/08.03.2016
13.313.857,58 lei
13.288.694,01 lei
2
Contractul
de
credit
nr. 3.376.818,83 lei
3.376.818,83 lei
102/08.03.2016 şi scrisori de
garanţie
3
Debite de cont curent
1.744,10 lei
1.744,10 lei
4
Taxa judiciară de timbru
200,00 lei
200,00 lei
Total
16.692.620,51 lei
16.667.456,94 lei
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Prin urmare, Banca Transilvania SA va fi înscrisă în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu
titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, după cum urmează:
 cu suma de 13.288.694,01 lei, creanţă afectată de condiţia rezolutorie a încasării de către Banca Transilvania a
acestor sume de la debitorii cedaţi menţionaţi.
 cu suma de 3.376.818,83 lei, creanţă afectată de condiţia suspensivă a executării Scrisorilor de garanţie bancară, în
perioada de valabilitate a acestora;
 cu suma de 1.744,10 lei, creanţă pură şi simplă;
 cu suma de 200,00 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
2. CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA, având sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara 26Z, clădirea Anchor
Plaza, sector 6, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor
garantate, cu suma de 443.590,72 lei şi cu o creanţă garantată sub condiţie suspensivă în valoare de 305.600 EUR şi
50.000,00 lei. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată la sediul subscrisei la data de 11 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data de 08.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Condiţiile generale, speciale, speciale revizuite ale Contractului de Credit nr. 6/07.03.2014 plus Acte Adiţionale;
• Scrisoarea de garanţie bancară de plată nr. ILGR140069 din data de 29.04.2014 şi Actul Adiţional din 18.11.2015;
• Scrisoarea de garanţie bancară de plată nr. ILGN160010 din data de 12.02.2016 şi Actul Adiţional din 07.02.2016;
• Scrisoarea de garanţie bancară de plată nr. ILGN150129 din data de 14.12.2015 şi Actul Adiţional din 07.12.2016;
• Contractul de ipotecă asupra Conturilor Accesoriu al Contractului de Credit nr. 6/07.03.2014 din data de 07.03.2014
plus Acte Adiţionale la Contractul de Ipotecă asupra Conturilor din 07.03.2014;
• Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra contului/conturilor de depozit, Accesoriu al contractului de Credit nr.
6/07.03.2014;
• Contractul de Fideiusiune Accesoriu al Contractului de Credit nr. 6/07.03.2014 plus Acte Adiţionale;
• Contractul de ipotecă asupra creanţelor, accesoriu al Contractului de Credit nr. 6/07.03.2014 plus Acte Adiţionale;
• Contractul de ipotecă asupra creanţelor din data de 24.12.2014, accesoriu al Contractului de Credit nr. 6/07.03.2014;
• Contractul de ipotecă asupra creanţelor din data de 03.12.2015, accesoriu al Contractului de Credit nr. 6/07.03.2014;
• Contractul de ipotecă asupra creanţelor din data de 28.03.2017, accesoriu al Contractului de Credit nr. 6/07.03.2014;
• Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 382/19.03.2014 de către Societatea Profesională Notarială Iulia
Iordache;
• Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 3581/11.12.2014 de către Mircea Anişoara Birou Individual
Notarial;
• Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 3582/11.12.2014 de către Mircea Anişoara Birou Individual
Notarial;
• Contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1632/24.12.2015 de către Societatea Profesională Notarială
Atanasiu & Asociaţii;
• Contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1633/24.12.2015 de către Societatea Profesională Notarială
Atanasiu & Asociaţii;
• Extras de cont de la data de 28.03.2017;
• Extras de cont din data de 10.05.2017;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 443.590,72 lei – creanţă pură şi simplă şi 305.600 euro, respectiv 50.000 lei - creanţă
garantată sub condiţie suspensivă. În fapt, între CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA, în calitate de Bancă şi
KDF ENERGY SRL, în calitate de Împrumutat şi Garant ipotecar şi Garant a fost încheiat Contractul de Credit nr.
6/07.03.2014 compus din Condiţii generale, Condiţii speciale ale Contractului de credit şi Condiţii speciale revizuite ale
Contractului de credit, prin care Banca a acordat debitoarei un credit în cuantum de 450.000,00 EUR, în scopul
finanţării activităţii curente a debitoarei. Prin Condiţiile Speciale Revizuite din data de 18.12.2015, Banca a acordat o
facilitate de credit către debitoare, iar prin Contractul de Ipotecă mobiliară asupra Contractului de depozit Accesoriu al
Contractului de credit nr. 6, în favoarea Băncii s-a constituit ipoteca mobiliară asupra sumei de 813.181,84 lei din
contul de depozit al debitoarei. În susţinerea calităţii de creditor garantat, Credit Europe Bank (România) SA a invocat
drept de preferinţă, după cum urmează:
1. Ipoteca mobiliară asupra conturilor/contului Împrumutatului şi Garantului ipotecar KDF ENERGY SRL, deschise
la Bancă pentru garantarea Produselor de Credit prevăzute la art. 3.1 şi 3.2 din Contract;
2. Ipoteca imobiliară de rang I şi rang subsecvent asupra imobilului înregistrat în Cartea Funciară nr. 251420-C1-U14
aflat în proprietatea Împrumutatului şi Garantului ipotecar KDF ENERGY SRL pentru garantarea Produselor de Credit
prevăzute la art. 3.1 şi 3.2 din Contract;
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3.

Ipoteca imobiliară de rang I şi rang subsecvent asupra imobilului înregistrat în Cartea Funciară nr. 251420-C1-U5
aflat în proprietatea Împrumutatului şi Garantului ipotecar KDF ENERGY SRL pentru garantarea Produselor de Credit
prevăzute la art. 3.1 şi 3.2 din Contract;
4. Ipoteca imobiliară de rang I şi rang subsecvent asupra imobilului înregistrat în Cartea Funciară nr. 201486, având
număr cadastral 201486 pentru teren şi număr cadastral 201486-C1 pentru imobil, aflat în proprietatea Împrumutatului
şi Garantului ipotecar KDF ENERGY SRL pentru garantarea Produselor de Credit prevăzute la art. 3.1 şi 3.2 din
Contract;
5. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor care provin din contractele comerciale încheiate între Împrumutatul şi Garantul
KDF ENERGY SRL cu clienţii săi, acceptaţi de către Bancă;
6. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor care provin din facturile fiscale emise de către Împrumutatul şi Garantul KDF
ENERGY SRL către clienţii săi, acceptaţi de către Bancă;
7. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor care decurg din Contractul comercial încheiat între Împrumutatul şi Garantul
KDF ENERGY SRL şi COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE SA ;
8. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor care decurg din Contractul comercial încheiat între Împrumutatul şi Garantul
KDF ENERGY SRL şi WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI SRL, în baza căruia vor fi emise facturi fiscale
pentru garantarea creditului de 140.000,00 EUR, reprezentând majorarea produsului de credit de la 680.000,00 EUR la
820.000,00 EUR;
9. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor care decurg din facturile fiscale emise de către Împrumutatul şi Garantul KDF
ENERGY SRL către COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE SA în baza contractului ipotecat în favoarea
Băncii;
10. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor care decurg din facturile fiscale emise de către Împrumutatul şi Garantul KDF
ENERGY SRL către WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI SRL în baza contractului ipotecat în favoarea
Băncii;
11. Ipoteca mobiliară a Împrumutatului şi Garantului KDF ENERGY SRL asupra creanţelor care rezultă din drepturile
de despăgubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile imobile pentru garantarea produselor de
credit prevăzute la art. 3.1 şi 3.2;
12. Garanţia personală a fideiusorului Brăiloiu George pentru garantarea produselor de credit prevăzute la art. 3.1 şi
3.2;
13. Garanţia personală a fideiusorului Brăiloiu Natalia pentru garantarea produselor de credit prevăzute la art. 3.1 şi
3.2;
14. Ipoteca mobiliară asupra contului/conturilor de depozit ale Împrumutatului şi Garantului ipotecar KDF ENERGY
SRL în cuantum de 813.181,84 RON, constituit la Bancă pentru garantarea produsului de credit prevăzut la art. 3.1.
Calitatea de creditor garantat este susţinută ca urmare a încheierii Contractului de credit nr. 06/07.03.2014, garanţiile
fiind înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Prin Condiţiile Speciale Revizuite din data de
18.12.2015 la Contractul de credit nr. 6, Banca a acordat o facilitate de credit către debitoare, în scopul emiterii unor
scrisori de garanţie bancară. Prin Contractul de Ipotecă Mobiliară asupra contului de depozit Accesoriu Contractului nr.
6, KDF a consimţit constituirea în favoarea Băncii a ipotecii mobiliare asupra sumei de 813.181,84 lei din contul de
depozit al KDF. La data de 28.05.2014, Banca a emis Scrisoarea de Garanţie Bancară de Plată nr. ILGR140088, prin
care s-a angajat faţă de Transelectrica SA să îi plătească orice sumă solicitată până la maximul de 20.048,00 lei, sumă
majorată ulterior până la 369.700,00 lei, prin Acte Adiţionale. Transelectrica a formulat cererea nr. 10484/22.03.2017
prin care a solicitat plata pentru suma de 369.700,00 lei. La data de 12.02.2016, Banca a emis Scrisoarea de Garanţie
Bancară de Plată nr. ILGN160010, prin care s-a angajat faţă de Ezpada S.R.O. să îi plătească orice sumă solicitată până
la maximul de 200.000 EUR. Ezpada a formulat în data de 31.03.2017 o cerere prin care a solicitat efectuarea plăţii
pentru suma de 194.400 EUR. Cu acordul administratorului judiciar, Banca a utilizat suma existentă în contul aferent
cash-ului colateral constituit prin încheierea Contractului de Ipotecă Mobiliară asupra contului de depozit, acoperindu-şi
astfel creanţa de 369.700,00 lei şi o parte din suma de 194.400,00 EUR. Ca urmare a analizării declaraţiei de creanţă,
administratorul judiciar constată următoarele: În ceea ce priveşte creanţa în cuantum de 443.590,72 lei:
- administratorul judiciar constată faptul că dobânda a fost calculată pentru perioada 07 Februarie 2017 – 23.04.2017,
iar penalităţile au fost calculate pentru perioada 24.04.2017 – 10.05.2017;
- pe cale de consecinţă, administratorul judiciar a procedat la recalcularea acestor sume până la data deschiderii
procedurii insolvenţei, sumele pe care debitoarea le datora la data de 27 Martie 2017 fiind următoarele:
Nr. crt.
Denumire
Suma solicitată
Suma acceptată
1
Debit principal după executarea cash colateral KDF
440.392,24 lei
440.392,24 lei
2
Dobândă restantă
1.114,68 lei
- lei
3
Penalităţi
1.588,30 lei
- lei
4
Comisioane operaţiuni
495,50 lei
18,00 lei
Total
443.590,72 lei
440.410,24 lei
Operaţiunea de mai sus, prin care administratorul judiciar a procedat la diminuarea sumei solicitate de creditor cu titlu
de penalităţi, se întemeiază pe prevederile art. 5, pct. 69 din Legea 85/2014, care dispun că tabelul preliminar de creanţe
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cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii
procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora”. În acelaşi sens sunt şi prevederile ale
art. 80 alin. (1) din Legea 85/2014 care arată că „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială,
numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art. 103”. În ceea ce priveşte creanţa în cuantum de 305.600 euro şi 50.000 lei:
- ca urmare a analizării documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar constată că
Banca a acordat o facilitate de credit către debitoare, în scopul emiterii unor scrisori de garanţie bancară;
- prin urmare, se va proceda la înscrierea sumelor solicitate, sub condiţia suspensivă a executării Scrisorilor de garanţie
menţionate, în perioada de valabilitate a acestora.
De asemenea, conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în
valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la
data deschiderii procedurii insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia
sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 17.02.2017, respectiv 1 EUR = 4,55
RON. Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa în valută la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea:
305.600 euro*4,55 RON = 1.390.480,00 lei. La această sumă se adaugă suma de 50.000 lei. În considerarea faptului că
Credit Europe Bank a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei în categoria creanţelor garantate, menţionăm
faptul că toate drepturile de preferinţă invocate de către creditoare vor fi analizate prin raportare la prevederile legale ce
vor fi detaliate în cele ce urmează. Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei
cauze de preferinţă se înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă
de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”.
În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt
creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală
de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de
orice fel. De asemenea, prevederile Noului Cod Civil incidente în cauză, statuează:
Art. 2.409
(4) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite.
(5) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(6) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane.
Art. 2.413
(2) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede
altfel.
Având în vedere toate aceste aspecte, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
creanţelor garantate, cu titlu provizoriu, până la întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie
obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, după cum urmează:
 cu suma în cuantum de 440.410,24 lei, creanţă certă, lichidă şi exigibilă;
 cu suma în cuantum de 1.440.480 lei, creanţă afectată de condiţia suspensivă a executării Scrisorilor de garanţie, în
perioada de valabilitate a acestora.
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
3. DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, cu sediul în Bucureşti, str.
Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, Corp A, sector 3 a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu
suma în cuantum total de 5.040.839 lei, structurată după cum urmează:
- 2.077.365 lei – creanţă garantată;
- 2.963.474 lei – creanţă bugetară.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul
cauzei în data de 25 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit, creditoarea fiind scutită de la achitarea taxei judiciare de
timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este
structurată astfel:
Nr.
Denumire obligaţie de Debit
Dobândă
Penalitate
de Total
Crt. plată
întârziere
0
1
2
3
4
5
1
TVA
4.395.677,00 lei
- lei
- lei
4.395.677,00 lei
2
Impozit pe veniturile din 33.381,00 lei
62,00 lei
30,00 lei
33.473,00 lei
salarii, sediu secundar
CIF 29814244
3
Impozit pe dividende 491.104,00 lei
98,00 lei
49,00 lei
491.251,00 lei
persoane fizice
4
Accize
pentru 33.132,00 lei
7,00 lei
3,00 lei
33.142,00 lei
electricitate
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

Dobânzi şi penalităţi de
întârziere aferente Taxei
pe valoarea adaugată
Contribuţia de asigurări
sociale
datorată
de
angajator
Contribuţia individuală
de
asigurări
sociale
reţinută de la asiguraţi
Contribuţia de asigurare
pentru
accidente
de
muncă
şi
boli
profesionale datorată de
angajator
Contribuţia de asigurări
pentru şomaj datorată de
angajator
Contribuţia individuală
de asigurări pentru şomaj
reţinută de la asiguraţi
Contribuţia angajatorilor
pentru
Fondul
de
garantare pentru plata
creanţelor sociale
Contribuţia
pentru
asigurări de sănătate
datorată de angajator
Contribuţia
pentru
asigurări de sănatate
reţinută de la asiguraţi
Contribuţii
pentru
concedii şi indemnizaţii
de la persoane juridice
sau fizice
Impozit pe veniturile din
servicii
prestate
în
România şi în afara
României de persoane
nerezidente

- lei

13.903,00 lei

6.951,00 lei

20.854,00 lei

28.150,00 lei

6,00 lei

3,00 lei

28.159,00 lei

15.889,00 lei

3,00 lei

2,00 lei

15.894,00 lei

351,00 lei

- lei

- lei

351,00 lei

855,00 lei

- lei

- lei

855,00 lei

727,00 lei

- lei

- lei

727,00 lei

428,00 lei

- lei

- lei

428,00 lei

9.265,00 lei

2,00 lei

1,00 lei

9.268,00 lei

8.573,00 lei

2,00 lei

1,00 lei

8.576,00 lei

1.514,00 lei

- lei

- lei

1.514,00 lei

670,00 lei

- lei

- lei

670,00 lei

5.019.716,00 lei

14.083,00 lei

7.040,00 lei

5.040.839,00 lei

În susţinerea calităţii de creditor garantat, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a invocat drept de
preferinţă asupra următoarelor bunuri imobile:
I. Conform Procesului Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 7652/13.03.2017, potrivit căruia au fost instuite
ipoteci imobiliare până la concurenţa sumei de 2.742.881 lei:
1. Teren intravilan în suprafaţă de 1.706 mp din acte, situat în localitatea Neptun, jud. Constanţa, deţinut în baza
Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 233 din data de 19.09.2016, înscris în CF a BCPI Mangalia, nr.
cadastral 110578;
2. Construcţie de locuinţe – Vila Stejarul, în suprafaţă construită de 288 mp, situată în localitatea Neptun, jud.
Constanţa, deţinut în baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 233 din 19.09.2016 înscris în CF
110578 a BCPI Mangalia, nr. cadastral 110578 – C1.
II. Conform Procesului Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 7653/13.03.2017, potrivit căruia au fost instuite
ipoteci imobiliare până la concurenţa sumei de 412.353 lei:
1. Teren extravilan, în suprafaţă de 7.500 mp din acte şi 7.449 din măsurători, situat în Ciorogârla, jud. Ilfov, deţinut în
baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 180 din 30.04.2009, înscris în CF 1732 a OCPI Ilfov, nr.
cadastral 1367.
Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în
tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”.În sensul prevederilor art. 78 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt creanţe garantate acelea pentru
care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală de tipul celor enumerate
limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel. De asemenea,
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prevederile Noului Cod Civil incidente în cauză, statuează: Art. 2.409
(7) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege
pentru publicitatea sa au fost îndeplinite.
(8) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(9) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra
bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane.
Art. 2.413
(3) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi
prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede
altfel.
(2) Organizarea şi funcţionarea arhivei se reglementează prin lege specială.
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate,
administratorul judiciar a constatat faptul că acestea au fost calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă
împotriva debitoarei (28.03.2017), prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, după
cum urmează:
 în categoria creanţelor garantate, cu titlu provizoriu, până la întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce
constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma în cuantum de 2.077.365 lei,
cu drept de preferinţă asupra următoarelor bunuri imobile:
1. Teren intravilan în suprafaţă de 1.706 mp din acte, situat în localitatea Neptun, jud. Constanţa, deţinut în baza
Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 233 din data de 19.09.2016, înscris în CF a BCPI Mangalia, nr.
cadastral 110578;
2. Construcţie de locuinţe – Vila Stejarul, în suprafaţă construită de 288 mp, situată în localitatea Neptun, jud.
Constanţa, deţinut în baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 233 din 19.09.2016 înscris în CF
110578 a BCPI Mangalia, nr. cadastral 110578 – C1.
3. Teren extravilan, în suprafaţă de 7.500 mp din acte şi 7.449 din măsurători, situat în Ciorogârla, jud. Ilfov, deţinut în
baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 180 din 30.04.2009, înscris în CF 1732 a OCPI Ilfov, nr.
cadastral 1367.
 în categoria creanţelor bugetare, cu suma în cuantum de 2.963.474 lei.
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
C. Creanţe bugetare
1. DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2, având sediul în Bucureşti, Bd. Gării Obor, nr. 10, a formulat o
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor bugetare, cu suma în cuantum total de
4.343 lei, reprezentând impozit pe clădiri şi impozit pe teren. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 19 Aprilie 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea fiind o instituţie scutită de achitarea taxei judiciare de timbru,
conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 şi a art. 343 din Legea 207/2015. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată prin Procesul Verbal de
Constatare, încheiat la data de 14.04.2017, anexat cererii de înscriere la masa credală. KDF ENERGY SRL are obligaţia
de a achita impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal privind impozitele şi
taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote
de 1,5% stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr 312/2015 privind impozitele şi taxele locale asupra valorii
rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Strada Justinian nr. 8, sector 2, Bucureşti, valoare de impozitare 285.198,00
Scadenţa
Creanţă
Majorare
Penalitate
Total
31.03.2017
2.139,00 lei
- lei
- lei
2.139,00 lei
30.09.2017
2.139,00 lei
- lei
- lei
2.139,00 lei
Potrivit normelor în vigoare, impozitul pe teren se calculează luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliul Local. În
cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,
precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcţii în
suprafaţă de până la 400 m2 inclusiv, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată
în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha:
Strada Justinian nr. 8, sector 2, Bucureşti suprafaţă teren 62,82
Scadenţa
Creanţă
Majorare
Penalitate
Total
31.03.2017
32,00 lei
- lei
- lei
32,00 lei
30.09.2017
32,00 lei
- lei
- lei
32,00 lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR
2, deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei,
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certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 4.278,00 lei.
Debite restante
Scadenţa
Creanţă
Majorare
Penalitate
Total
Impozit clădire PJ
4.278,00 lei
- lei
- lei
4.278,00 lei
Impozit teren
65,00 lei
- lei
- lei
65,00 lei
TOTAL GENERAL
4.343,00 lei
- lei
- lei
4.343,00 lei
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în
categoria creanţelor bugetare, cu suma solicitată de 4.343,00 lei.
D. Creanţe chirografare;
1. ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA, având sediul de corespondenţă în Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga,
nr. 2, jud. Mehedinţi, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor
chirografare, cu suma în cuantum total de 102.214,43 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice cumpărate de
către debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată la sediul subscrisei la data de 08 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data de 28.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul de vânzare – cumpărare nr. 1174/23.05.2012;
• Fişa clientului KDF ENERGY SRL;
• Factura Fiscală seria MHACS nr. 60024/27.03.2017, în cuantum de 81.614,50 lei;
• Factura Fiscală seria MHACS nr. 60025/27.03.2017, în cuantum de 43.295,40 lei, din care a fost achitată suma de
22.695,47 lei, rămânând un rest de plată de 20.599,93 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 102.214,43 lei.
În fapt, între ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA, în calitate de Vânzător şi KDF ENERGY SRL, în calitate de
Cumpărător, a fost încheiat Contractul de vânzare – cumpărare nr. 1174/23.05.2012, având ca obiect vânzarea, respectiv
cumpărarea întregii cantităţi de energie electrică produsă de Centrala Electrica CHEMP Sacherstita, aparţinând Alpha
Construct Sistem, conform preţului stabilit în art. 4 din Contract.
Ca urmare a încheierii acestui Contract, au fost emise următoarele Facturi Fiscale, reprezentând contravaloarea energiei
electrice vândute în perioada 1-28 februarie 2017, respectiv 1-27 martie 2017:
Nr. Nr. factură
Data emterii
Valoare factură
Achitat
Rest de achtitat
crt.
1
MHACS 60024
27.03.2017
43.295,40 lei
22.695,47 lei
20.599,93 lei
2
MHACS 60025
27.03.2017
81.614,50 lei
- lei
81.614,50 lei
TOTAL
124.909,90 lei
22.695,47 lei
102.214,43 lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea
creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA deţinea
împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă
şi exigibilă în cuantum total de 102.214,43 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă
în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 102.214,43
lei.
2. ALPHA PROJECT TEHNOLOGY S.A, cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, jud.
Mehedinţi, a formulat o declaraţie de creanţă prin care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL
cu suma de 56.409,69 lei, reprezentând energie electrică cumpărată de către debitoare. Sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data
08.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este
justificată cu următoarele documente:
• Contract de vânzare-cumpărare energie electrică nr. 1157/17.05.2012
• Fişa clientului KDF ENERGY SRL;
• Factura Seria MHAPT nr. 5002/31.01.2017, în valoare de 13.078,22 lei, din care a fost achitată suma de 661,83 lei,
rămânând un rest de plată de 12.416,39 lei;
• Factura Seria MHAPT nr. 5008/27.03.2017, în valoare de 11.997,16 lei;
• Factura seria MHAPT nr. 5009/27.03.2017, în valoare de 31.996,14 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 56.409,69 lei
În fapt, între ALPHA PROJECT TEHNOLOGY SA şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul de vânzare
cumpărare energie electrică nr. 1157/17.05.2014, în baza căruia au fost emise facturile sus menţionate, neachitate de
către debitoare până la data deschiderii procedurii insolvenţei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar
asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de
insolvență, creditoarea deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a
procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 56.409,69 lei. În considerarea aspectelor prezentate
mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma
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solicitată în cuantum de 56.409,69 LEI.
3. ALRO SA, având sediul în Slatina, str. Piteşti, nr. 116, jud. Olt, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 4.416.132,65 lei, formată din 8.800 lei,
reprezentând prejudiciul nerealizat rezultat din Contractul nr. E4002 şi 4.407.332,65 lei, reprezentând prejudiciul
rezultat din Contractul E4091.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei în data de 11.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru la data de 03.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru EFET din data de 07.10.2015 plus Actul Adiţional din data de 02.08.2016;
• Tranzacţia individuală nr. 15023 din data de 08.07.2016;
• Tranzacţia individuală nr. 14784 din data de 29.06.2016;
• Tranzacţia individuală nr. 8678 din data de 08.12.2015;
• Contractul de furnizare a energiei electrice nr. E4091 din data de 22.12.2015 plus 4 Acte Adiţionale;
• Contractul de furnizare a energiei electrice nr. E4002 din data de 08.12.2015 plus Anexe;
• Notificări cu privire la sistarea livrărilor de energie electrică din partea KDF;
• Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 2125A/28.02.2017;
• Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 2126AS/28.02.2017;
• Calculul prejudiciului rezultat ca urmare a nerespectării de către debitoare a prevederilor contractuale.
TOTAL SUME SOLICITATE: 4.416.132,65 lei
În fapt, între KDF ENERGY SRL, în calitate de Vânzător şi ALRO SA, în calitate de Cumpărător s-a încheiat
Contractul cadru EFET din data de 07.10.2015 privind vânzarea şi cumpărarea de energie electrică, iar ulterior au
modificat preţul energiei prin Actul Adiţional din data de 02.08.2016. În baza acestui Contract şi a Condiţiilor
Specifice, au fost încheiate trei Tranzacţii Individuale:
1. Tranzacţia Individuală nr. 8678 din data de 08.12.2015, prin care s-a stabilit livrarea energiei în perioada de livrare
01.01.2016 – 31.12.2016;
2. Tranzacţia Individuală nr. 14784 din data de 29.06.2016, prin care s-a stabilit livrarea energiei în perioada de livrare
01.01.2017 – 31.12.2017;
3. Tranzacţia Individuală nr. 15023 din data de 08.07.2016, prin care s-a livrarea energiei în perioada de livrare
01.01.2017 – 31.12.2017.
La data de 22.12.2015 a fost încheiat Contractul nr. E4091, prin care KDF ENERGY SRL, în calitate de Vânzător
furniza energie electrică către ALRO SA, în calitate de Cumpărător. Acest contract a fost ulterior modificat, din punct
de vedere al cantităţii de energie, al preţului şi al modalităţii de plată, prin Acte Adiţionale. La data de 08.12.2015 între
aceleaşi părţi a fost încheiat Contractul nr. E4002 având ca obiect furnizarea de energie electrică pentru creditoare, în
condiţiile şi la preţul stabilit prin Anexele la Contract. Analizând cererea creditoarei prin prisma documentelor
justificative anexate, administratorul judiciar constată următoarele:
 prin Notificarea nr. 7079 din data de 22.02.2017, debitoarea a comunicat creditoarei ALRO SA faptul că începând cu
data de 01.03.2017 este în imposibilitate de a livra energie electrică conform Contractului nr. E4091, iar ALRO a
comunicat prin Adresa nr. 5252/28.02.2017 faptul că ia în considerare încetarea acestui Contract şi a Tranzacţiilor nr.
14784 din data de 29.06.2016 şi 15023 din data de 08.07.2016 dacă se va efectua plata sumei de 2.064.398,40 lei până
la data de 01.0.30217;
 Prin Notificarea nr. 7164/23.02.2017, KDF a solicitat încetarea Contractului nr. E4002, fiind în imposibilitate de a
mai livra energie electrică începând cu data de 01.03.2017, ca urmare a rezilierii Contractului de distribuţie a energiei
pentru ALRO SA încheiat între KDF Energy SRL şi E-Distribuţie Muntenia SA ;
 creditoarea s-a opus sistării furnizării de energie şi a comunicat debitoarei faptul că în cazul neexecutării obligaţiilor
contractuale va fi răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat ca urmare a acestor neexecutări. În plus, a acceptat rezilierea
cu condiţia compensării prejudiciului aferent Contractului nr. E4002 prin reţinerea din creanţele KDF împotriva ALRO;
 cu privire la suma de 8.800 lei, menţionăm că în cadrul Contractului de furnizare nr. 4002/08.12.2015, ALRO a avut
calitatea de consumator/client final, iar această sumă a fost achitată de către debitoare, în acest sens fiind emisă de către
KDF ENERGY Factura de stornare care a diminuat obligaţia de plată către ALRO, acesta din urmă achitând diferenţa
după stornare;
 cu privire la suma de 4.407.332,65 lei, ALRO SA a avut calitate de titular de licență de furnizare a energiei electrice.
Furnizarea de energie electrică reprezintă activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, precum şi alimentarea
cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului;
 creditoarea a efectuat calculul compensației pe baza unor produse diverse, selectate de pe diverse piețe, și nu pe baza
unor tranzacții efective care să atragă aplicabilitatea prevederilor art. 4, punctul 8.1 din Contractul EFET care se
circumscriu certitudinii și efectivității prejudiciului.
Se constată, aşadar, că prejudiciul nu este justificat cu tranzacții efective de substituire a energiei, conform celui
justificat pentru Contractul de furnizare nr. E4002/08.12.2016 şi nu se face dovada limitării consumului de energie și al
producției, cu niciun document, ci doar prin simple tabele. Concluzionând, prejudiciul invocat de către creditoare nu a
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fost dovedit, iar pe cale de consecinţă, creanţa solicitată nu este certă, lichidă şi exigibilă. Mai mult decât atât conform
art. 249 din Codul de Procedură Civilă: „Cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească.” Astfel, în
procesul civil, sarcina probei revine reclamantului, respectiv creditoarei, în situaţia supusă analizei. Nu este suficient ca
administratorul judiciar să cunoască doar pretenţiile şi motivele ce fundamentează solicitarea creditoarei, ci este
imperios necesar ca acesta să cunoască şi mijloacele prin care cea din urmă îşi dovedeşte susţinerile, respectiv
prejudiciul efectiv suferit de către ALRO SA ca urmare a sistării de către debitoare către creditoare a cantităţii de
energie începând cu data de 01.03.2017. Având în vedere toate aceste aspecte, administratorul judiciar apreciază că
ALRO SA nu poate justifica la acest moment o creanţă certă, lichidă şi exigibilă invocată faţă de debitoare, motiv
pentru care va respinge în totalitate creanţa solicitată. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă,
creditorul cu privire la măsura luată.
4. ARELCO POWER SRL - în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Mun. Bucureşti,
str. Pitarul Hristache nr. 11, sector 1, reprezentat de administrator judiciar TRUST INSOLVENCY SPRL, cu sediul în
Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, clădirea C, parter, sector 1, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând
înscrierea la masa credală cu suma de 8.329.222,40 lei, reprezentând contravaloare energie electrică, conform
Contractului Cadru EFET de vânzare-cumpărare energie electrică şi a sumei de 30.591,38 lei, reprezentând penalităţi de
întârziere la plata facturilor emise şi scadente la data de 20.01.2017. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 21 Aprilie 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15060/25.01.2017, în valoare de 465.060,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15059/25.01.2017, în valoare de -626.820,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15058/25.01.2017, în valoare de 453.192,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15057/25.01.2017, în valoare de -610.824,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15056/25.01.2017, în valoare de 426.972,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15055/25.01.2017, în valoare de -575.484,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15054/25.01.2017, în valoare de 426.420,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15053/25.01.2017, în valoare de -574.740,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15052/25.01.2017, în valoare de 460.920,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15051/25.01.2017, în valoare de -621.240,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15050/25.01.2017, în valoare de 815.745,60 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15049/25.01.2017, în valoare de -1.099.483,20 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15048/25.01.2017, în valoare de 2.678.580,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15047/25.01.2017, în valoare de -3.610.260,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14778/03.01.2017, în valoare de 626.820,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14777/03.01.2017, în valoare de 610.824,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14773/03.01.2017, în valoare de 575.484,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14770/03.01.2017, în valoare de 574.740,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14769/03.01.2017, în valoare de 621.240,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14764/03.01.2017, în valoare de 1.099.483,20 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14732/03.01.2017, în valoare de 3.610.260,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14521/02.12.2016, în valoare de 2.070.076,80 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 14469/02.12.2016, în valoare de 1.536.796,80 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 13252/29.07.2016, în valoare de 1.616.035,20 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 13251/29.07.2016, în valoare de -1.620.576,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 13029/01.07.2016, în valoare de 1.620.576,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15048/25.01.2017, în valoare de 2.678.580,00 lei;
• Factura Fiscală seria ARELCO EE nr. 15050/25.01.2017, în valoare de 815.745,60 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 8.359.813,78 lei
În fapt, între ARELCO POWER SRL şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat la data de 08.05.2015 Contractul Cadru
privind vânzarea şi cumpărarea de energie electrică şi Condiţiile Specifice ale acestui contract.
Prin Actul adiţional nr. 1 din data de 29.07.2016 părţile au modificat preţul energiei electrice furnizate în baza
Tranzacţiilor Individuale, urmare a modificării tarifului zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de
energie electrică în reţea, potrivit Ordinului nr. 33/2016. În perioada 01 Ianuarie 2017 – 23 Ianuarie 2017, creditoarea a
livrat către debitoare energie electrică, neachitată de către cea din urmă până la data deschiderii procedurii insolvenţei.
Având în vedere prevederile contractelor precizate anterior, coroborate cu facturile anexate şi cu modalitatea de calcul a
penalităţilor invocate de către creditoare, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni:
 debitul principal a fost calculat în mod corect de către creditoare, acesta fiind în cuantum de 8.329.222,40 lei;
 din calculele efectuate de către administratorul judiciar, prin raportare la indicatorul ROBOR, penalităţile la care
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creditoarea ar fi fost îndreptăţită sunt în cuantum total de 36.140,87 lei.
Cu toate acestea, având în vedere că se solicită înscrierea la masa credală cu penalităţi doar în cuantum de 30.591,38 lei,
administratorul judiciar va da eficienţă prevederilor art. 397 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă: „Instanţa este
obligată să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a
cerut”, motiv pentru care creditoarea va fi înscrisă la masa credală cu penalităţile solicitate în cuantum de 30.591,38 lei.
De asemenea, se impune a fi menţiont faptul că debitoarea formulat cerere de însscriere la masa credală ARELCO
POWER SRL, prin care a solicitat:
1. În principal, compensarea creanțelor reciproce deținute de KDF Energy SRL și Arelco Power SRL până la
concurența sumei de 8.329.222,40 lei, cu consecința înscrierii în tabelul de creanțe al debitorului a sumei de
1.618.937,50 lei, reprezentând diferența pozitivă a creanței certe, lichide și exigibile deținute de societatea KDF Energy
SRL față de debitorul ARELCO POWER SRL ;
2. În subsidiar, înscrierea KDF Energy SRL la masa credală a debitorului Arelco Power SRL cu suma de 9.948.159,90
lei reprezentând creanţă chirografară certă, lichidă și exigibilă; La data de 26.04.2017, a fost publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 8170/2017, Tabelul Preliminar al Creditorilor debitorului ARELCO POWER SRL, prin
care administratorul judiciar a dispus cu privire la cererea de admitere a creanței formulate de subscrisa următoarele:
- Înscrierea creanței de 9.948.160 lei sub condiție (provizoriu), fără drept de vot, cu următoarea motivație consemnată la
secțiunea mențiuni: Creanța rezultată din contract EFET. Creanța fost cesionată către Banca Transilvania. Creanța va
deveni fără condiție când Banca Transilvania va notifica: că s-a rambursat facilitatea de credit care este garantată cu
cesiunea de creanțe asupra încasărilor din contractul încheiat între KDF și Arelco Power.
- Respingerea compensării creanțelor reciproce deținute de KDF Energy SRL și Arelco Power SRL, fiind consemnat la
secțiunea mențiuni din tabel faptul că: Există creanța Arelco Power SRL în sumă de 8.329.222,40 lei provenită din
energie vândută și neachitată care însă nu poate fi compensată cu creanța creditorului deoarece acesta și-a cesionat
creanța sa asupra Arelco Power în favoarea Băncii Transilvania;
Totodată, în tabelul preliminar de creanțe, în categoria creditorilor chirografari, la poziția 10 a fost înscris creditorul
Banca Transilvania cu o creanță chirografară cu drept de vot în valoare de 9.948.160 lei, admisă parțial, pe baza
următoarei motivații: Creanța izvorâtă din contractul de cesiune de creanță 102/ces/01/08.03.2016 aferent contractului
de credit 102/08.03.2016 încheiat între banca Transilvania și KDF Energy SRL, în care Arelco Power SRL are calitatea
de debitor cedat. Suma este plafonată la nivelul creanței pe care o are KDF față de ARELCO Power în sumă de
9.948.160 lei. Întrucât debitoare a apreciat că deţine împotriva ARELCO POWER o creanță pură și simplă care
întrunește caracterele juridice ale certitudinii, lichidităţii şi exigibilităţii și atrage cu prioritate aplicabilitatea art. 90 din
Legea 85/2014 privind compensarea, a fost formulată contestaţie împotriva Tabelului Preliminar al Creditorilor, în acest
sens fiind format dosarul nr. 4452/3/2017/a6, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. Având în
vedere aceste considerente, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor
chirografare, cu suma totală în cuantum de 8.359.813,78 lei, din care 8.329.222,40 lei reprezentând debit principal şi
30.591,38 lei, reprezentând penalităţi, sub condiţia rezolutorie a admiterii contestaţiei formulate de către debitoarea
KDF ENERGY SRL împotriva Tabelului Preliminar al Creditorilor ARELCO POWER SRL În temeiul art. 110 alin. (4)
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va
notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
5. ARINNA DEVELOPEMENT S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Mântuleasa, nr. 5, corp B, etaj 1, sector 2, reprezentată
legal prin Diego Biasi şi reprezentată convenţional prin Hodoş Miheţ şi Asociaţii SPRL, a formulat o declaraţie de
înscriere la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 355.068,45 lei reprezentând contravaloare
neachitată a energiei electrice livrate în perioada 1 ianuarie 2017 - 22 martie 2017 în baza contractului de vânzarecumpărare de energie electrică din 24.07.2015.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data 12 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării
taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată
de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul de vânzare-cumpărare de energie electrică din 24.07.2013;
• Factura fiscală AR-EE-17 nr.0001/31.01.2017, în valoare de 137.800,17 lei;
• Factura fiscală AR-EE-17 nr. 0004/30.03.2017, în valoare de 137.952,52 lei;
• Factura fiscală AR-EE-17 nr. 0008/24.04.2017, în valoare de 79,315.76 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 355.068,45 lei
În fapt, la data de 24 iulie 2013, între părţi s-a încheiat un contract de de vânzare-cumpărare de energie electrică prin
care cumpărătorul KDF ENERGY SRL achiziţionează energie electrică de la vânzătoul ARINNA DEVELOPMENT
SRL, conform condiţiilor din contract. În baza art. 5 alin. (2) din contract, au fost emise facturile AR-EE-17
nr.0001/31.01.2017, AR-EE-17 nr. 0004/30.03.2017, AR-EE-17 nr. 0008/24.04.2017, neachitate de către debitoare până
la data deschiderii procedurii insolvenţei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor
depuse de creditoare în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, ARINNA
DEVELOPMENT S.A deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a
procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 355.068,45 lei. În considerarea aspectelor
prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare,
cu suma solicitată, în cuantum de 355.068,45 lei
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6. AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI (A.N.R.E.), cu sediul în
Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2 a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în
categoria creanţelor bugetare, cu suma în cuantum total de 316.959,54 lei, reprezentând facturi emise şi neachitate de
către debitoare aferente activităţii de energie electrică şi gaze naturale, precum şi penalităţi de întârziere. Sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la
data de 27 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea nefăcând dovada achitării
taxei judiciare de timbru, invocând faptul că este scutită de la plata acestei taxe. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
Pentru activitatea de energie electrică:
• Factura nr. 0099783/14.02.2017, în valoare de -2.336,31 lei, reprezentând regularizare contribuţie anuală PJ pentru
emitere de reglementări – 2016;
• Factura nr. 0099784/14.02.2017, în valoare de 316.285,63 lei, reprezentând contribuţie anuală PJ pentru emitere
reglementări – 2017;
• Factura nr. 0101990/20.04.2017, în valoare de 494,47 lei, reprezentând sume pentru neplata la termen a obligaţiilor
către A.N.R.E.
Pentru activitatea de gaze naturale:
• Factura nr. 0111198/14.02.2017, în valoare de 2.500,00 lei, reprezentând tarif anual 2017 licenţa nr. 1824 – tarif lic.
Furnizare
• Factura nr. 0112108/20.04.2017, în valoare de 15,75 lei, reprezentând sume pentru neplata la termen a obligaţiilor
către A.N.R.E..
TOTAL SUME SOLICITATE: 316.959,54 lei
În fapt, A.N.R.E. a acordat debitoarei KDF ENERGY SRL următoarele Licenţe:
 Licenţa nr. 947 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, acordată prin Decizia Preşedintelui A.N.R.E. nr.
760/28.03.2014;
 Licenţa nr. 1824 de furnizare a gazelor naturale, acordată prin Decizia Preşedintelui A.N.R.E..
Conform argumentelor expuse de creditoare, creanţa invocată reprezintă o obligaţie legală de plată care îi incumbă
debitoarei prin raportare la prevederile Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei
electrice, aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.E. nr. 12/2015, în baza căruia a fost acordată licenţa, corroborate cu
dispoziţiile din Ordinele privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de către A.N.R.E.. În urma
verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin
documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva
debitoarei. În ceea ce priveşte natura creanţei, prin intermediul declaraţiei de creanţă, A.N.R.E. solicită
administratorului judiciar să constate faptul că această entitate deţine împotriva debitoarei o creanţă de natură bugetară.
Totodată, creditoarea invocă faptul că ar fi scutită de la achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. În
opinia administratorului judiciar, creanţa invocată de către A.N.R.E. nu poate avea decât natură chirografară, având în
vedere următoarele considerente:
- art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei, prevede că:
(1) „Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energie, denumită în continuare ANRE, este o autoritate
administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii,
independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea
aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei
electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.
(2) ANRE îşi defăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al
Preşedintelui ANRE.”
- conform art. 2 din aceeaşi Ordonanţă:
(1) „Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări,
contribuţii anuale percepute operatorilor economici reglementaţi din sectorului energiei electrice şi termice şi al gazelor
naturale, precum şi din fonduri acordate de organisme internaţionale.
(…)
(7) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează ca sursă de finanţare în anul
următor. Deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare şi de trezorerie.”
- din prevederile legale sus menţionate se constată faptul că A.N.R.E. realizează venituri proprii care nu reprezintă venit
la bugetul general consolidat al statului. Or, conform dispoziţiilor art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „creanţele bugetare reprezintă creanţele constând în impozite,
taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare.
- astfel, administratorul judiciar apreciază că A.N.R.E. nu poate fi asimilată unei instituţii publice, pentru a oferi
creanţei sale o natură bugetară, respectiv pentru a face aplicabile dispoziţiile art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru, care consacră o scutire specială în considerarea calităţii de instituţie publică.
Concluzionând, A.N.R.E. va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu o creanţă chirografară în cuantum de
316.959,54 lei, afectată de condiţia suspensivă a achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200,00 lei, până la
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următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 7539/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a
Civilă, respectiv 27 Iunie 2017. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura
luată.
7. AXPO ENERGY ROMANIA SA, cu sediul ales la Almaj&Albu SCPA din Bucureşti, str. Temisana nr. 48, Parter,
ap. 1, sector 1 a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma de 673.120 lei,
reprezentând contravaloarea energiei electrice livrate în luna Februarie 2017, conform Contractului EFET nr.
201.387/19.01.2017. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată la sediul subscrisei la data de 04 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a
constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul Cadru privind Livrarea şi Acceptarea Energiei Electrice, semnat de către părţi (EFET);
• Notificarea de reziliere anticipată a Contractului EFET;
• Factura Fiscală seria EE nr. 4605/01.03.2017, în valoare de 673.120,00 lei, reprezentând contravaloarea energiei
electrice livrată în luna februarie 2017, conform Contractului EFET;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 673.120,00 lei
În fapt, între AXPO ENERGY ROMANIA SA şi KDF ENERGY SRL a fost semnat Contractul Cadru privind Livrarea
şi Acceptarea Energiei Electrice (EFET). În baza confirmării din data de 19 Ianuarie 2017, creditoarea avea obligaţia de
livrare către debitoare în perioada 01.02.2017-28.02.2017 a unei cantităţi totale de energie electrică de 3360 MWh, la
preţul de 224/MWh, debitoarea având obligaţia de a achita contravaloarea energiei electrice în sumă totală de
752.640,00 lei. Creditoarea a livrat debitoarei o cantitate de 3005 MWh din totalul de 3360 MWh contractaţi, fiind
emisă astfel Factura seria EE nr. 4605/01.03.2017, în valoare de 673.120,00 lei. În urma verificării acestei declaraţii de
creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei
de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei. Prin urmare,
creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată
în cuantum de 673.120,00 lei.
8. BRĂILOIU GEORGE, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, Marriott, The Grand
Office, Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 4, Camera 4.01, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea
la masa credală cu următoarele sume:
- 156.579,46 lei, reprezentând creanţă chirografară certă, lichidă şi exigibilă;
- 22.700.000 lei, la care se adaugă dobânzile aferente, orice alte sume şi cheltuieli calculate de Banca Transilvania, în
baza Contractului de credit şi admise la masa credală a debitoarei pe baza declaraţiei de creanţă formulată de Banca
Transilvania, care potrivit contractului de credit cad în sarcina Fidejusorului, reprezentând sume garantate faţă de
creditorul Banca Transilvania de Brăiloiu George în calitate de fidejusor al KDF ENERGY, sub condiţia suspensivă a
executării lor de către Banca Transilvania în calitate de creditor înscris la masa credală a debitorului KDF ENERGY.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data de 11 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditorul făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma
solicitată de creditor este justificată cu următoarele documente:
• Extras RECOM privind debitoarea KDF ENERGY SRL;
• Fişa contului 4551 – Acţionari/Asociaţi – Conturi Curente George Brăiloiu;
• Contract de creditare încheiat la data de 27.12.2016 între KDF ENERGY SRL şi Brăiloiu George;
• Contract de cesiune de creanţă încheiat la data de 21.04.2017 între Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL şi
Brăiloiu George;
• Contract de Fideiusiune (pentru persoane fizice) nr. 102/FID/01/08.03.2016, încheiat între Banca Transilvania SA şi
Brăiloiu George;
• Contract de Credit nr. 102/08.03.2016, încheiat între Banca Transilvania SA, KDF ENERGY SRL, în calitate de
debitor şi Brăiloiu George, în calitate de garant.
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 22.856.579,46 lei
Din analiza documentelor anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar constată că sumele invocate de către
dl. Brăiloiu George împotriva debitoarei sunt structurate astfel:
 Creanţa în valoare de 156.579,46 lei, compusă din următoarele sume:
A. 89.480,79 lei, reprezentând aport de fonduri asociat în baza Contractului de creditare asociat încheiat la data de
27.12.2016;
Prin Contractul de creditare din data de 27.12.2016, dl. Brăiloiu George s-a obligat să împrumute debitoarea cu suma
globală de 1.000.000 lei. La aceeaşi dată, creditorul a transferat în contul debitoarei suma de 447.000 lei, din care s-a
returnat la data de 31.12.2016 suma de 414.350 lei, rezultând un sold datorat de către KDF ENERGY SRL în valoare de
31.650,00 lei. Ulterior, asociatul unic a pus la dispoziţia societăţii suma totală de 54.830,79 lei, după cum urmează:
- 20.000 lei la data de 10.03.2017 – plată în numerar cu titlu de cauţiune la dispoziţia Judecătoriei sector 1;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

33

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10325/25.05.2017
- 250 lei – cheltuieli curente la data de 16.03.2017;
- 27.072,40 lei - cheltuieli curente la data de 22.03.2017;
- 978,69 lei – cheltuieli curente la data de 24.03.2017;
- 5.120,56 lei – cheltuieli curente la data de 28.03.2017;
- 1.409,14 lei – cheltuieli curente la data de 28.03.2017.
B. 39.301,67 lei, conform Contractului de cesiune de creanţă încheiat la data de 21.04.2017 între Societatea
Companiilor Hoteliere Grand SRL şi Brăiloiu George;
În baza acestui contract, dl. Brăiloiu George a devenit titular al creanţei în cuantum de 39.301,67 lei deţinută de
Societatea Companiilor Hoteliere Grand, izvorâtă din Facturile nr. 7526840/30.03.2017 şi nr. 7526839/30.03.2017
emise conform Contractului de închiriere încheiat între această societate şi KDF ENERGY SRL la data de 09.09.2009.
C. 27.797 lei, dobândită prin subrogaţie în drepturile creditorului, ca efect al achitării către creditorii debitoarei a
sumelor datorate de aceasta în temeiul unor înscrisuri necontestate (facturi fiscale) sau a raporturilor juridice care au
născut în sarcina debitoarei obligaţii de plată anterioare deschiderii procedurii insolvenţei, după cum urmează:
- 20.128,75 lei achitaţi la data de 11.04.2017 de dl. Brăiloiu George către Societatea Profesională Nemeş Voicu,
izvorând din Factura Fiscală SCPA 2528/03.04.2017, reprezentând sume născute anterior deschidereii procedurii
insolvenţei;
- 5.534,34 lei achitaţi la data de 16.04.2017 către OMV Petrom Marketing SRL pentru factura nr.
64273894499/31.03.2017, reprezentând costuri anterioare deschiderii procedurii insolvenţei;
- 2.135 lei achitaţi la data de 26.04.2017 către Mercedes Benz Leasing IFN SA pentru factura nr.
MBL2017022858/25.04.2017.
 Creanţa în valoare de 22.700.000 lei, rezultată din calitatea de fidejusor al dlui. Brăiloiu George:
Prin Contractul de Fidejusiune (pentru persoane fizice) nr. 102/FID/01/08.03.2016, dl. George Brăiloiu a garantat
obligaţiile debitoarei KDF ENERGY SRL care derivă din Contractul de credit nr. 102/08.03.2016 încheiat între
debitoare şi Banca Transilvania. În conformitate cu prevederile art. 2.3 din Contractul de fidejusiune, suma totală
garantată de fidejusor este de 22.700.000 lei, la care se adaugă dobânzile aferente, orice alte sume datorate în baza
Contractului de credit şi cheltuielile care potrivit contractului şi accesoriile lui cad în sarcina fidejusorului, sub condiţia
înscrierii Băncii Transilvania la masa credală a debitoarei KDF ENERGY SRL. Creditorul menţionează că această
creanţă este afectată de condiţie suspensivă, exerciţiul prerogativelor care decurg din cererea formulată, fiind
condiţionat de următoarele elemente:
a) înscrierea creditorului Banca Transilvania în tabelul de creanţe al debitoarei;
b) întinderea creanţei solicitate spre înscriere de către Banca Transilvania;
c) îndeplinirea condiţiei plăţii care afectează dreptul de regres, care nu este actual la data formulării cererii.
Având în vedere prevederile contractelor precizate anterior, coroborate cu facturile anexate şi cu modalitatea de calcul a
penalităţilor invocate de către creditoare, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni:
 În ceea ce priveşte creanţa în valoare de 156.579,46 lei:
- creditorul nu prezintă documente justificative pentru suma de 250 lei, plătită cu titlu de cheltuieli curente la data de
16.03.2017, respectiv pentru suma de 978,69 lei, plătită cu titlu de cheltuieli curente la data de 24.03.2017;
- sumele în cuantum de 5.120,56 lei (cheltuieli curente), respectiv 1.409,14 lei au fost achitate la data de 28.03.2017,
reprezintă creanţe născute ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, fiind considerate creanţe curente, urmând a fi
achitate conform art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/20141 ;
- în concluzie, din creanţa solicitată în cuantum de 156.579,46 lei, la masa credală a societăţii KDF ENERGY SRL va fi
înscrisă doar suma de 148.821,07 lei.
 În ceea ce priveşte creanţa în valoare de 22.700.000 lei:
- administratorul judiciar constată că cererea creditorului este întemeiată, dar doar sub aspectul sumei de 22.700.000 lei,
fiind excluse dobânzile aferente, orice alte sume şi cheltuieli calculate de Banca Transilvania, în baza Contractului de
credit
- opinia subscrisei se regăseşte în prevederile art. 5, pct. 69 din Legea 85/2014, care dispun că tabelul preliminar de
creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii
procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora” şi ale art. 80 alin. (1) din Legea
85/2014 care arată că „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va
putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103”.
- creanţa în cuantum de 22.700.000 urmează a fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, sub condiţia suspensivă a
executării acestei creanţe de către Banca Transilvania.
Având în vedere aceste considerente, creditorul va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor
chirografare, după cum urmează:
 cu o creanţă pură şi simplă, în cuantum de 148.821,07 lei;
 cu o creanţă afectată de condiţia suspensivă a executării acestei creanţe de către Banca Transilvania, în cuantum de
22.700.000 lei.
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
1

CreanŃele născute după data deschiderii procedurii, (…) vor fi plătite conform documentelor din care
rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.
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administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
9. CEZ VÂNZARE SA, cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 2, jud. Dolj, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 1.027,40 lei, din care suma de 827,40 lei, reprezentând valoarea
facturilor neachitate de energie electrică şi penalităţi, iar suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Sub
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data de 10 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditorul făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma
solicitată de creditor este justificată cu următoarele documente:
• Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarifele reglementate nr.
1000242329-000 din 26.06.2013;
• Factura seria AV nr. 5604508904/28.02.2017, în valoare de 827,40 lei;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 1.027,40 lei
În fapt, între părţi au avut loc acte de comerţ, conform Contractului de furnizare a energiei electrice la marii
consumatori finali, industriali şi similari, la tarifele reglementate nr. 1000242329-000 din 26.06.2013. În baza acestui
contract, a fost emisă factura sus menţionată, neachitată de către debitoare până la data deschiderii procedurii
insolvenţei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată
este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de
insolvenţă împotriva debitoarei. Prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 1.027,40 lei.
10. CEZ VÂNZARE SA, cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului nr. 97, jud. Dolj, a formulat o declaraţie de
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 2.030.582.02 lei, reprezentând prejudiciu
suferit datorită nevânzării de către debitoare către creditoare a cantităţii de energie aferentă Contractelor de vânzare
cumpărare a energiei electrice tranzacţionată pentru serviciul universal E4764/15.02.2016 şi E4765/15.02.2016.
Ulterior, la data de 19 Mai 2017, creditoarea a formulat o cerere de compensare legală a creanţelor pe care le are de
achitat faţă de debitoare, cu valoarea prejudiciului suferit de către CEZ VÂNZARE SA datorită nevânzării de către
debitoare a cantităţii de energie aferentă Contractelor de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionată pentru
serviciul universal E4764/15.02.2016 şi E4765/15.02.2016. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea de admitere a creanţei a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 03
Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru. În ceea ce priveşte cererea de compensare comunicată administratorului judiciar la data de 19 Mai 2017, prin
raportare art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă care statuează
„cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 42, titularul de
creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului
prevăzut la art. 100 alin. 1, lit. b) va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul
creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură.”, se constată că aceasta a fost
tardiv formulată. Mai mult, conform prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, devin aplicabile în cauză și
dispoziţiile art. 185 din Codul de Procedură Civilă, întrucât CEZ VÂNZARE nu a invocat şi nu a făcut dovada
existenţei unor motive temeinice justificate, conform art. 186 Cod Procedură Civilă, care să o fi împiedicat să solicite o
eventuală compensare, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este justificată cu următoarele documente:
• Notificările emise de către KDF ENERGY sub nr. 5996/20.01.2017, respectiv nr. 5997/20.01.2017 privind sistarea
livrărilor de energie;
• Contract-cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
nr. E4764/15.12.2016;
• Contract-cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
nr. E4765/15.12.2016;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 2.030.582.02 lei
În fapt, între CEZ VÂNZARE SA şi KDF ENERGY SRL s-au derulat Contractele de vânzare cumpărare a energiei
electrice tranzacţionată pentru serviciul universal nr. E4764/15.12.2016 şi E4765/15.12.2016 prin care KDF ENERGY
s-a obligat să vândă către creditoare o cantitate orară de 18MWh/h în intervalul orar 1-24, în perioada 01.01.201731.03.2017, la preţul de contract de 168,08 lei/MWh şi respectiv o cantitate orară de 2 MWh/h în intervalul orar 8-24, în
perioada 01.01-2017-31.03.2017, la preţul de contract de 190,01 lei/MWh. Începând cu data de 24.01.2017, debitoare a
încetat vânzarea către creditoare a cantităţii de energie electrică contractată, CEZ VÂNZARE invocând un prejudiciu de
2.030.582,02 lei, constând în diferenţa dintre preţul contractat şi preţul de achiziţie de pe PZU. Analizând cererea
creditoarei prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar constată următoarele:
 în ceea ce priveşte Contractul PCSU nr. E4764, la data de 20 Ianuarie 2017, prin Notificarea nr. 5996/20.01.2017,
KDF ENERGY SRL a notificat către CEZ VÂNZARE SA imposibilitatea fortuită de executare, în temeiul art. 22 din
Contract, invocând cazul fortuit reglementat de art. 1351 alin. (3) din Codul Civil ca efect al sistării livrărilor de energie
contractate de KDF ENERGY de la societatea ARELCO POWER;
 de asemenea, privitor la Contractul PCSU nr. E4764, la data de 20 Ianuarie 2017, prin Notificarea nr.
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5997/20.01.2017, KDF ENERGY SRL a notificat către CEZ VÂNZARE SA imposibilitatea fortuită de executare, în
temeiul art. 22 din Contract, invocând cazul fortuit reglementat de art. 1351 alin. (3) din Codul Civil ca efect al sistării
livrărilor de energie contractate de KDF ENERGY de la societatea ARELCO POWER;
 în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Contractul cadru, „părţile sunt exonerate de răspundere în situaţiile
reglementate de 1351 din Codul Civil.” Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de
către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
 creditoarea anexează declaraţiei de creanţă notificările sus menţionate, dar nu contestă incidenţa cazului fortuit de
către debitoare şi înţelege doar să expună o situaţie comparativă de preţuri de achiziţie, nefăcând dovada achiziţionării
energiei la costurile calculate, în condiţiile în care contractul nu prevede nici un algoritm de calcul al prejudiciului;
 în ceea ce priveşte compensaţia legală invocată tardiv de către creditoare, dat fiind că prejudiciul solicitat nu face
dovada certitudinii, apreciem că o astfel de operaţiune se impune a fi realizată pe baza unor tranzacţii efective şi nu pe
baza unui produs neprevăzut în contract.
Concluzionând, prejudiciul invocat de către creditoare nu a fost dovedit, iar pe cale de consecinţă, creanţa solicitată nu
este certă, lichidă şi exigibilă. Mai mult decât atât conform art. 249 din Codul de Procedură Civilă: „Cel ce face o
susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească.” Astfel, în procesul civil, sarcina probei revine reclamantului,
respectiv creditoarei, în situaţia supusă analizei. Nu este suficient ca administratorul judiciar să cunoască doar
pretenţiile şi motivele ce fundamentează solicitarea creditoarei, ci este imperios necesar ca acesta să cunoască şi
mijloacele prin care cea din urmă îşi dovedeşte susţinerile, respectiv prejudiciul efectiv suferit de către CEZ VÂNZARE
ca urmare a nevânzării de către debitoare către creditoare a cantităţii de energie aferentă Contractelor de vânzare
cumpărare a energiei electrice tranzacţionată pentru serviciul universal E4764/15.02.2016 şi E4765/15.02.2016. Având
în vedere toate aceste aspecte, administratorul judiciar apreciază că CEZ VÂNZARE SA nu poate justifica la acest
moment o creanţă certă, lichidă şi exigibilă invocată faţă de debitoare, motiv pentru care va respinge în totalitate creanţa
solicitată. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
11. CIGA ENERGY SA, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor nr. 92-96, clădire Forum III, etaj 1, biroul B/II, sector 5 şi
sediul procesual ales la Cumpănaşu şi Asociaţii din Bucureşti, str. Mântuleasa nr. 15, Corp B, et. 2, sector 2, a formulat
o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 671.312,09 lei. Sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost expediată la data de 11 Mai 2017, în
termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru.
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este justificată
cu următoarele documente:
• Contractul de prestare de servicii nr. C74/26.11.2012 şi actele adiţionale subsecvente;
• Factura seria CGI2016 nr. 6774/19.12.2016, în valoare de -1.227,41 lei;
• Factura seria CGI2016 nr. 6843/19.12.2016, în valoare de 236,63 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 1681/13.03.2017, în valoare de 19.193,46 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 1765/14.03.2017, în valoare de 1.678,98 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 1828/14.03.2017, în valoare de -523,15 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 2062/22.03.2017, în valoare de 363.120,66 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 2117/22.03.2017, în valoare de 107.111,41 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 2174/22.03.2017, în valoare de 51.973,36 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 2725/10.04.2017, în valoare de 4.724,51 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 2793/10.04.2017, în valoare de 1.110,82 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 2901/25.04.2017, în valoare de 66.124,16 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 3035/26.04.2017, în valoare de 60.985,80 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 3037/26.04.2017, în valoare de 260,48 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 3429/08.05.2017, în valoare de -3.350,26 lei;
• Factura seria CGI2017 nr. 3430/08.05.2017, în valoare de -107,38 lei;
• Factura seria KDN EN nr. 0123/08.11.2016, în valoare de 175,33 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 0124/08.11.2016, în valoare de -327,64 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10988/24.04.2017, în valoare de 596.977,61 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10989/28.04.2017, în valoare de 7.940,65 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10990/28.04.2017, în valoare de 125,28 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10991/28.04.2017, în valoare de 28.895,47 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10993/04.05.2017, în valoare de -19.467,13 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10994/05.05.2017, în valoare de 382.126,33 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10997/10.05.2017, în valoare de -4.067,18 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 10998/10.05.2017, în valoare de 1.529,43 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Factura seria KDN EN nr. 11000/10.05.2017, în valoare de 21.226,94 lei, emisă de către KDF ENERGY SRL;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 671.312,09 lei
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În fapt, la data de 20.11.2012, între CIGA ENERGY, în calitate de prestator şi KDF ENERGY SRL, în calitate de
achizitor, a fost încheiat Contractul de prestare de servicii nr. C74, având ca obiect prestarea de servicii de reprezentare
ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea pentru participantul la Piaţa de Echilibrare şi titular de licenţă. Conform art. 3 din
Contract, perioada de valabilitate a acestui contract era de 24 de luni, începând cu data de 01.12.2012. Pentru serviciile
PE prestate în favoarea debitoarei, cea din urmă s-a obligat iniţial să plătească creditoarei un tarif alcătuit dintr-un tarif
lunar fix în cuantum de 1.100 lei, precum şi contravaloarea facturilor de regularizare pentru valoarea dezechilibrului
negativ, în baza regulilor de decontare. În baza contractului menţionat, au fost emise către debitoare facturile sus
enumerate, neachitate până la data deschiderii procedurii insolvenţei. Totodată, creditoarea solicită compensarea
creanţelor reciproce, dat fiind că CIGA ENERGY datorează către KDF ENERGY suma de 1.015.082,07 lei. În urma
verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar constată următoarele:
 în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu
afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când
condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.”;
 potrivit Codului Civil2, compensaţia este reglementată la art. 1616 – 1623. De asemenea, unanim3, compensaţia este
definită ca fiind un mijloc de stingere a două obligaţii reciproce şi de aceeaşi natură existente între două persoane, astfel
încât fiecare este, concomitent, creditor şi debitor al celeilalte;
 conform dispoziţiilor art. 1617 din Codul Civil sunt clare: „compensaţia operează de plin drept de îndată ce există
două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită
cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură”;
 administratorul judiciar constată faptul că suntem în prezenţa unor creanţe reciproce, certe, lichide şi exigibile, fiind
îndeplinite condiţiile pentru operarea compensării legale, până la concurenţa sumei de 671.312,09 lei;
 astfel, CIGA ENERGY SA datorează către KDF ENERGY SRL o creanţă în cuantum de 343.769,98 lei.
Concluzionând, după compensarea sumei 671.312,09 lei, creditoarea nu mai are de încasat nici o creanţă de la
debitoarea KDF ENERGY SRL, neexistând nici un temei legal pentru înscrierea sa în Tabelul Preliminar al
Creditorilor. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
12. COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE SA, având sediul de corespondenţă în Drobeta Turnu Severin, B-dul
Nicolae Iorga, nr. 2, jud. Mehedinţi, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de 561.487,42 lei, reprezentând chirie şi energie electrică conform
Contractului de închiriere din 01.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar
constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 08 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către
judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data de 28.04.2017.
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este
justificată cu următoarele documente:
• Dovada schimbării denumirii societăţii din ROMWELLE PM SA în COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE
SA ;
• Contractul de închiriere încheiat la data de 01.07.2015;
• Fişa clientului KDF ENERGY SRL ;
• Factura Fiscală seria ROW nr. 1103/15.11.2016, în cuantum de 88.010,85 lei;
• Factura Fiscală seria ROW nr. 1129/14.12.2016, în cuantum de 77.453,92 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 10/18.01.2017, în cuantum de 5.360,71 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 9/18.01.2017, în cuantum de 87.562,50 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 43/20.02.2017, în cuantum de 85.294,15 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 44/20.02.2017, în cuantum de 5.384,04 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 57/16.03.2017, în cuantum de 5.415,57 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 56/16.03.2017, în cuantum de 94.207,90 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 67/20.04.2017, în cuantum de 107.394,35 lei;
• Factura Fiscală seria CTB nr. 68/20.04.2017, în cuantum de 5.403,43 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 561.487,42 lei
În fapt, între COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE SA, în calitate de Proprietar şi KDF ENERGY SRL, în
calitate de Chiriaş, a fost încheiat Contractul din data de 01.07.2015, având ca obiect închirierea de către Proprietar
Chiriaşului a imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, nr. 2, incinta CELROM, jud. Mehedinţi,
pentru o chirie lunară de 1.000 EUR/lună + TVA. Conform art. 5 pct. 6 din Contract, „plata chiriei se va face în avans,
până în data de 25 ale lunii pentru luna respectivă, la cursul în lei stabilit de BNR la data emiterii facturii.” Art. 6 din
Contract reglementează Regimul utilităţilor după cum urmează: chiriaşul este obligat la plata contravalorii tuturor
utilităţilor de la data semnării Procesului Verbal de Predare – Primire, iar pentru consumul de energie electrică,
2

DispoziŃiile căruia sunt aplicabile în prezenta speŃă.
Liviu Pop, IonuŃ – Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. ObligaŃiile, Universul Juridic,
Bucureşti, 2012, p.735; Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria Generală a obligaŃiilor, EdiŃia a
IX-a, Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 379.
3
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Proprietarul va refactura energia electrică pe baza indicilor de consum înregistraţi la contorul instalat de Proprietar
pentru măsurarea energiei electrice consumate de către Chiriaş.
Serie
Număr
Data
Explicaţie
Luna
Valoare
ROW
1103
15.11.2016
Refacturare energie electrică
Octombrie
88.010,85 lei
2016
ROW
1129
14.12.2016
Refacturare energie activă/reactivă
Noiembrie
77.453,92 lei
2016
CTB
10
18.01.2017
Chirie cf. contract 01.07.2015 ianuarie Ianuarie 2017
5.360,71 lei
2017
CTB
9
18.01.2017
Refacturare energie activă/reactivă
Decembrie
87.562,50 lei
2016
CTB
43
20.02.2017
Refacturare energie activă/reactivă
Ianuarie 2017
85.294,15 lei
CTB
44
20.02.2017
Chirie cf. contract 01.07.2015 Februarie Februarie
5.384,04 lei
2017
2017
CTB
57
16.03.2017
Chirie cf. contract 01.07.2015 Martie 2017 Martie 2017
5.415,57 lei
CTB
56
16.03.2017
Refacturare energie activă/reactivă
Februarie
94.207,90 lei
2017
CTB
67
20.04.2017
Refacturare energie activă/reactivă
Martie 2017
107.394,35 lei
CTB
68
20.04.2017
Chirie cf. contract 01.07.2015 aprilie 2017 Aprilie 2017
respins
Total acceptat
556.083,99 lei
Ca urmare a analizării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar va respinge contravaloarea Facturii Fiscale nr.
68/20.04.2017 reprezentând Chirie aferentă lunii aprilie 2017, întrucât creanţele asupra sumelor facturate ulterior
deschiderii procedurii insolvenţei, sunt creanţe curente, urmând a fi achitate conform art. 102 alin. (6) din Legea nr.
85/20144. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor,
în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 556.083,99 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de
urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
13. DELGAZ GRID SRL (fostă E.ON Distribuţie România SA ), având sediul în Târgu Mureş, Bd. Pandurilor, nr. 42,
etaj 4, jud. Mureş, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor
chirografare, cu suma de 548.862,50 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi
penalităţi de întârziere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată la sediul subscrisei în data de 11.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data de 21.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Hotărâre AGA pentru schimbare denumire;
• Certificat de menţiuni şi Rezoluţia Reg. Comerţului privind schimbarea denumirii;
• Certificat de înregistrare;
• Centralizator cu situaţia facturilor neîncasate;
• Contract nr. 1753/30.10.2015 plus Anexe;
• Convenţia nr. 1850/12.11.2015;
• Notificare de denunţare;
• Adresa nr. 109026/02.05.2017;
• Factura Fiscală nr. 86500000552/23.02.2017, în cuantum de 1.155,18 lei;
• Factura Fiscală nr. 860000000455/06.03.2017, în cuantum de 1.488,48 lei;
• Factura Fiscală nr. 86000000462/10.04.2017, în cuantum de 1.942,92 lei;
• Factura Fiscală nr. 410000005541/19.01.2017, în cuantum de 177.200,26 lei;
• Factura Fiscală nr. 410000005593/30.01.2017, în cuantum de 0,40 lei;
• Factura Fiscală nr. 410000005652/07.04.2017, în cuantum de 166.178,15 lei;
• Factura Fiscală nr. 41000000575/07.03.2017, în cuantum de 145.301,73 lei;
• Factura Fiscală nr. 410000005858/07.04.2017, în cuantum de 55.275,92 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 548.863,35 lei.
În fapt, între fosta E.ON Distribuţie România SA, în calitate de Operator de distribuţie şi KDF Energy, în calitate de
Furnizor a fost încheiat Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 1753/30.10.2015, având ca
obiect prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi
finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În ceea ce
priveşte valabilitatea contractului, acesta a început să îşi producă efectele de la data de 01.11.2015, fiind încheiat pe o
4

Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării vor fi
plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.
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perioadă nedeterminată. Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul are obligaţia de a plăti
Operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate,
aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Termenul de scadenţă al obligaţiei de plată a
Facturilor Fiscale emise în baza Contractului nr. 1753/30.10.2015 se împlineşte, conform art. 12, în 10 zile lucrătoare de
la data emiterii, cu condiţia comunicării Facturii către furnizor. Astfel, în baza Contractului menţionat mai sus, au fost
emise următoarele Facturi Fiscale, scadente la datele specificate în tabelul de mai jos:
Nr Numărul
Data facturii
Valoare factură
Suma
Rest de achitat Perioada de facturare
.
facturii
achitat (Debit)
crt
ă
.
1
86500000552
23.02.2017
1.155,18 lei
- lei
1.155,18 lei
Penalitate
2

860000000455

06.03.2017

1.488,48 lei

- lei

1.488,48 lei

Penalitate

3

860000000462

10.04.2017

1.942,92 lei

- lei

1.942,92 lei

4

410000005593

30.01.2017

0,40 lei

- lei

0,40 lei

5

410000005652

07.02.2017

166.178,15 lei

- lei

166.178,15 lei

6
7

410000005300
410000005757

09.01.2017
07.03.2017

177.200,26 lei
145.301,73 lei

- lei
- lei

177.200,26 lei
145.301,73 lei

Penalitate (calculată până
la 28.03.2017)
01.01.2017-16.01.2017
Energie electrică
01.01.2017-31.01.2017
Energie electrică
Decembrie 2016
Februarie 2017

8

410000005858

07.04.2017

55.596,23 lei

- lei

55.596,23 lei

DEMO

548.863,35 lei

- lei

548.863,35 lei

Total

De asemenea, conform art. 13 din Contract, în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data scadenţei facturii, a
obligaţiilor prevăzute în art. 12, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă,
conform tabelului de mai sus. Potrivit prevederilor art. 397 alin. (1) Cod de Procedură Civilă, „instanţa nu poate acorda
mai mult sau altceva decât s-a cerut”. Prin urmare, deşi suma totală a facturilor este de 548.863,35 lei, creditoarea poate
fi înscrisă în Tabelul de creanţe al debitoarei doar cu suma solicitată prin cererea de creanţă, mai exact suma de
548.862,50 lei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în
justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, DELGAZ GRID SRL deţinea
împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă
şi exigibilă în cuantum total de 548.862,50 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă
în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 548.862,50
lei.
14. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA (fosta CEZ Distribuţie SA ), având sediul în Craiova, str. Calea
Severinului, nr. 97, jud. Dolj, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma de 215.442,23 lei, din care 213.470,25 lei reprezentând contravaloare energie electrică
şi 1.971,98 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 15 Mai 2017, şi expediată în data de
12.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru la data de 09.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma
solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Fişa clientului KDF Energy SRL ;
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 91596439/23.07.2015 plus Anexe şi Acte Adiţionale;
• Factura Fiscală nr. 1102151701/07.03.2017, în cuantum de 41.966,60 lei;
• Factura Fiscală nr. 1102151702/07.03.2017, în cuantum de 51.782,51 lei;
• Factura Fiscală nr. 1102151703/07.03.2017, în cuantum de 53.439,14 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111543713/06.02.2017, în cuantum de 75.142,47 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111543714/06.02.2017, în cuantum de 75.291,04 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111600220/05.03.2017, în cuantum de 372.493,69 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111600221/05.03.2017, în cuantum de 57.011,08 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111603754/06.03.2017, în cuantum de 408.285,01 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111604342/06.03.2017, în cuantum de 57.115,72 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111604343/06.03.2017, în cuantum de 57.333,78 lei;
• Factura Fiscală nr. 3111604371/06.03.2017, în cuantum de 410.175,48 lei;
• Factura Fiscală nr. 3209994667/06.02.2017, în cuantum de 541.457,07 lei, din care 25.771,20 lei achitat, iar
81.203,12 lei rest de plată;
• Factura Fiscală nr. 3309706413/01.03.2017, în cuantum de 1.347,69 lei;
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• Factura Fiscală nr. 3309713200/02.03.2017, în cuantum de 55.278,42 lei;
• Factura Fiscală nr. 3409082746/01.03.2017, în cuantum de 1.180,11 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 215.442,23 lei.
În fapt, între CEZ Distribuţie SA, în calitate de Operator de Distribuţie şi KDF Energy SRL, în calitate de Furnizor, a
fost încheiat Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 91596439/23.07.2015, având ca obiect
prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai
furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În ceea ce priveşte
valabilitatea contractului, acesta a început să îşi producă efectele de la data de 01.08.2015, fiind încheiat pe o perioadă
nedeterminată. Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul are obligaţia de a plăti Operatorului de
distribuţie contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE
şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Termenul de scadenţă al obligaţiei de plată a Facturilor Fiscale
emise în baza Contractului nr. 91596439/23.07.2015 se împlineşte, conform art. 12, în 10 zile lucrătoare de la data
emiterii, cu condiţia comunicării Facturii către furnizor. De asemenea, conform art. 13 din Contract, în cazul în care, în
termen de 30 de zile de la data scadenţei facturii, a obligaţiilor prevăzute în art. 12, furnizorul va plăti, în afara sumei
datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă. Astfel, în baza Contractului menţionat mai sus, au fost emise
următoarele Facturi Fiscale, scadente la datele specificate în tabelul de mai jos:
Nr Numărul
Data
Valoare factură Suma
Rest de achitat Perioada de facturare
.
facturii
facturii
achitată
(Debit)
crt
.
1
3111543713 06.02.2017
137,67 lei
- lei
137,67 lei
19.10.2016-20.01.2017
2
3111543714 06.02.2017
148,57 lei
- lei
148,57 lei
21.01.2017-31.01.2017
3
3209994667 06.02.2017
106.974,32 lei
25.771,2 81.203,12 lei
01.01.2017-31.01.2017
0 lei
4
3309706413 01.03.2017
636,58 lei
- lei
636,58 lei
01.02.2017-28.02.2017
5
3309706413 01.03.2017
4,56 lei
- lei
4,56 lei
Penalitate inclusă în factură
6
3409082746 01.03.2017
585,93 lei
- lei
585,93 lei
01.02.2017-28.02.2017
7
3409082746 01.03.2017
3,92 lei
- lei
3,92 lei
Penalitate inclusă în factură
8
3309713200 02.03.2017
254,67 lei
- lei
254,67 lei
01.02.2017-28.02.2017
9
3111600220 05.03.2017
73.827,52 lei
- lei
73.827,52 lei
15.12.2016-28.02.2017
10 3111600220 05.03.2017
1.709,85 lei
- lei
1.709,85 lei
Penalitate inclusă în factură
11 3111600221 05.03.2017
5.166,87 lei
- lei
5.166,87 lei
01.02.2017-28.02.2017
12 3111603754 06.03.2017
35.791,32 lei
- lei
35.791,32 lei
01.02.2017-28.02.2017
13 3111604342 06.03.2017
104,64 lei
- lei
104,64 lei
01.02.2017-28.02.2017
14 3111604343 06.03.2017
218,06 lei
- lei
218,06 lei
30.12.2016-01.03.2017
15 3111604371 06.03.2017
1.890,47 lei
- lei
1.890,47 lei
01.02.2017-28.02.2017
16 1102151701 07.03.2017
2.032,29 lei
- lei
2.032,29 lei
01.01.2016-24.02.2017
17 1102151701 07.03.2017
253,65 lei
- lei
253,65 lei
Penalitate inclusă în factură
18 1102151702 07.03.2017
9.815,91 lei
- lei
9.815,91 lei
25.01.2017-28.02.2017
19 1102151703 07.03.2017
1.656,63 lei
- lei
1.656,63 lei
23.11.2016-28.02.2017
Total
241.213,43 lei
- lei
215.442,23 lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA deţinea
împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă
şi exigibilă în cuantum total de 215.442,23 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă
în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 215.442,23
lei.
15. E.ON ENERGIE România SA, cu sediul în Târgu Mureş, Bd. Pandurilor nr. 42, et. II, jud. Mureş, a formulat o
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 5.502.507,04 lei, compusă din:
- suma de 3.767.325,36 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmarea neexecutării obligaţiilor asumate prin Contractul
cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal nr.
E4762/15.12.2016;
- suma de 1.735.181,68 lei, reprezentând prejudiciul cauzat de către debitoare ca urmare a neexecutării obligaţiilor
asumate prin Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru
serviciul universal nr. E4763/15.12.2016.
De asemenea, creditoarea a solicitat ca administratorul judiciar să constate intervenirea compensării legale între suma
datorată de către acesta către debitoare în cuantum de 1.707.713,20 lei şi suma datorată de către debitoare către
creditoare, în cuantum de 5.502.507,04 lei, până la concurenţa celei mai mici dintre acestea şi pe cale de consecinţă,
înscrierea E.ON ENERGIE România în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu o creanţă în cuantum de 3.794.793,84 lei.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea de admitere a creanţei a fost
expediată la data de 11 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditorul făcând dovada
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achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma
solicitată de creditor este justificată cu următoarele documente:
• Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
nr. E4762/15.12.2016;
• Notificarea nr. 5995/20.01.2017 emisă de către debitoarea KDF ENERGY SRL privind sistarea livrării de energie;
• Adresa emisă de către E.ON ENERGIE România către KDF ENERGY SRL la data de 21 Ianuarie 2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100614001/08.02.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100624744/09.03.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100625979/13.03.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100642442/26.04.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100642463/26.04.2017;
• Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
nr. E4763/15.12.2016;
• Notificarea nr. 5998/20.01.2017 emisă de către debitoarea KDF ENERGY SRL privind sistarea livrării de energie;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100614144/09.02.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100624763/09.03.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100625108/09.03.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100642446/26.04.2017;
• Factura Fiscală seria MS EON nr. 100642464/26.04.2017;
• Notificarea nr. 6003/21.01.2017 emisă de către debitoarea KDF ENERGY SRL;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 5.502.507,04 lei
În fapt, la data de 15 Decembrie 2016, între KDF ENERGY SRL, în calitate de vânzător şi E.ON ENERGIE
ROMANIA SA, în calitate de cumpărător, au fost încheiate două contracte, respectiv: 1. Contractul de vânzare
cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată prin serviciul universal nr. E4762, prin care
debitoarea s-a obligat să furnizeze creditoarei în perioada 01.01.2017-31.03.2017, o cantitate de 25.908 MWh energie
electrică, la preţul de 168,08 lei/MWh. La data de 20 Ianuarie 2017, prin Notificarea nr. 5995, KDF ENERGY a
notificat creditoarei sistarea furnizării energiei, invocând cazul fortuit, conform prevederilor contractuale. Creditoarea
precizează că prejudiciul suferit de aceasta este de 3.767.325,36 lei, fiind cuantificat după cum urmează:
- Factura nr. 100614001/08.02.2017, în valoare de 1.239,12 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
24.01.2017-31.01.2017, calculată prin raportare la preţul de deficit Transelectrica;
- Factura nr. 100624744/09.03.2017, în valoare de 1.044.045,48 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
24.01.2017-31.01.2017, calculată prin raportare la diferenţa dintre preţul de deficit Opcom şi preţul de deficit
Transelectrica;
- Factura nr. 100625979/13.03.2017, în valoare de 1.731.998,26 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
01.02.2017-28.02.2017, calculată prin raportare la preţul de deficit Transelectrica;
- Factura nr. 100642442/26.04.2017, în valoare de 1.171,94 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
01.02.2017-28.02.2017, calculată prin raportare la diferenţa dintre preţul de deficit Opcom şi preţul de deficit
Transelectrica;
- Factura nr. 100642463/26.04.2017, în valoare de 988.870,56 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
01.03.2017-31.03.2017, calculată prin raportare la preţul de deficit Opcom.
2. Contractul de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată prin serviciul universal nr.
E4763, prin care debitoarea s-a obligat să furnizeze creditoarei în perioada 01.01.2017-31.03.2017, o cantitate de
12.240 MWh energie electrică, la preţul de 190,01 lei/MWh. La data de 20 Ianuarie 2017, prin Notificarea nr. 5998,
KDF ENERGY a notificat creditoarei sistarea furnizării energiei, invocând cazul fortuit, conform prevederilor
contractuale. Creditoarea precizează că prejudiciul suferit de aceasta este de 1.735.181,68 lei, fiind cuantificat după cum
urmează:
- Factura nr. 100614144/09.02.2017, în valoare de 509.402,68 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
24.01.2017-31.01.2017, calculată prin raportare la preţul de deficit Transelectrica;
- Factura nr. 100624763/09.03.2017, în valoare de 520,36 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada 24.01.201731.01.2017, calculată prin raportare la diferenţa dintre preţul de deficit Opcom şi preţul de deficit Transelectrica;
- Factura nr. 100625108/09.03.2017, în valoare de 815.232,01 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
01.02.2017-28.02.2017, calculată prin raportare la preţul de deficit Transelectrica;
- Factura nr. 100642446/26.04.2017, în valoare de 1.007,91 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
01.02.2017-28.02.2017, calculată prin raportare la diferenţa dintre preţul de deficit Opcom şi preţul de deficit
Transelectrica;
- Factura nr. 100642464/26.04.2017, în valoare de 409.018,72 lei, pentru energia electrică nelivrată în perioada
01.03.2017-31.03.2017, calculată prin raportare la preţul de deficit Opcom.
Analizând cererea creditoarei, prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar constată
următoarele:
 în ceea ce priveşte Contractul PCSU nr. E4762, la data de 20 Ianuarie 2017, prin Notificarea nr. 5995/20.01.2017,
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KDF ENERGY SRL a notificat către E.ON ENERGIE România SA imposibilitatea fortuită de executare, în temeiul art.
22 din Contract, invocând cazul fortuit reglementat de art. 1351 alin. (3) din Codul Civil ca efect al sistării livrărilor de
energie contractate de KDF ENERGY de la societatea ARELCO POWER;
 de asemenea, privitor la Contractul PCSU nr. E4763, la data de 20 Ianuarie 2017, prin Notificarea nr.
5998/20.01.2017, KDF ENERGY SRL a notificat către E.ON ENERGIE România SA imposibilitatea fortuită de
executare, în temeiul art. 22 din Contract, invocând cazul fortuit reglementat de art. 1351 alin. (3) din Codul Civil ca
efect al sistării livrărilor de energie contractate de KDF ENERGY de la societatea ARELCO POWER;
 în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Contractul cadru, „părţile sunt exonerate de răspundere în situaţiile
reglementate de 1351 din Codul Civil.” Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de
către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
 creditoarea anexează declaraţiei de creanţă notificările sus menţionate, contestă incidenţa cazului fortuit de către
debitoare şi înţelege doar să expună o situaţie comparativă de preţuri de achiziţie, nefăcând dovada achiziţionării
energiei la costurile calculate, în condiţiile în care contractul nu prevede nici un algoritm de calcul al prejudiciului;
 mai mult decât atât, se constată că E.ON ENERGIE România SA nu a contestat, în condiţiile art. 24 din Contracte
cazul fortuit invocat de către debitoare, dovadă fiind Adresa nr. 36811/S/10.02.2017 prin intermediul căreia creditoarea
precizează că nu se situează în ipoteza juridică a art. 24 din Contracte, între părţi neexistând o situaţie litigioasă;
 prin urmare, în lipsa aplicării art. 24, părţile se situează în afara unei situaţii litigioase sau a unei dispune contractuale.
Prin urmare, creditoarea nu poate ridica obiecţiuni cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 22 din Contract, iar
între părţi îşi produc efecte notificările comunicate în conformitate cu acest articol, art. 1.351 din Codul Civil, raportat
la dispoziţiile art. 15 lit. b) din Contract şi art. 1.634 din Codul Civil, cu consecinţa exnonerării de răspundere a
debitoarei.
 în ceea ce priveşte compensaţia legală invocată de către creditoare, dat fiind că prejudiciul solicitat nu face dovada
certitudinii, apreciem că o astfel de operaţiune se impune a fi realizată pe baza unor tranzacţii efective şi nu pe baza
unui produs neprevăzut în contract.
Concluzionând, prejudiciul invocat de către creditoare nu a fost dovedit, iar pe cale de consecinţă, creanţa solicitată nu
este certă, lichidă şi exigibilă, nefiind îndeplinite condiţiile pentru a constata că a operat compensarea legală între
creanţele presupus reciproce. Mai mult decât atât conform art. 249 din Codul de Procedură Civilă: „Cel ce face o
susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească.” Astfel, în procesul civil, sarcina probei revine reclamantului,
respectiv creditoarei, în situaţia supusă analizei. Nu este suficient ca administratorul judiciar să cunoască doar
pretenţiile şi motivele ce fundamentează solicitarea creditoarei, ci este imperios necesar ca acesta să cunoască şi
mijloacele prin care cea din urmă îşi dovedeşte susţinerile, respectiv prejudiciul efectiv suferit de către E.ON ENERGIE
România SA ca urmare a nevânzării de către debitoare către creditoare a cantităţii de energie aferentă Contractelor de
vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacţionată pentru serviciul universal E4762/15.12. 2016 şi
E4763/15.12.2016. Având în vedere toate aceste aspecte, administratorul judiciar apreciază că E.ON ENERGIE
România SA nu poate justifica la acest moment o creanţă certă, lichidă şi exigibilă invocată faţă de debitoare, motiv
pentru care va respinge în totalitate creanţa solicitată. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă,
creditorul cu privire la măsura luată.
16. E-DISTRIBUŢIE BANAT SA, având sediul în Mun. Timişoara, str. Pestalozzi, nr. 3-5, jud. Timiş, a formulat o
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum
total de 342.465,70 lei, din care 341.554,04 lei reprezintă contravaloarea facturilor aferente serviciului de distribuţie şi
911,66 lei reprezintă penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a facturilor de distribuţie. Sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la
data de 11 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei
judiciare de timbru, achitată în data de 05.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a
constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 118B/01.10.2015 plus 7 Acte Adiţionale şi Anexele
aferente acestora;
• Extras de cont;
• Dovada modificării denumirii creditoarei;
• Factura Fiscală nr. 7BF 0002209/19.01.2017, în valoare de 237,50 lei;
• Factura Fiscală nr. 7BF 0002215/19.01.2017, în valoare de 160,98 lei;
• Factura Fiscală nr. 7BF 0002554/19.01.2017, în valoare de 63,82 lei;
• Factura Fiscală nr. 7BF 0002564/03.01.2017, în valoare de 267,50 lei;
• Factura Fiscală nr. SB511700001934/09.02.2017, în valoare de 43.383,09 lei;
• Factura Fiscală nr. SB511700001968/09.02.2017, în valoare de 37.694,35 lei;
• Factura Fiscală nr. SB511700002089/09.02.2017, în valoare de 19.048,85 lei;
• Factura Fiscală nr. SB511700001934/09.02.2017, în valoare de 43.383,09 lei;
• Factura Fiscală nr. SB51700002173/09.02.2017, în cuantum de 15.694,03 lei;
• Factura Fiscală nr. SB51700002606/08.03.2017, în cuantum de 14.913,25 lei;
• Factura Fiscală nr. SB51700002638/08.03.2017, în cuantum de 18.280,14 lei;
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• Factura Fiscală nr. SB51700002723/08.03.2017, în cuantum de 37.305,47 lei;
• Factura Fiscală nr. SB51700002736/08.03.2017, în cuantum de 25.517,00 lei;
• Factura Fiscală nr. SB51700003040/14.03.2017, în cuantum de 934,71 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 342.465,70 lei
În fapt, între E-DISTRIBUŢIE BANAT SA şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice nr. 118B/01.10.2015, având ca obiect prestarea serviciului de distribuţie a energiei
electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt
racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În ceea ce priveşte valabilitatea contractului, acesta a început
să îşi producă efectele de la data de 01.10.2015, fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată. Conform art. 10, respectiv
art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul are obligaţia de a plăti Operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor care
fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I. Termenul de scadenţă al obligaţiei de plată a Facturilor Fiscale emise în baza Contractului nr.
118B/01.10.2015 se împlineşte în 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu condiţia comunicării Facturii către furnizor.
Astfel, în baza Contractului menţionat mai sus, au fost emise următoarele Facturi Fiscale, scadente la datele specificate
în tabelul de mai jos:
Nr. Numărul facturii
Data facturii
Valoare factură
Rest
de Perioada de facturare
crt.
achitat
(Debit)
1
Nr. 7 BF 0001634
19.01.2017
22.018,16 lei
22.018,16
01.12.2016-01.01.2017
lei
2
Nr. 7 BF 0001731
19.01.2017
51.046,64 lei
51.046,64
29.07.2016-01.01.2017
lei
3
Nr. 7 BF 0001869
19.01.2017
16.221,49 lei
16.221,49
11.11.2016-01.01.2017
lei
4
Nr. 7 BF 0002005
19.01.2017
36.263,21 lei
36.263,21
24.11.2016-01.01.2017
lei
5
Nr. 7 BF 0002205
19.01.2017
2.503,35 lei
2.503,35 lei 01.12.2017-01.01.2017
6
Nr. 7 BF 0002209
19.01.2017
237,50 lei
237,50 lei
01.12.2017-01.01.2017
7
Nr. 7 BF 0002215
19.01.2017
160,98 lei
160,98 lei
01.12.2017-01.01.2017
8
Nr. 7 BF 0002554
03.01.2017
63,82 lei
63,82 lei
23.11.2016-01.01.2017
9
Nr. 7 BF 0002564
03.01.2017
267,90 lei
267,90 lei
01.12.2017-01.01.2017
10
Nr. SB51700001934
09.02.2017
43.383,09 lei
43.383,09
30.10.2017-01.02.2017
lei
11
Nr. SB51700001968
09.02.2017
37.694,35 lei
37.694,35
28.12.2017-01.02.2017
lei
12
Nr. SB51700002089
09.02.2017
19.048,85 lei
19.048,85
01.01.2017-01.02.2017
lei
13
Nr. SB51700002173
09.02.2017
15.694,03 lei
15.694,03
30.07.2017-01.02.2017
lei
14
Nr. SB51700002606
08.03.2017
14.913,35 lei
14.913,35
26.11.2017-01.03.2017
lei
15
Nr. SB51700002638
08.03.2017
18.280,14 lei
18.280,14
01.02.2017-28.02.2017
lei
16
Nr. SB51700002723
08.03.2017
37.305,47 lei
37.305,47
25.01.2017-01.03.2017
lei
17
Nr. SB51700002736
08.03.2017
25.517,00 lei
25.517,00
27.01.2017-01.03.2017
lei
18
Nr. SB51700003040
14.03.2017
934,71 lei
934,71 lei
01.02.2017-28.02.2017
Total
341.554,04 lei
341.554,04
lei
Dobânda a fost calculată conform art. 13 din Contractul nr. 908/11.140.2016, care prevede că în cazul neîndeplinirii, în
termen de 30 de zile de la data scadenţei facturii, a obligaţiilor prevăzute la art. 12, furnizorul va plăti, în afara sumei
datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la
termen a obligaţiilor către bugetul de stat - Dobânda conform L.207/2015-Codul de procedură fiscală, art. 174 (5) –
calculată pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenţei, până în ziua plăţii. Astfel, dobânda
penalizatoare, certă, lichidă şi exigibilă, în cuantum de 911,66 lei, a fost calculată după cum urmează:
Nr.
crt.

Nr Factură Data facturii

Scadenţă

Valoare factură

Data plăţii

1
2

41900
42090

20.10.2016
20.10.2016

47.702,84 lei
15.997,33 lei

22.11.2016
22.11.2016

06.10.2016
06.10.2016

Data până la
care
se Nr.
zile
calculează
întârziere
penalitate
22.11.2016
33
22.11.2016
33

Valoare penalitate Penalitate
solicitată
acceptată
314,85 lei
105,59 lei

314,84 lei
105,59 lei
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3
4
5
6
7
Total

42233
42648
42443
42652
42659

06.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
07.10.2016
07.10.2016

20.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
21.10.2016

25.067,69 lei
6.263,53 lei
44.335,54 lei
77,20 lei
30,75 lei
139.474,88 lei

22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016

22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016

33
33
32
32
32

165,45 lei
41,33 lei
283,75 lei
0,49 lei
0,20 lei
911,66 lei

165,45 lei
41,34 lei
283,75 lei
0,49 lei
0,20 lei
911,66 lei

Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, E-DISTRIBUŢIE BANAT SA deţinea împotriva
debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi
exigibilă în cuantum total de 342.465,70 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 342.465,70 lei.
17. E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA, având sediul în Constanţa, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, jud. Constanţa, a
formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în
cuantum total de 124.342,03 lei, reprezentând facturi aferente serviciului de distribuţie al energiei electrice. Sub
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data de 10 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data de 04.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 111D/31.10.2015 plus 7 Acte Adiţionale şi Anexele
aferente acestora;
• Extras de cont;
• Dovada modificării denumirii creditoarei;
• Factura Fiscală nr. 6 DF 0042521/07.12.2016, în cuantum de 805,70 lei;
• Factura Fiscală nr. 6 DF 0001145/19.01.2017, în cuantum de 16.837,21 lei;
• Factura Fiscală nr. 6 DF 0001170/19.01.2017, în cuantum de 3.680,61 lei;
• Factura Fiscală nr. 6 DF 0001181/19.01.2017, în cuantum de 2.237,59 lei;
• Factura Fiscală nr. 6 DF 0001513/19.12.2016, în cuantum de 21.053,07 lei;
• Factura Fiscală nr. 6 DF 0001778/19.01.2017, în cuantum de 627,00 lei;
• Factura Fiscală nr. SD417000002136/09.02.2017, în cuantum de 12.710,53 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700002232/09.02.2017, în cuantum de 2.408,51 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700002343/09.02.2017, în cuantum de 2.707,75 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700002415/09.02.2017, în cuantum de 21.332,61 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700002728/14.02.2017, în cuantum de 3.116,23 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700002930/23.02.2017, în cuantum de 183,67 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700003228/08.03.2017, în cuantum de 2.541,01 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700003244/08.03.2017, în cuantum de 2.313,50 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700003490/14.03.2017, în cuantum de 10.614,40 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700003553/08.03.2017, în cuantum de 19.864,91 lei;
• Factura Fiscală nr. SD41700003676/14.03.2017, în cuantum de 2.086,63 lei;
TOTAL SUME SOLICITATE: 124.342,03 lei
În fapt, între E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA, în calitate de Operator de Distribuţie şi KDF Energy SRL, în calitate
de Furnizor, a fost încheiat Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 111D/31.10.2016, având ca
obiect prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi
finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În ceea ce
priveşte valabilitatea contractului, acesta a început să îşi producă efectele de la data de 15.11.2015, fiind încheiat pe o
perioadă nedeterminată. Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul are obligaţia de a plăti
Operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate,
aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Termenul de scadenţă al obligaţiei de plată a
Facturilor Fiscale emise în baza Contractului nr. 111D/31.10.2016 se împlineşte în 10 zile lucrătoare de la data emiterii,
cu condiţia comunicării Facturii către furnizor. Astfel, în baza Contractului menţionat mai sus, au fost emise
următoarele Facturi Fiscale, scadente la datele specificate în tabelul de mai jos:
Nr Numărul facturii
Data
Valoare factură
Suma
Rest
de Perioada de facturare
.
facturii
achitat achitat
crt
ă
(Debit)
.
1
Nr. 6 DF 0042521
07.12.2016 805,70 lei
778,90 26,80 lei
01.11.2016-01.12.2016
lei
2
Nr. 7 DF 0001145
19.01.2017 16.837,21 lei
- lei
16.837,21 01.12.2016-01.01.2017
lei
3
Nr. 7 DF 0001170
19.01.2017 3.680,61 lei
- lei
3.680,61
14.11.2016-01.01.2017
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lei
2.237,59
01.12.2016-01.01.2017
lei
5
Nr. 7 DF 0001513
19.01.2017 21.053,07 lei
- lei
21.053,07 01.12.2016-01.01.2017
lei
6
Nr. 7 DF 0001778
19.01.2017 627,00 lei
- lei
627,00 lei 01.12.2016-01.01.2017
7
Nr. SD41700002136
09.02.2017 12.710,53 lei
- lei
12.710,53 01.01.2017-01.02.2017
lei
8
Nr. SD41700002232
09.02.2017 2.408,51 lei
- lei
2.408,51
07.12.2016-01.02.2017
lei
9
Nr. SD41700002343
09.02.2017 2.707,75 lei
- lei
2.707,75
01.01.2017-01.02.2017
lei
10 Nr. SD41700002415
09.02.2017 21.332,61 lei
- lei
21.332,61 23.12.2017-01.02.2017
lei
11 Nr. SD41700002728
14.02.2017 3.116,23 lei
- lei
3.116,23
01.01.2017-31.01.2017
lei
12 Nr. SD41700002930
23.02.2017 183,67 lei
- lei
183,67 lei 01.01.2017-31.01.2017
13 Nr. SD41700003228
08.03.2017 2.541,01 lei
- lei
2.541,01
01.02.2017-28.02.2017
lei
14 Nr. SD41700003244
08.03.2017 2.313,50 lei
- lei
2.313,50
04.01.2017-01.03.2017
lei
15 Nr. SD41700003490
08.03.2017 10.614,40 lei
- lei
10.614,40 01.02.2017-01.03.2017
lei
16 Nr. SD41700003553
08.03.2017 19.864,91 lei
- lei
19.864,91 27.01.2017-01.03.2017
lei
17 Nr. SD41700003676
14.03.2017 2.086,63 lei
- lei
2.086,63
01.01.2017-28.02.2017
lei
Total
125.120,93 lei
778,90 124.342,0
lei
3 lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, E-DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA deţinea împotriva
debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi
exigibilă în cuantum total de 124.342,03 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 124.342,03 lei.
18. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA, având sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, a formulat o
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum
total de 5.278.554,11 lei, din care 1.510,91 lei reprezentând contravaloarea Facturii nr. SM61700005316/22.03.2017
aferentă serviciului de distribuţie şi 5.277.043,20 lei reprezentând penalităţi servicii calculate conform contractelor de
vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB LE încheiate între părţi. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 11 Mai 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 128M/01.10.2015 şi actele adiţionale subsecvente;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4602/11.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4603/11.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4604/11.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4628/22.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4615/22.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4616/22.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4617/22.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4618/22.08.2016;
• Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4496/08.06.2016 şi actul adiţional nr.
1 al acestui contract;
• Factura nr. SM61700005316/22.03.2017, în valoare de 1.510,91 lei;
• Factura nr. 17M70D0644/28.02.2017, în valoare de 1.110.643,20 lei;
• Factura nr. 17M70D0645/28.02.2017, în valoare de 595.200,00 lei;
• Factura nr. 17M70D0646/28.02.2017, în valoare de 595.200,00 lei;
• Factura nr. 17M70D0647/28.02.2017, în valoare de 595.200,00 lei;
4

Nr. 7 DF 0001181

19.01.2017

2.237,59 lei

- lei
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• Factura nr. 17M70D0648/28.02.2017, în valoare de 595.200,00 lei;
• Factura nr. 17M70D0649/28.02.2017, în valoare de 595.200,00 lei;
• Factura nr. 17M70D0650/28.02.2017, în valoare de 595.200,00 lei;
• Factura nr. 17M70D0651/28.02.2017, în valoare de 595.200,00 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 5.278.554,11 lei
În fapt, între E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA, în calitate de operator de distribuţie a energiei electrice în zona
Muntenia şi KDF ENERGY SRL, în calitate de beneficiar, a fost încheiat Contractul pentru serviciul de distribuire a
energiei electrice nr. 128M din 01.10.2015. Potrivit art. 10 din Contractul de distribuţie, debitoarea, în calitate de
beneficiar al serviciului de distribuţie al energiei electrice prestat de către creditoare, s-a obligat să achite contravaloarea
serviciilor care fac obiectul contractului de distribuţie a energiei electrice, la tarifele reglementate. În temeiul
contractului sus menţionat, la data deschiderii procedurii insolvenţei, debitoarea figura cu un debit de 1.510,91 lei,
aferent Facturii nr. SM61700005316/22.03.2017. De asemenea, între KDF ENERGY, în calitate de vânzător şi EDISTRIBUŢIE MUNTENIA SA, în calitate de cumpărător, au fost încheiate 8 contracte având ca obiect vânzareacumpărarea de energie electrică tranzacţionată prin intermediul Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie
electrică – modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE. Creditoarea invocă faptul că debitoarea nu a mai livrat energie
electrică, conform prevederilor contractuale, astfel încât au fost emise facturi de penalităţi în cuantum total de
5.277.043,20 lei. Analizând cererea creditoarei, prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar
constată următoarele:
 creanţa în cuantum de 1.510,91 lei, aferentă Facturii nr. SM61700005316/22.03.2017, este certă, lichidă şi exigibilă,
fiind născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei, urmând să fie înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor;
 privitor la facturile de penalităţi, administratorul judiciar constată faptul că acestea au fost respinse de către debitoare,
prin intermediul Adreselor nr. 7464/06.03.2017, respectiv nr. 7778/22.03.2017, în conformitate cu prevederile art. 18
alin. (3) şi ale art. 2 din Anexa 7 la Contracte;
 din analizarea prevederilor contractuale, administratorul judiciar constată, de asemenea, că aplicarea penalităţilor sunt
supuse următoarelor principii:
- principiul limitării şi evitării prejudiciilor, partea afectată fiind obligată să minimizeze prejudiciile;
- realitatea şi efectivitatea compensanţiei solicitate cu titlu de despăgubire/penalitate, astfel încât să nu se realizeze o
îmbogăţire fără justă cauză.
Concluzionând, prejudiciul invocat de către creditoare nu a fost dovedit, acesta fiind doar facturat către debitoare. De
asemenea, creditoarea nu a detaliat modalitatea de calcul a penalităţilor, acestea fiind contestate de către KDF
ENERGY SRL. Or, conform art. 249 din Codul de Procedură Civilă: „Cel ce face o susţinere în cursul procesului
trebuie să o dovedească.” Astfel, în procesul civil, sarcina probei revine reclamantului, respectiv creditoarei, în situaţia
supusă analizei. Nu este suficient ca administratorul judiciar să cunoască doar pretenţiile şi motivele ce fundamentează
solicitarea creditoarei, ci este imperios necesar ca acesta să cunoască şi mijloacele prin care cea din urmă îşi dovedeşte
susţinerile. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 1.510,91 lei, diferenţa de 5.277.043,20 lei, fiind respinsă.
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
19. EDPR ROMANIA SRL, având sediul în Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 6, et. 3, Sectorul 2, a formulat o declaraţie
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de
2.232.000 lei, reprezentând compensaţie contractuală ca urmare a denunţării unilaterale de către debitoare a contractelor
de vânzare cumpărare energie nr. E4581, E4582, E4583 şi E4584 din data de 18 Iulie 2016. Sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 12 Mai
2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este
justificată cu următoarele documente:
• Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4583 din data de 18.07.2016;
• Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4584 din data de 18.07.2016;
• Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4582 din data de 18.07.2016;
• Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB – LE nr. E4581 din data de 18.07.2016;
• Factura seria IAL16 nr. 0131/27.02.2017, în valoare de 558.000,00 lei;
• Factura seria IAL16 nr. 0132/27.02.2017, în valoare de 558.000,00 lei;
• Factura seria IAL16 nr. 0133/27.02.2017, în valoare de 558.000,00 lei;
• Factura seria IAL16 nr. 0134/27.02.2017, în valoare de 558.000,00 lei
TOTAL SUME SOLICITATE: 2.232.000 lei
În fapt, la data de 18 Iulie 2016 între părţi au fost încheiate 4 (patru) contracte de vânzare cumpărare energie,
evidenţiate după cum urmează:
1. Contractul de vânzare cumpărare energie nr. E458/18.07.2016 încheiat pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Energie cu
Licenţa Extinsă, în baza căruia a fost calculată creanţa în cuantum de 558.000,00 lei, întrucât contractul ar fi fost
denunţat unilateral;
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2. Contractul de vânzare cumpărare energie nr. E4582/18.07.2016 încheiat pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Energie
cu Licenţa Extinsă, în baza căruia a fost calculată creanţa în cuantum de 558.000,00 lei, întrucât contractul ar fi fost
denunţat unilateral;
3. Contractul de vânzare cumpărare energie nr. E4583/18.07.2016 încheiat pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Energie
cu Licenţa Extinsă, în baza căruia a fost calculată creanţa în cuantum de 558.000,00 lei, întrucât contractul ar fi fost
denunţat unilateral;
4. Contractul de vânzare cumpărare energie nr. E4584/18.07.2016 încheiat pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Energie
cu Licenţa Extinsă, în baza căruia a fost calculată creanţa în cuantum de 558.000,00 lei, întrucât contractul ar fi fost
denunţat unilateral.
Analizând cererea creditoarei, prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar constată
următoarele:
 creanţele invocate de către EDPR au fost respinse de către debitoare, prin intermediul Adreselor nr. 7467/06.03.2017,
respectiv nr. 7922/31.03.2017;
 din analizarea prevederilor contractuale, administratorul judiciar constată, de asemenea, că aplicarea penalităţilor sunt
supuse următoarelor principii:
- principiul limitării şi evitării prejudiciilor, partea afectată fiind obligată să minimizeze prejudiciile;
- realitatea şi efectivitatea compensanţiei solicitate cu titlu de despăgubire/penalitate, astfel încât să nu se realizeze o
îmbogăţire fără justă cauză.
 mai mult decât atât, denunţarea unilaterală, ca instituţie juridică reprezintă un drept potestativ care nu poate antrena
despăgubiri mai mari decât cele antrenate de sancţiunea rezilierii.
Concluzionând, presupusul prejudiciu invocat de către creditoare nu a fost dovedit, acesta fiind doar facturat către
debitoare. Or, conform art. 249 din Codul de Procedură Civilă: „Cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o
dovedească.” Astfel, în procesul civil, sarcina probei revine reclamantului, respectiv creditoarei, în situaţia supusă
analizei.
Nu este suficient ca administratorul judiciar să cunoască doar pretenţiile şi motivele ce fundamentează solicitarea
creditoarei, ci este imperios necesar ca acesta să cunoască şi mijloacele prin care cea din urmă îşi dovedeşte susţinerile.
În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea nu va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor,
declaraţia de creanţă fiind integral respinsă. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la
măsura luată.
20. ELECTROMAGNETICA S.A, cu sediul social în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, a formulat o
declaraţie de creanţă prin care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 1.994.220
lei, reprezentând energie electrică cumpărată de către debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 11 Aprilie 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe
fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Contract cadru de vânzare energie tip EFET din 04.07.2016;
• Tranzacţiile individuale nr. 17984/02.11.2016 şi nr. 18022/03.11.2016;
• Factura nr. 3011230/31.01.2017, în valoare de 1.144.830 lei;
• Factura nr. 3011425/28.02.2017, în valoare de 849.390 lei;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 1.994.220 lei
În fapt, între ELECTROMAGNETICA SA, în calitate de vânzător şi KDF ENERGY SRL, în calitate de cumpărător a
fost încheiat Contractul cadru de vânzare energie tip EFET din 04.07.2016 şi Tranzacţiile individuale nr.
17984/02.11.2016 şi nr. 18022/03.11.2016. În baza acestui contract, au fost emise facturile sus menţionate şi care au
rămas neachitate de către debitoare până la data deschiderii procedurii insolvenţei. Astfel, din analiza efectuată de către
administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul
deschiderii procedurii de insolvență, creditoarea deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară
datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 1.994.220 lei. În considerarea
aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 1.994.220 lei.
21. ENERGO-PRO TRADING EAD, având sediul în Bulgaria, Sofia 1000, districtul Sofia, municipiul Stolchina,
regiunea Triaditza, Piaţa Pozitano, nr. 2, etaj 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală,
în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 1.642.436,40 lei (echivalentul a 360.864 euro), reprezentând
contravaloarea energiei electrice livrată în luna Februarie 2017. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei în data de 04.05.2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data de
28.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare
este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru EFET;
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• Confirmarea nr. 2256645/18.01.2017 şi Confirmarea nr. 2256605/18.01.2017;
• Factura nr. 834/28.02.2017, în cuantum de 360.864,00 EUR;
• Dovada transmiterii facturii;
• Adresa nr. 7869/28.03.2017;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 1.642.436,40 lei (echivalentul a 360.864 euro)
În fapt, între ENERGO-PRO TRADING EAD şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul Cadru EFET nr.
361/20.10.2016, prin care creditoarea avea obligaţia de a livra către debitoare în perioada 01.02.2017-28.02.2017
cantitatea totală de 6720 MWh de energie la preţul de 244,41 lei/MWh, iar KDF avea obligaţia de a achita
contravaloarea acestor servicii. În urma relaţiilor comerciale dintre cele două societăţi, în baza Contractului sus
menţionat, a fost emisă Factura Fiscală nr. 834/28.02.2017, reprezentând contravaloarea energiei electrice livrate în luna
Februarie 2017, cu scadenţă în data de 20 martie 2017, conform Contractului:
Nr. Numărul
Data facturii
Valoare factură
Suma
Rest
de Perioada de facturare
crt. facturii
achitată achitat
(Debit)
1
834
28.02.2017
360.864,00 €
-€
360.864,00 01.02.2017-28.02.2017
€
Total
360.864,00 €
-€
360.864,00
€
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii
procedurii insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor
exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 27.03.2017 (valabil pentru data deschiderii
procedurii), respectiv 1 EUR = 4,455 RON. Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către
creditoare este următoarea: 360.864 Euro*4,55 RON = 1.641.931,20 lei. Prin urmare, din analiza efectuată de către
administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, precum şi având în vedere
dispoziţiile art. 1.616 şi urm. din Noul Cod Civil, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă,
ENERGO-PRO TRADING EAD deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de
deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 1.641.931,20 lei. În considerarea
aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor
chirografare, cu suma în cuantum de 1.641.931,20 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă,
creditorul cu privire la măsura luată.
22. A ENERGY IND SRL, având sediul în Sibiu, str. Alamor, nr. 12A, jud. Sibiu, a formulat o declaraţie de creanţă,
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 1.302.480,00 lei, reprezentând
contravaloare energie electrică şi 7.033,40 lei reprezentând penalităţi de întârziere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor
de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosar în termenul limită stabilit de către
judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data de 19.04.2017. Analizând pe
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Confirmarea Tranzacţiei Individuale nr. 19821/10.01.2017 (Anexa a 2-a la Contractul Cadru EFECT);
• Factura nr. 21690/27.02.2017, în valoare de 1.302.480,00 lei, cu confirmarea transmiterii şi primirii prin fax;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 1.309.513,40 lei
În fapt, în baza Contractului Cadru EFET şi a Tranzacţiei individuale nr. 19821/10.01.2017, creditoarea a livrat
debitoarei energie în perioada 01.02.2017 – 27.02.2017. Pentru această perioadă a fost emisă Factura Fiscală nr.
21690/27.02.2017 în valoare de 1.302.480,00 lei, scadentă la data de 20.03.2017. Având în vedere faptul că Factura de
mai sus nu a fost plătită la data scadentă, sumei de 1.302.480,00 lei i se aplică dobânda legală penalizatoare, în baza art.
120 alin. (7) din Codul Fiscal, modificat prin art. 14 din O.U.G nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare5, rezultând un debit restant accesoriu în cuantum de 3.125,95 lei, calculat
conform tabelului de mai jos:
Nr. Nr.
Data fact.
Valoare factură Scadența
Confirmare
Zile
Procent
Penalități
crt. fact.
întârziere
penalitate
1
ENG 27.02.201 1.302.480,00 lei 20.03.201 19821/10.01.2017 8
0,03%
3.125,95 lei
7
7
TOTAL
1.302.480,00 lei
3.125,95 lei
Prin cererea de înscriere la masa credală a debitoarei, A ENERGY IND SRL a solicitat înscrierea sumei de 7.033,40 lei
5

Astfel, conform art. 14, nivelul dobânzii este de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.
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reprezentând valoarea penalităţilor aplicate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de plată a debitului principal restant.
Analizând temeinicia şi modul de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că această sumă a
fost calculată în mod eronat de către creditoare, aceasta din urmă fiind în eroare cu privire la numărul de zile de
întârziere a plăţii. Astfel, suma de 7.033,40 lei reprezintă dobânda legală penalizatoare calculată prin raportare la data
de 10.03.2017 ca şi dată scadentă şi nu de la data de 20.03.2017, cum în mod corect ar fi trebuit să se calculeze. Prin
urmare, din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea
creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, A ENERGY IND SRL deţinea împotriva
debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi
exigibilă în cuantum total de 1.305.605,95 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă
în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 1.305.605,95 lei. În temeiul art.
110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
23. ENERGY SUPPLY LTD, cu sediul în str. Graf Igantiev nr. 2, et. 3, ap. 6, 1000 Sofia, Bulgaria, prin avocat
Alexandru Codescu, a formulat o declarație de creanţă prin care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF
Energy SRL cu suma totală de 48.815,18 euro, din care suma de 48.528,00 Euro reprezentând contravaloarea facturii nr.
0000015824 din 31.01.2017 și 287,18 Euro reprezentând penalităţi de întârziere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de
formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII
a Civilă, la data de 11 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma
solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Factura nr. 0000015824/31.01.2017, în valoare de 48.528,00 euro;
• Confirmările livrărilor de energie în beneficiul debitoarei;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 48.815,18 euro
În fapt, creanţa Energy Supply LTD împotriva debitoarei își are temeiul în livrările de energie electrică efectuate către
KDF Energy SRL în luna Ianuarie 2017. În baza acestora s-a emis factura nr. 0000015824 din 31.01.2017, scadentă la
20.02.2017. În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere în valoare de 287,18 Euro, acestea sunt corect calculate
conform art. 4 din OG nr. 13/2011, pe o perioadă de 36 de zile, între data scadenţei şi data deschiderii procedurii
insolvenţei asupra debitoarei KDF Energy SRL. Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
„creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul
Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte
administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru
data de 27.03.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4,455 RON. Aşadar, aplicând
conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditoare este următoarea: 48.815,18 Euro*4,55 RON =
222.109,07 lei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în
justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, Energy Supply SRL deținea
împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și
exigibilă în cuantum total de 222.109,07 lei, din care suma de 220.802,40 lei, reprezentând contravaloarea facturilor
neachitate şi suma de 1.306,67 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor de întârziere. În considerarea aspectelor
prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare,
cu suma de 222.109,07 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura
luată.
24. ENGIE ROMANIA SA, cu sediul social în Bucureşti, sector 4, Bd. Mărăşeşti nr. 4-6, a formulat două declaraţii de
creanță prin care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei cu următoarele sume:
- 240.752,14 lei, reprezentând sumă rezultată ca rezultat al compensării facturilor nr. 90161315/28.02.2017, în valoare
de 749.347,20 lei şi nr. 90161318/28.02.2017, în valoare de 168.369,1 lei emise de către Engie România cu facturile nr.
KDF EN10257/28.02.2017 în valoare de 452.160 lei şi KDF EN10259/28.02.2017 în valoare de 224.804,16 lei emise
de către KDF Energy SRL;
- 686,83 lei reprezentând contravaloare serviciilor de furnizare gaze naturale.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererile au fost înregistrate la sediul
subscrisei la data de 11 Mai 2017, respectiv la data de 12 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul
sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță,
administratorul judiciar a constatat că sumele solicitate de creditoare sunt justificate cu următoarele documente: În ceea
ce priveşte suma de 240.752,14 lei:
• Contract cadru privind vânzarea şi cumpărarea de energie electrică EFET;
• Foaia de Selecţie la Acordul General cu data intrării în vigoare pe 17.05.2017;
• Confirmarea Tranzacţiei Individuale nr. 18244/09.11.2016, având ca obiect vânzarea-cumpărarea unor cantităţi de
energie electrică, tranzacţionate prin intermediul Pieţei Centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor
bilaterale de energie electrică;
• Contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE nr. E4744/25.11.2016;
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• Adresa KDF ENERGY7022/21.02.2017 şi înregistrată la Engie Romania sub nr. 3199/22.02.2017
• Adresa ENGIE Romania având număr de ieşire 3426/27.02.2017;
• Adresa ENGIE Romania nr. 5548/03.04.2017;
• Adresa KDF ENERGY nr. 7369/01.03.2017;
• Adresa ENGIE Romania nr. 3649/03.03.2017;
• Adresa ENGIE Romania nr. 3839/06.03.2017;
• Adresa KDF ENERGY având număr de ieşire 7736/20.03.2017;
• Adresa ENGIE Romania nr. 4990/21.03.2017;
• Adresa KDF ENERGY având număr de ieşire 7807/24.03.2017;
• Adresa ENGIE Romania nr. 5348/03.04.2017;
• Adresa KDF ENERGY având nr. de ieşire 7936/05.04.2017;
• Factura nr. KDF EN10257/28.02.2017, emisă pentru suma de 452.160 lei, reprezentând contravaloarea energiei
electrice din perioada 01.02.2017-24.02.2017;
• Factura nr. KDF EN10259/28.02.2017, emisă pentru suma de 224.804,16 lei, reprezentând contravaloarea energiei
electrice din perioada 16.02.2017-24.02.2017;
• Factura nr. 90161315/28.02.2017, emisă de ENGIE Romania pentru suma de 749,347,20 lei, reprezentând
contravaloare daune;
• Factura nr. 90161318/28.02.2017, emisă de ENGIE Romania pentru suma de 168.369,19 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 240.752,14 lei
În ceea ce priveşte suma de 686,83 lei:
• Contract pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici nr.
3006607064/18.11.2014;
• Extras de cont din data de 05.04.2017;
• Factura nr. 10507470960 din 16.03.2017 cu data scadentă în 18.04.2017.
TOTAL SUME SOLICITATE: 686,83 lei
În fapt, între părţi s-a încheiat contractul cadru EFET privind vânzarea şi cumpărarea de energie electrică. Dispoziţiile
acestui contract au fost completate prin Foaia de Selecţie la Acordul General, cu data intrării în vigoare pe 17.05.2016.
În virtutea acestora s-a încheiat confirmarea Tranzacţiei Individuale nr. 18244/09.11.2016, având ca obiect vânzareacumpărarea unor cantităţi de energie electrică, tranzacţionate prin intermediul Pieţei Centralizate cu negociere dublă
continuă a contractelor bilaterale de energie electrică (PC-OTC). De asemenea, s-a încheiat între KDF Energy SRL, în
calitate de vânzător şi Engie Romania SA, în calitate de cumpărător, Contractul Cadru de vânzare-cumpărare a energiei
electrice pe PCCB-LE, nr. E4744 din 25.11.2016. Ulterior, la data de 21.02.2017, KDF Energy SRL a înaintat o adresă
înregistrată la Engie Romania SA sub nr. 3199/22.02.2017, prin care a informat creditoarea cu privire la imposibilitatea
de a continua livrările aferente contractelor nr. 18244/09.11.2016 şi nr. E4744 din 25.11.2016, începând cu data de
25.02.2017, ora 00:00. Drept urmare, Engie Romania SA a notificat creditoarea prin adresa cu nr. de ieşire
3426/27.02.2017, solicitând daune-interese de 749.347,20 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice pentru o
perioadă de 30 de zile. Temeiul susţinerilor creditoarei se regăsesc în art. 18. alin (1) litera f) coroborate cu art. 2 din
Anexa 7 din Contractul cu nr. E4744. Debitoarea a contestat valoarea acestor daune-interese şi a refuzat factura emisă
de creditoare în acest scop. Totodată, prin aceeaşi adresă, Engie România a notificat debitoarea cu privire la încetarea
contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice din 17.05.2016 şi Confirmarea tranzacţiei nr. 18244. solicitând
plata de daune-interese în valoare de 168.369,10 lei. Creditoarea a solicitat debitoarei compensarea creanţelor reciproce
dintre părţi, după cum urmează:
• Compensarea contravalorii facturii nr. KDF 10257/28.02.2017 emisă de debitoare, în cuantum de 452.160 lei,
reprezentând contravaloarea energiei electrice pentru perioada 01.02.2017-24.02.2017 cu factura nr.
09161318/28.02.2017 în cuantum de 168.369,1 lei, reprezentând contravaloarea daunelor calculate în conformitate cu
prevederile contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice din 17.05.2016 şi Confirmarea tranzacţiei nr. 18244.
În urma compensării celor două facturi ar fi rezultat creanţa KDF Energy SRL faţă de Engie Romania în valoare de
283.790,90 lei.
• Compensarea contravalorii facturii nr. KDF EN10259/28.02.2017 emisă de debitoare, în cuantum de 224.804,16 lei,
reprezentând contravaloarea energiei electrice pentru perioada 16.02.2017-24.02.2017 cu factura nr.
90161315/28.02.2017 în cuantum de 749.347,20 lei, reprezentând contravaloarea daunelor calculate în conformitate cu
Contractul E4744.
În urma compensării celor două facturi ar rezulta creanţa Engie Romania faţă de KDF Energy în valoare de 524.543,04
lei. Astfel, Engie Romania SA solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 240.752,14
lei, ca urmare a compensării creanţelor rezultate în temeiul contractelor încheiate între cele două părţi (524.543,04 lei283.790,90 lei) Analizând cererea creditoarei prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar
constată următoarele:
 creanţa în cuantum de 686,83, aferentă Facturii nr. 10507470960 din 16.03.2017, este certă, lichidă şi exigibilă, fiind
născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei, urmând să fie înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor;
 creditoarea invocă faptul că deja ar fi operat o compensare legală a creanţelor reciproce, deşi debitoarea a contestat
această operaţiune, nerecunoscând niciodată sumele invocate de către ENGIE România, nefiind îndeplinită condiţia
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certitudinii creanţei;
 evidenţiem faptul că ENGIE România nu solicită administratorului judiciar să constate faptul că sunt îndeplinite
condiţiile privind operarea compensării, ci solicită subscrisei să ia act de faptul că această operaţiune îşi produce deja
efecte, deşi debitoarea nu a recunoscut niciodată creanţele invocate de către creditoare.
Concluzionând, prejudiciul invocat de către creditoare nu a fost dovedit, iar pe cale de consecinţă, creanţa solicitată nu
este certă, lichidă şi exigibilă. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 686,83 lei, fiind respinsă suma de
240.752,14 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
25. GENERAL DI SA, având sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 143, jud. Mehedinţi, a
formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de
3.315,00 lei, reprezentând masa servită la restaurantul societăţii de către personalul KDF Energy SRL Sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la
data de 15 Mai 2017, şi expediată în data de 11.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic,
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data de 19.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Bonuri Fiscale şi note de plată aferente fiecărei Facturi în parte;
• Factura Fiscală seria MHGENDI nr. 0573/29.12.2016, în cuantum de 1.508,50 lei;
• Factura Fiscală seria MHGENDI nr. 0016/31.01.2017, în cuantum de 1.211,00 lei;
• Factura Fiscală seria MHGENDI nr. 2504/28.02.2017, în cuantum de 424,50 lei;
• Factura Fiscală seria MHGENDI nr. 00137/31.03.2017, în cuantum de 171,00 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 3.315,00 lei.
În fapt, reprezentanţii KDF Energy SRL au servit masa în cadrul restaurantului aparţinând GENERAL DI SA, astfel
fiind emise următoarele Facturi Fiscale:
Nr. Numărul
Data facturii
Valoare factură
Suma
Rest de Perioada de facturare
crt. facturii
achitată achitat
(Debit)
1
573
29.12.2016
1.508,50 lei
- lei
1.508,50 Decembrie 2016
lei
2
16
31.01.2017
1.211,00 lei
- lei
1.211,00 Ianuarie 2017
lei
3
2504
28.02.2017
424,50 lei
- lei
424,50
Februarie 2017
lei
4
137
31.03.2017
171,00 lei
- lei
171,00
22.03.2017-23.03.2017
lei
Total
3.315,00 lei
- lei
3.315,00
lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, GENERAL DI SA deţinea împotriva debitoarei KDF
ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum
total de 3.315,00 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 3.315,00 lei.
26. INTERNERGO d.o.o., cu sediul procesual ales la SCPA Vulpoi şi Asociaţii din Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix nr.
87, sector 3, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor
chirografare, cu suma de 348.826,53 euro (echivalentul a 1.587.160,71 lei). Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de
formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată în termenul limită stabilit de către judecătorul
sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Confirmarea tranzacţiei nr. 830534/1 din 22.02.2017, încheiată cu Alpiq Energy SE;
• Confirmarea tranzacţiei individuale din 09.03.2017, încheiată cu Hidroelectrica SA;
• Confirmarea tranzacţiei individuale din 20.02.2017, încheiată cu Hidroelectrica SA;
• Confirmarea tranzacţiei individuale din 17.03.2017, încheiată cu Hidroelectrica SA;
• Confirmarea tranzacţei pentru nr. T110844 din 30.03.2017, încheiată cu GEN-I, d.o.o;
• Confirmarea tranzacţiei individuale nr. PowerDelivery3421523 din 27.02.2017, încheiată cu Danske Commodities
A/S;
• Confirmarea tranzacţiei nr. T110662 din 29.03.2017, încheiată cu GEN-I, d.o.o;
• Confirmarea tranzacţiei nr. T110468 din 28.03.2017, Încheiată cu GEN-I, d.o.o;
• Confirmarea tranzacţiei pentru nr. T110206 din 24.03.2017, încheiată cu GEN-I;
• Confirmarea tranzacţiei nr. T109515 din 17.03.2017, încheiată cu GEN-I, d.o.o;
• Confirmarea tranzacţiei individuale nr. 938962 din 15.03.2017, încheiată cu Petrol ;
• Confirmarea tranzacţiei nr. T109203 din 15.03.2017, încheiată cu GEN-I, d.o.o;
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• Confirmarea unui acord verbal (Oferta nr. 070317/03-T-HR) din 07.03.2017;
• Confirmarea tranzacţiei nr. T107612 din 02.03.2017, încheiată cu GEN-I, d.o.o;
• Confirmarea tranzacţiei individuale nr. 937304 din 02.03.2017, încheiată cu Petrol;
• Confirmarea tranzacţiei individuale nr. 2017-00005094 din 01.03.2017, încheiată cu Right Power a.s;
• Confirmarea tranzacţiei nr. T107235 din 28.02.2017, încheiată cu GEN-I, d.o.o;
• Confirmarea nr. 611/17/HSE/P ce are ca obiect vânzarea şi achiziţionarea de energie electrică încheiată cu Holding
Slovenske din data de 27.03.2017;
• Factura nr. 1105854 emisă la data de data de 24.04.2017 în valoare de 4.887 Euro;
• Factura nr. 1105859 emisă la data de 24.04.2017 în valoare 80.516 Ron (echivalentul sumei de 17.779,84 Euro);
• Confirmarea Contractului Individual nr. 2017-00000686 din 09.01.2017;
• Confirmarea Contractului Individual nr. 2017-00001004 din 11.01.2017;
• Confirmarea Contractului Individual nr. 2017-00000380 din 06.01.2017;
• Confirmarea Contractului Individual nr. 2017-00000418 din 06.01.2017;
• Factura pentru dobândă nr. 7/2017 emisă la data de 24.03.2017 în valoare de 9,31 Euro;
• Factura pentru dobândă nr. 8/2017 emisă la data de 24.03.2017 în valoare de 1.584,88 Ron;
• Confirmarea contractului individual pentru furnizarea şi acceptarea electricităţii nr. 2016-00028883 din 29.12.2016;
• Confirmarea contractului individual pentru furnizarea şi acceptarea electricităţii nr. 2017-00000692 din 09.01.2017;
• Confirmarea contractului individual pentru furnizarea şi acceptarea electricităţii nr. 2017-00000308 din 05.01.2017;
• Confirmarea contractului individual pentru furnizarea şi acceptarea electricităţii nr. 2017-00001235 din 13.01.2017;
• Confirmarea contractului individual pentru furnizarea şi acceptarea electricităţii nr. 2017-00001237 din 13.01.2017;
• Confirmarea contractului individual pentru furnizarea şi acceptarea electricităţii nr. 2017-00001625 din 18.01.2017;
• Confirmarea contractului individual pentru furnizarea şi acceptarea electricităţii nr. 2017-00001626 din 18.01.2017.
TOTAL SUME SOLICITATE: 1.587.160,71 Ron (echivalentul a 348.826,53 Euro)
În fapt, între părţi s-a încheiat un contract cadru privind livrarea de energie la data de 24.03.2015. În baza acestui
contract, părţile îşi livrau energie în mod reciproc, la datele şi în condiţiile cuprinse în Contractele Individuale încheiate.
Pe parcursul perioadei contractuale, un nr. de 7 comenzi livrate nu au fost achitate de către KDF ENERGY SRL. Pentru
aceste comenzi au fost emise facturile nr. 1105503 emisă la data de 31.01.2017 în valoare de 8.490 Euro (38.629,50
Ron) şi factura nr. 1105470 emisă la data de 31.01.2017 în valoare de 539.387,08 Euro (2.428.860 Ron) din care a fost
achitată suma de 1.000.000 Ron în data de 21.02.2017. Prin urmare, rezultă o valoare totală a comenzilor neachitate de
1.467.489,5 Ron. Ulterior, în vederea debitului menţionat mai sus, creditoarea a emis factura pentru dobândă nr. 7/2017
emisă la data de 24.03.2017 în valoare de 9,31 Euro şi factura pentru dobândă nr. 8/2017 emisă la data de 24.03.2017 în
valoare totală de 1.584,88 Ron. Totodată, în baza aceluiaşi Contract Cadru KDF Energy SRL s-a angajat să livreze
energie electrică în perioada 1.03.2017-31.03.2017. Obligaţiile asumate de debitoare nu au fost onorate iar creditoarea a
cumpărat energie electrică de la diferiţi furnizori. În acest sens, creditoarea a emis facturi pentru prejudiciul înregistrat
ca urmare a neonorării comenzilor de energie electrică, după cum urmează: factura nr. 1105854 emisă la data de
24.04.2017 în valoare de 4.887 Euro (22.235,85 Ron) şi factura nr. 1105859 emisă la data de 24.04.2017 în valoare de
17.779,84 Euro (80.516 Ron). Din analiza efectuată de administratorul judiciar asupra documentelor depuse de
creditoare în justificarea creanței, rezultă că Interenergo d.o.o este îndreptăţită să solicite de la debitoarea aflată în
insolvenţă KDF ENERGY SRL suma de 345.465,624 euro (1.571.868,59 Ron), şi nu suma de 348.826,53 euro, cum în
mod eronat a solicitat creditoarea. Creanţa rezultă din facturile evidenţiate mai jos:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

Număr factură

Data facturii

Valoarea facturii

Suma achitată

Rest de plată

1105503
1105470
1105854
1105859
7
8

31.01.2017
31.01.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.03.2017
24.03.2017

38.629,50 lei
2.428.860,00 lei
22.235,85 lei
80.516,00 lei
42,36 lei
1.584,88 lei
2.571.868,59 lei

0,00 lei
1.000.000,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
1.000.000,00 lei

38.629,50 lei
1.428.860,00 lei
22.235,85 lei
80.516,00 lei
42,36 lei
1.584,88 lei
1.571.868,59 lei

Prin urmare, la momentul deschiderii procedurii de insolvență Interenergo d.o.o deținea împotriva debitoarei KDF
Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total
de 345.465,624 euro (1.571.868,59 Ron). În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 1.571.868,59 Ron. În temeiul art.
110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
27. KDF ENERGY LTD, având sediul la reprezentantul ales Av. Mioara Flucuş, în Bucureşti, sector 3, strada
Complexului nr. 5, bloc 60, ap. 124, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în
categoria creanţelor chirografare, cu suma de 106.890,44 lei, reprezentând echivalentul în lei al creanţei în cuantum de
23.485,18 EUR. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată la sediul subscrisei la data de 11 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea
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făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la aceeaşi dată. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul de cesiune de creanţă din data de 19.02.2014 plus Anexe;
• Procesul verbal de compensare din 20.03.2017;
• Extras de cont emis în monedă leva conform dispoziţiilor contabile.
TOTAL SUME SOLICITATE: 106.890,44 lei (echivalentul a 23.485,18 euro)
În fapt, la data de 19.02.2014, între KDF Energy LTD, în calitate de Cedent şi KDF Energy SRL, în calitate de Cesionar
a fost încheiat Contractul de Cesiune de Creanţă nr. 488/19.02.2014, prin care Cedentul cedează debitoarei creanţa
certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului cedat ECO CARON în cuantum total de 242.000,00 EUR, având preţul
egal cu valoarea nominală a creanţei cedate. Debitoarea a efectuat plăţi parţiale în vederea stingerii creanţei, astfel încât
la data de 20.03.2017 KDF ENERGY SRL figura cu un debit restant în valoare de 23.485,18 EUR. La aceeaşi dată a
fost încheiat Procesul Verbal de compensare a sumei de 7.514,82 EUR şi s-a consemnat faptul că debitul restant în
cuantum de 23.485,18 EUR va fi achitat prin transfer bancar. Prin semnarea Procesului Verbal, debitoarea îşi
recunoaşte debitul restant şi se angajează să îl plătească, conform termenelor stabilite prin Contract. Conform
prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în
tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii
insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în
valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 27.03.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii),
respectiv 1 EUR = 4,455 RON. Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditoare este
următoarea: 23.485,18 Euro*4,55 RON = 106.857,57 lei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra
documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de
insolvenţă, KDF ENERGY LTD deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de
deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 106.857,57 lei. În considerarea
aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor
chirografare, cu suma de 106.857,57 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la
măsura luată.
28. KDF ENERGY TRADING SRL, cu sediul social în COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL GRAND, reprezentată
convenţional prin Av. Mioara Flucuş, a formulat o declarație de creanță solicitând compensarea creanțelor reciproce
datorate de părţi, astfel încât creanţa pe care o are societatea împotriva debitoarei cu suma de 47.500 lei, în baza
contractului de prestări servicii 01.11.2015 pentru activităţile furnizate în favoarea KDF Energy să se compenseze cu
creanţa în valoare de 438.000 lei pe care KDF Energy SRL o are faţă de KDF Energy Trading SRL, reprezentând aport
fonduri asociat. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată la sediul subscrisei la data de 09 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a
constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contract de credit din data de 30.04.2015;
• Contract de prestări servicii nr. 01.11.2015;
• Factură fiscală Ket 2015006/12.03.2016, în valoare de 60.000 de lei, din care debitorul a achiat parţial suma de 12.500
lei;
• Fişă de cont client pentru KDF Energy SRL
TOTAL SUME SOLICITATE: 47.500 LEI
În fapt, KDF Energy SRL este asociat majoritar al societăţii KDF Energy Trading SRL. La data de 30.04.2015 s-a
încheiat între cele două societăţi un contract de credit prin care KDF Energy SRL pune la dispoziția KDF Energy
Trading SRL suma de 1.000.000 de Euro, reprezentând acordarea unei resurse financiare de către asociatul majoritar al
Împrumutatului în scopul implementării și desfășurării activității principale de către Împrumutat. Conform fişei contului
4551.1, KDF Energy SRL a asigurat resurse financiare Împrumutatului în cuantum de 438.000 lei. În ceea ce priveşte
factura fiscală Ket 2015006/12.03.2016 emisă conform contractului de prestări servicii din data de 01.11.2015, KDF
Energy SRL a achitat parţial suma de 12.500 lei din totalul de 60.000 de lei, rezultând un rest de plată de 45.500 lei.
Creditoarea a solicitat compensarea creanţelor reciproce dintre părţi în limita valorii creanţei celei mai mici, respectiv a
creanţei deţinute de KDF Energy Trading SRL în cunatum de 47.500 lei.
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar constată următoarele:
 în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu
afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când
condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.”;
 potrivit Codului Civil6, compensaţia este reglementată la art. 1616 – 1623. De asemenea, unanim7, compensaţia este
6

Dispoziţiile căruia sunt aplicabile în prezenta speţă.
Liviu Pop, Ionuţ – Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Universul Juridic,
Bucureşti, 2012, p.735; Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria Generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a,
Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 379.
7

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

53

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10325/25.05.2017
definită ca fiind un mijloc de stingere a două obligaţii reciproce şi de aceeaşi natură existente între două persoane, astfel
încât fiecare este, concomitent, creditor şi debitor al celeilalte;
 conform dispoziţiilor art. 1617 din Codul Civil sunt clare: „compensaţia operează de plin drept de îndată ce există
două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită
cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură”;
 administratorul judiciar constată faptul că suntem în prezenţa unor creanţe reciproce, certe, lichide şi exigibile, fiind
îndeplinite condiţiile pentru operarea compensării legale, până la concurenţa sumei de 47.500 LEI;
 astfel, KDF ENERGY TRADING SRL datorează către KDF ENERGY SRL o creanţă în cuantum de 390.500 lei.
Concluzionând, după compensarea sumei 47.500 LEI, creditoarea nu mai are de încasat nici o creanţă de la debitoarea
KDF ENERGY SRL, neexistând nici un temei legal pentru înscrierea sa în Tabelul Preliminar al Creditorilor. În temeiul
art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
29. MET ROMANIA ENERGY TRADE SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 18, et. 3, sector 5, a
formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor garantate, cu suma de
4.380.710,40 lei. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată registratura Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă la data de 12 Mai 2017, în termenul limită stabilit
de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la aceeaşi dată. Analizând pe
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Election Sheet-ul afferent Acordului General EFET, încheiat la data de 26.10.2015;
• Ordine de compensare încheiate între MET ROMANIA ENERGY TRADE şi KDF ENERGY SRL;
• Factura seria METRO EE nr. 1932/22.02.2017, în valoare de 7.609.560,00 lei;
TOTAL SUME SOLICITATE: 4.380.710,40 lei
În faspt, la data de 26 Octombrie 2015, între MET ROMANIA ENERGY TRADE şi KDF ENERGY SRL a fost
încheiat Election Sheet-ul aferent acordului General EFET, prin care sunt reglementate termenele şi condiţiile privind
vânzarea cumpărarea unor cantităţi de energie electrică între vânzător şi cumpărător. În temeiul Contractului General
privind Livrarea şi Acceptarea Energiei Electrice în baza căruia s-au realizat tranzacţiile şi în vederea încasării
contravalorii energiei tranzacţionate, s-a procedat la emiterea Facturii seria METROU EE nr. 1932/22.02.2017, în
valoare de 7.609.560 lei. La data de 27 Februarie 2017, părţile au încheiat Procesul verbal de compensare nr. 259629,
rezultatul fiind încasarea sumei de 1.047.580,8 lei. Totodată, la data de 27 Martie 2017, părţile au realizat şi
compensarea sumei de 2.181.280,80 lei, astfel încât, potrivit aprecierilor creditoarei, la data deschiderii procedurii, KDF
ENERGY SRL datora către aceasta suma de 4.380.710,40 lei. În urma analizei pe fond a declaraţiei de creanţă, referitor
la solicitarea societăţii creditoare de înscriere în Tabelul Preliminar al Creditorilor în categoria creditorilor garantaţi,
subscrisa apreciază că în speţă devin incidente următoarele prevederi legale:
- art. 103 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit căruia
„Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei
stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator
desemnat potrivit prevederilor art. 61”.
- art. 78 din acelaşi act normativ, potrivit căruia sunt creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea
contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol:
ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel.
- art. 123 alin. (6) din acelaşi act normativ, potrivit căruia „Dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de proprietate până
la plata integrală a preţului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă
prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar/lichidatorului judiciar dacă au fost efectuate
formalităţile de publicitate prevăzute de lege. Bunul cu privire la care vânzătorul a reţinut titlul de proprietate intră în
averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de o cauză de preferinţă, potrivit art. 2.347 din Codul civil.”
- art. 2.347 Cod civil, care statuează: Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui
bun pentru a asigura executarea unei obligaţii, oricare ar fi numărul, natura sau denumirea lor, nu sunt opozabile terţilor
care au dobândit drepturi cu privire la acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele de publicitate, potrivit regulilor
stabilite pentru ipoteci. Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare ori
cesiunile de creanţă încheiate în scop de garanţie. Dispoziţiile prezentului capitol privind ordinea de preferinţă şi
executarea ipotecilor se aplică în mod corespunzător contractelor prevăzute la alin. (1).
Din analizarea documentelor depuse în probaţiune, administratorul judiciar a constatat că nu au fost depuse documente
justificative care să permită înscrierea creanţei în categoria creanţelor garantate, iar potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 22
din Legea nr. 85/2014 sunt „creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscrişi în tabelele de creanţe care nu
beneficiază de o cauză de preferinţă”. Mai mult decât atât, conform prevederilor art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014,
simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a unei creanţe nu determină transforamarea acesteia
în creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă. Raportat la dispoziţiile legale menţionate, care nu aunr îndeplinite
de către societatea creditoare, administratorul judiciar va respinge solicitarea creditoarei de înscriere la masa credală în
categoria creditorilor garantaţi. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 4.380.710,40 lei. În temeiul art. 110 alin. (4)
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din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va
notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
30. MID CONSULTING SRL, cu sediul în București, str. Vasile Lucaciu, nr. 10, sector 3, a formulat o declaraițe de
creanță prin care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF ENERGY SRL cu suma de 32.490, 57 lei. Sub
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data 04 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării
taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată
de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul de prestări servicii nr. 6543/06.02.2017;
• Factură fiscală nr. MID 7382 din 10.03.2017, în valoare de 32.490,57 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 32.490,57 lei
În fapt, între părţi s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 6543/06.02.2017 prin care prestatorul Mid Consulting
SRL se obligă să presteze servicii privind auditarea situaţiilor financiare ale beneficiarului KDF ENERGY SRL pe anul
2016 şi prezentarea unui raport de audit cu exprimarea unei opinii de specialitate. Pentru aceste servicii de audit
societatea Mid Consulting SRL a emis în data de 10 Martie 2017 factura MID 7382 în valoare de 32.490,57 lei,
conform art. 5 din Contract. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de
creditoare în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, MID
CONSULTING SRL deținea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanță anterioară datei de deschidere a
procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 32.490,57 lei. În considerarea aspectelor prezentate
mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de
32.490, 57 lei.
31. MIDAS & CO SRL, având sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură la SCPA Mihălcescu şi
Asociaţii din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141, bl. 3, et. 4, ap. 14, sector 6, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de 607.160,00 lei,
reprezentând contravaloarea energiei electrice livrate conform Facturii nr. MKS 170218/01.02.2017. Sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la
data de 08 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei
judiciare de timbru, achitată în data de 27.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a
constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru EFET din 01.10.2016;
• Formularul de confirmare a tranzacţiei emis de OPCOM SA la 14.12.2016, privind vânzarea de către Midas & Co
SRL către KDF ENERGY SRL a cantităţii de 3.720 MWh;
• Contractul de cesiune de creanţă nr. 38/10.03.2017 încheiat cu G&M GRUP IMPORT EXPORT SRL ;
• Notificarea nr. 105/10.03.2017;
• Contractul de cesiune de creanţă nr. 2/10.03.2017 încheiat cu Avicola Medgidia SRL ;
• Notificarea nr. 8/10.03.2017.
• Factura Fiscală seria MKS nr. 170218/01.02.2017, în cuantum de 662.160,00 lei;
TOTAL SUME SOLICITATE: 662.160,00 lei.
În fapt, între Midas & Co SRL şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul din data de 01.10.2016, având ca
obiect livrarea de energie electrică, în acest sens fiind emisă Factura Fiscală nr. seria MKS nr. 170218/01.02.2017, în
valoare de 662.160,00 lei, reprezentând contravaloarea energiei livrate pentru perioada 1-31 ianuarie 2017, semnată şi
acceptată de către debitoare şi având ca şi termen de plată contractual data de 20.02.2017.
Numărul
Data facturii
Valoare factură
Suma
Rest
de Perioada de facturare
facturii
Cesionată
achitat
(Debit)
MKS170218
01.02.2017
662.160,00 lei
55.000,00
607.160,00
01.01.2017-31.01.2017
lei
lei
Total
662.160,00 lei
55.000,00
607.160,00
lei
lei
Ulterior emiterii acestei Facturi, a fost încheiat Contractul de cesiune de creanţă nr. 38/10.03.2017, prin intermediul
căruia Midas & Co SRL a cedat către G&M GRUP IMPORT EXPORT SRL creanţa în cuantum de 40.000,00 lei,
reprezentând o parte din creanţa în cuantum de 662.160,00 lei pe care cedentul o are împotriva debitorului cedat KDF
ENERGY SRL Prin notificarea nr. 105/10.03.2017, G&M GRUP IMPORT EXPORT SRL a comunicat debitoarei
cesiunea de creanţă şi în temeiul art. 1.617 şi urm. din Noul Cod Civil, a constatat operarea compensării creanţei de
40.000,00 lei cu creanţa debitoarei constând în contravaloarea consumului de energie pentru perioada 01.02.2017 –
24.02.2017. De asemenea, în data de 10.03.2017 a fost încheiat Contractul de cesiune de creanţă nr. 2 prin intermediul
căruia Midas & Co SRL a cedat către Avicola Medgidia SRL creanţa în cuantum de 15.000,00 lei, reprezentând o parte
din creanţa în cuantum de 662.160,00 lei pe care cedentul o are împotriva debitorului cedat KDF ENERGY SRL Prin
notificarea nr. 8/10.03.2017, Avicola Medgidia SRL a comunicat debitoarei cesiunea de creanţă şi în temeiul art. 1.617
şi urm. din Noul Cod Civil, a constatat operarea compensării creanţei de 15.000,00 lei cu creanţa debitoarei constând în
contravaloarea consumului de energie pentru perioada 01.02.2017 – 24.02.2017. Din analiza efectuată de către
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administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul
deschiderii procedurii de insolvenţă, Midas & Co SRL, deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă
anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 607.160,00 lei. În
considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 607.160,00 lei.
32. MONSSON TRADING SRL, având sediul în Constanţa, Bd. Mamaia, nr. 158, cam 1, et. 7, a formulat o declaraţie
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de
400.603,52 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice livrate către debitoare. Sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 05 Mai
2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru, achitată în data de 03.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că
suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru EFET din data de 08.08.2014 plus Acte Adiţionale şi Anexe în copie certificată pentru conformitate
cu originalul;
• Tranzacţiile individuale EFET aferente energiei livrate de Monsson Trading SRL;
• Dovada transmiterii facturii nr. MTT2017 75/21.02.2017;
• Ordinul de compensare seria C, nr. 3899166/24.02.2017 pentru suma de 547.680,00 lei, având ca agent economic
iniţiator Monsson Trading SRL;
• Ordinul de compensare seria C, nr. 4250710/24.02.2017 pentru suma de 547.680,00 lei, având ca agent economic
iniţiator KDF ENERGY SRL;
• Procesul verbal al şedinţei nr. 259614 cu lista persoanelor juridice care intră în compensarea nr. 86041/24.02.2017;
• Borderourile datoriilor stinse pentru justificarea Ordinelor de Compensare, care fac dovada compensării creanţei în
valoare de 547.680,00 lei prin care se stinge parţial factura nr. MTT2017 75/21.02.2017, în valoare de 948.283,52 lei.
• Factura Fiscală seria MTT2017 75/21.02.2017, scadentă la data de 20.03.217, în cuantum de 948.283,52 lei;
• Factura Fiscală seria KDN EN 0278/21.02.2017, în cuantum de 547.680,00 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 400.603,52 lei.
În fapt, între Monsson Trading SRL şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul din data de 08.08.2014, având ca
obiect livrarea de energie electrică, în acest sens fiind emisă Factura Fiscală nr. MTT2017 75/21.02.2017 în valoare de
948.283,52 lei, comunicată prin e-mail debitoarei în data de 22.02.2017.
Număr factură
Data emiterii
Luna de livrare
Dată scadentă
Valoare factură
Sumă rămasă
neachitată
MTT2017 75
21.02.2017
Februarie
20.03.2017
948.283,52 lei
400.603,52 lei
Total
400.603,52 lei
Ulterior, a fost emisă de către debitoare Factura Fiscală nr. KDN EN 0278/21.02.2017, în valoare de 547.680,00 având
ca rol compensarea Facturii iniţiale, aspect dovedit prin Ordinul de compensare seria C, nr. 4250710/24.02.2017,
Borderoul de compensare semnat de ambele părţi contractante şi prin Procesul verbal al şedinţei nr. 259614 cu lista
persoanelor juridice care intră în compensarea nr. 86041/24.02.2017:
Factură emisă de KDF
Ordin
de
compensare
KDN EN 0278
21.02.2017 Februarie
24.02.2017 547.680,00 lei
Compensată
nr.
3899166
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
precum şi având în vedere dispoziţiile art. 1616 şi urm. din Noul Cod Civil, reiese faptul că la momentul deschiderii
procedurii de insolvenţă, Monsson Trading SRL, deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară
datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 400.603,52 lei. În
considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 400.603,52 lei.
33. NEAS ENERGY A/S, având sediul în Skelagervej 1, 9000, Aalborg, Denmark, a formulat o declaraţie de creanţă,
solicitând înscrierea la masa credală, cu suma în cuantum total de 22.800 euro, reprezentând trading-ul de energie
electrică în luna ianuarie 2017 a unei cantităţi de 240.000 Mwh. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 11 Mai 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Contractul cadru EFET, încheiat la data de 01 Decembrie 2015;
• Factura nr. FAK19844/07.02.2017;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru
TOTAL SUME SOLICITATE: 22.800 euro
În fapt, între părţi a fost încheiat Contractul cadru privind vânzarea cumpărarea de energie electrică EFET la data de 01
Decembrie 2015, în baza căruia a fost emisă Factura nr. FAK19844, emisă de către debitoare la data de 07 Februarie
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2017, cu scadenţa stabilită pentru data de 20 Februarie 2017 şi neachitată de către debitoare până la data deschiderii
procedurii insolvenţei. Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau
consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României
existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la
conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 27.02.2017 (valabil pentru
data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4,455 RON. Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa
solicitată de către creditoare este următoarea: 22.800 Euro*4,55 RON =103.740,00 lei. Din analiza efectuată de către
administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, precum şi având în vedere
dispoziţiile art. 1616 şi urm. din Noul Cod Civil, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă,
Monsson Trading SRL, deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a
procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 103.740,00 lei. În considerarea aspectelor
prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare,
cu suma în cuantum de 103.740,00 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la
măsura luată.
34. OMV PETROM SA, având sediul în Bucureşti, Petrom City, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, a formulat o declaraţie
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 4.325.591,72 lei, din
care 4.315.270,00 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice vândute şi neachitate, iar 10.321,72 lei reprezentând
dobânda contractuală calculată până la data deschiderii procedurii insolvenţei. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de
formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei în data de 25 Aprilie 2017, în
termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data
de 13.05.2016. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de
creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru EFET;
• Anexa 1 – Sold Debitor la data de 19.04.2017;
• Factura Fiscală nr. 9210003485/01.02.2017, în cuantum de 2.633.590,00 lei;
• Dovadă comunicare Factură Fiscală nr. 9210003485/01.02.2017;
• Notificare de plată penalităţi întârziere pentru luna Februarie 2017;
• Factura Fiscală de penalităţi nr. 0613500611/28.02.2017, în cuantum de 2.095,33 lei;
• Confirmare de primire din data de 09.03.2017 a Facturii emise de către OMV Petrom;
• Factura Fiscală nr. 9210003555/01.03.2017, în cuantum de 1.770.480,00 lei;
• Dovadă comunicare Factură Fiscală nr. 9210003555/01.03.2017;
• Factura Fiscală de penalităţi nr. 0613500615/28.03.2017, în cuantum de 8.226,39 lei;
• Notificare de plată penalităţi întârziere pentru luna Martie 2017;
• Confirmare de primire din data de 04.04.2017 a Facturii emise de către OMV Petrom.
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru
TOTAL SUME SOLICITATE: 4.325.591,72 lei
În fapt, între OMV PETROM SA şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul Cadru EFET nr. 5882/15.03.2016,
având ca obiect reglementat la art. 1 toate tranzacţiile pe care le vor încheia Părţile în vederea cumpărării, vânzării,
livrării şi acceptării de energie electrică, incluzând Opţiuni pentru cumpărarea, vânzarea, livrarea şi primirea de energie
electrică. În ceea ce priveşte valabilitatea contractului, acesta a început să îşi producă efectele de la data de 15.03.2016,
fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată. Astfel, în baza Contractului menţionat mai sus, au fost emise următoarele
Facturi Fiscale, scadente la datele specificate în tabelul de mai jos:
Nr. Numărul
Data facturii
Valoare factură
Suma
Rest
de Perioada de facturare
crt. facturii
achitată
achitat
(Debit)
1
9210003485
01.02.2017
2.633.590,00 lei
88.800,00 2.544.790,00 01.01.2017-31.01.2017
lei
lei
2
9210003555
01.03.2017
1.770.480,00 lei
- lei
1.770.480,00 01.02.2017-24.02.2017
lei
3
613500611
28.02.2017
2.095,33 lei
- lei
2.095,33 lei
Penalitate
4
613500615
28.03.2017
8.226,39 lei
- lei
8.287,32 lei
Penalitate
Total
4.414.391,72 lei
4.325.652,65
88.800,00 lei
lei
Potrivit art. 13.2 din Contract, modificat şi completat prin Condiţiile Specifice la Contract, partea care datorează o sumă
facturată va plăti prin transfer bancar suma stabilită în factură la 20 de zile calendaristice sau dacă nu este o zi
lucrătoare, atunci imediat următoarea zi lucrătoare. În art. 13.5 din Condiţiile Specifice se precizează că Rata dobânzii
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este rata ROBOR la o lună în ziua scadenţei plus 3% pe an pentru Leul Românesc.8 Prin urmare, ca urmare a
neexecutării obligaţiilor contractuale de plată de către KDF ENERGY SRL, OMV PETROM SA a trimis mai multe
Notificări prin care a pus în vedere debitoarei să achite sumele restante, precum şi penalităţile de întârziere calculate
conform Contractului dintre părţi, după cum urmează:
Factura de
penalitate

613500611/
28.02.2017
613500615/
28.03.2017

Numărul
facturii
pentru care
se
calculează
penalitatea
9210003485
/01.02.2017
9210003485
/01.02.2017
9210003555
/01.03.2017

Total

Data
scadenţă

Valoare factură

20.02.2017

2.633.590,00 lei

20.02.2017
28.02.2017data plăţii
20.03.2017

2.633.590,00 lei

Suma achitată

- 88.800,00
lei
1.770.480,00 lei
4.404.070,00 lei

88.800,00 lei

zile
întârziere

Valoare
penalitate
solicitată

Valoare
penalitate
calculată

8

2.095,33 lei

2.106,9 lei

27
27

7.071,74 lei
238,45 lei

7.110,7 lei
239,8 lei

8

1.393,10 lei

1.416,4 lei

10.321,72 lei

10.394,19 lei

În urma calculării penalităţilor de întârziere, administratorul judiciar constată că suma pe care debitoarea o datorează
creditoarei este de 10.394,19 lei, însă, potrivit prevederilor art. 397 alin. (1) Cod de Procedură Civilă, „instanţa nu poate
acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut”. Prin urmare, deşi suma totală a penalităţilor este de 10.394,19 lei,
creditoarea poate fi înscrisă în Tabelul de creanţe al debitoarei doar cu suma solicitată prin cererea de creanţă, mai exact
suma de 10.321,72 lei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare
în justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, OMV PETROM SA deţinea
împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă
şi exigibilă în cuantum total de 4.325.591,72 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost
înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de
4.325.591,72 lei.
35. OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE- OPCOM SA, cu sediul în
Bulevardul Histro Botev,nr. 16-18, sector 3 Bucureşti, a formulat o declaraţie de creanţă prin care solcită înscrierea la
masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 4.716,57 lei, reprezentând contravaloarea facturilor TTB nr.
0013592/28.02.2017, nr. 001384/28.02.2017, precum şi contravaloarea facturilor OPCOMAC nr. 0000628/16.02.2017
şi nr. 0000689/17.03.2017. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a
fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 11 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic,
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Conveţia de participare la Piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a Contractelor bilaterale de energie electrică
cu nr. 18768/31.03.2014
• Conveția de participare la Piața de Certificate Verzi cu nr. 57491/13.08.2014
• Procedura privind modalitatea și termenele de plată a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie
electrică
• Factura TTB nr. 0013592/28.02.2017, în valoare de 2139,14 lei
• Factura TTB nr. 001384/28.02.2017, în valoare de 48,40 lei
• Factura OPCOMAC nr. 0000628/16.02.2017, în valoare de 1271,84 lei
• Factura OPCOMAC nr. 0000689/17.03.2017, în valoare de 1257,19 lei
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru
TOTAL SUME SOLICITATE: 4.716,57 lei
În fapt, la data de 31.03.2014 s-a încheiat între părți Conveția de participare la Piața centralizată cu negociere dublă
continuă a Contractelor bilaterale de energie electrică cu nr. 18768/31.03.2014, ce are ca obiect prestarea de către
OPCOM a serviciilor de organizare și administrare a Pieței centralizate cu negociere dublă continuă a Contractelor
bilaterale de energie electrică prin punerea la dispoziția participantului a posibilității de a încheia tranzacții cu energie
electrică pe această piață cu plata de către acesta a tarifelor licențelor suplimentare solicitate corespunzătoare. Ulterior,
la data de 13.08.2014, s-a încheiat între părți Conveția de participare la Piața de Certificate Verzi - revizia 5 cu nr.
57491/13.08.2014, ce are ca obiect prestarea de către OPCOM a serviciilor de organizare și adminsitrare a Pieței de
certificate verzi și acordarea dreptului participantului de a efectua tranzacții cu cerificate verzi. În baza acestor convenţii
şi ale prevederilor art. 6.2 din procedura privind modalitatea și termenele de plată a tarifului reglementat practicat de
operatorul pieței de energie electrică au fost emise facturile mai sus menţionate. Din analiza efectuată de către
administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul
8
Calcul penalităţi: rata ROBOR la 20.02.2017 este de 0,63% şi la 20.03.2017 este de 0,59%, iar conform contractului,
la rata ROBOR se adaugă 3%/an.
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deschiderii procedurii de insolvență, OPCOM SA deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară
datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 4.716,57 lei reprezentând
contravaloarea facturilor neachitate. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 4.716,57 lei.
36. OTP BANK ROMANA SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Buzeşti nr. 66-68, sector 1, a formulat o declaraţie de
creanţă prin care solcită înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma totală de 583.200 euro (echivalentul sumei de
2.654.376,48 lei, calculată la cursul stabilit la data de 28 Martie 2017). Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 11 Mai 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe
fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Contract de ipotecă mobiliară cu titlu de garanţie asupra creanţelor prezente şi viitoare nr.
C1000201401541516944/07.01.2014 şi actele adiţionale subsecvente;
• Contract de tip EFET;
• Factura nr. TRG16ET1376/01.11.2016, în valoare de 583.200 euro;
• Notificările comunicate debitoarei privind calitatea acesteia de debitor cedat;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 583.200 euro (echivalentul sumei de 2.654.376,48 lei)
În fapt, OTP BANK ROMANIA SA a acordat către TRANSENERGO COM SA prin Contractul de credit nr.
C100002014015415/07.01.2014, o facilitate de credit revolving neangajată, denumită Plafon multivalută cu utilizare
multiplă, pentru finanţarea activităţii acestuia. Pentru garantarea acestui credit, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente
acestuia, debitoarea TRANSENERGO COM SA, a constituit în favoarea creditoarei o ipotecă mobiliară cu titlu de
garanţie asupra creanţelor prezente şi viitoare nr. C1000201401541516944/07.01.2014. Prin acest contract, debitoarea
KDF ENERGY SRL a dobândit calitatea de debitor cedat, astfel încât toate plăţile izvorâte din Contractul de furnizare a
energiei electrice nr. 383 din data de 02.02.2012 şi din Comanda nr. 861/18.11.2014, cu actele adiţionale ulterioare,
inclusiv Comanda nr. 2384/30.11.2015, urmau a fi efectuate în contul creditoarei. Ca urmare a efectuării analizei acestei
declaraţii de creanţă, coroborată cu informaţiile suplimenare furnizate de către reprezentanţii societăţii debitoare,
administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni:
 Tranzacția individuală EFET încheiată cu Transenergo nr. 2384, amendat potrivit actului adițional la ctr EFET. În
conținutul actui adițional, în vigoare la data emiterii facturii nr. TRG16ET1376/ 01.11.2016, prevede:
„Facturare și plăţi: În prima zi a fiecărei luni de livrare, vânzătorul va emite și va comunica Cumpărătorului o factură
pentru toată luna de livrare, la prețul de referință de 40,5 Euro/ MWH, cu data scadentă la 45 de zile de la emiterea
facturii. […] În cazul în care valoarea livrărilor din luna de livrare depășește suma facturată inițial sau se situează sub
această sumă, suma rezultată va fi facturată și plătită conform prevederilor privind Reconcilierea Facturilor & Plată.
Reconcilierea Facturilor & Plată. În prima zi lucrătoare care urmează lunii de livrare, Vânzătorul va emite și va
comunica Cumpărătorului o factură de reconciliere pentru întreaga lună de livrare, la Prețul Contractului. Factura emisă
va ajusta factura inițială la valoarea reală a livrărilor cu luarea în considerare a volumului și a Prețului Contractului a
fiecărei luni de livrare.”
 În data de 01.11.2016, TRANSENERGO COM SA a emis factura nr. TRG16ET1376, la prețul unitar stabilit
contractual, de 40,5 Euro/ MWh. Cantitatea de energie nu a fost livrată, întrucât, în fapt, din motive obiective legate
capacitatea de livrare, părțile au convenit modificarea graficului de livrare aferent lunii noiembrie 2016;
 În cursul lunii noiembrie 2016, Transenergo a livrat iar debitoarea a primit cantitatea totală reală de energie de 960
MWh. În consecință, în baza livărilor, în conformitate cu dispozițiile prevederilor Contractului 2384/30.11.2015
enunțate în cele ce preced, la finalul lunii TRANSENERGO COM SA a procedat ajustarea cantității de energie estimate
prin factura nr. TRG16ET1376/ 01.11.2016, prin emiterea facturii nr. TRG16ET1516/ 29.11.2016 care reflectă
cantitatea reală de energie livrată de Transenergo și ca atare achiziționată în cursul lunii de către debitoare, respectiv
960 MWh (la prețul total de 36.912 Euro), iar nu cantitatea estimată inițial, de 14.400 MWh, fiind astfel ajustată
valoarea estimată conform livrărilor reale din cursul lunii Noiembrie.
Concluzionând, creanţa invocată de către OTP BANK România SA este nedatorată de către KDF ENERGY SRL, motiv
pentru care administratorul judiciar va respinge integral cererea de înscriere la masa credală formulată. În temeiul art.
110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
37. PESTERA WIND FARM SRL, având sediul în Bucureşti, str. Maria Rosetti, nr. 6, et. 3, camera 2, sector 2, a
formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în
cuantum total de 585.904,34 lei, reprezentând compensaţie contractuală ca urmare a denunţării unilaterale de către
debitoarea KDF Energy SRL Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea
a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 10 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic,
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data de 12.04.2017. Analizând pe fond
declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele
documente:
• Contractul de vânzare – cumpărare nr. P10112400/07.06.2016 plus Actul Adiţional nr. 1/29.07.2016;
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• Adresa cu nr. de ieşire P10112477/22.02.2017;
• Adresa cu nr. de ieşire P10112479/27.02.2017;
• Adresa cu nr. de ieşire P10112481/28.02.2017;
• Adresa cu nr. de ieşire P10112496/29.03.2017;
• Adresa KDF nr. 7030/22.02.2017;
• Adresa KDF nr. 7306/28.02.2017;
• Adresa KDF nr. 7466/06.03.2017;
• Adresa KDF nr. 7921/31.03.2017;
• Factura Fiscală seria PES16 nr. 0085/27.02.2017, în cuantum de 585.904,34 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 585.904,34 lei.
În fapt, între PESTERA WIND FARM SRL, în calitate de Cumpărător şi KDF ENERGY SRL, în calitate de Vânzător,
a fost încheiat Contractul de vânzare – cumpărare nr. P10112400/07.06.2016, având ca obiect vânzarea, respectiv
cumpărarea cantităţii de energie electrică menţionată în Anexa nr. 2, cu preţul prevăzut de 159,2 lei/MWh, modificat
ulterior prin Actul Adiţional nr. 1/29.07.2016 la 157,48 lei/MWh. Prin intermediul Adresei nr. 7030/22.02.2017,
debitoarea a înştiinţat reprezentanţii PESTERA WIND FARM SRL despre imposibilitatea de livrare a energiei electrice
începând cu data de 25.02.2017, raportat la prevederile art. 17 lit. b) din Contract. Ulterior, au fost purtate mai multe
discuţii între cele două societăţi cu privire la compensaţia care ar trebui aplicată, având în vedere prevederile art. 25
respectiv art. 26 din Contract, care specifică situaţiile în care operează rezilierea respectiv denunţarea contractului.
Analizând cererea creditoarei, prin prisma documentelor justificative anexate, administratorul judiciar constată
următoarele:
 creanţa invocată de către creditoare au fost respinse de către debitoare;
 din analizarea prevederilor contractuale, administratorul judiciar constată, de asemenea, că aplicarea penalităţilor sunt
supuse următoarelor principii:
- principiul limitării şi evitării prejudiciilor, partea afectată fiind obligată să minimizeze prejudiciile;
- realitatea şi efectivitatea compensanţiei solicitate cu titlu de despăgubire/penalitate, astfel încât să nu se realizeze o
îmbogăţire fără justă cauză.
 mai mult decât atât, denunţarea unilaterală, ca instituţie juridică reprezintă un drept potestativ care nu poate antrena
despăgubiri mai mari decât cele antrenate de sancţiunea rezilierii.
Concluzionând, presupusul prejudiciu invocat de către creditoare nu a fost dovedit, acesta fiind doar facturat către
debitoare. Or, conform art. 249 din Codul de Procedură Civilă: „Cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o
dovedească.” Astfel, în procesul civil, sarcina probei revine reclamantului, respectiv creditoarei, în situaţia supusă
analizei. Nu este suficient ca administratorul judiciar să cunoască doar pretenţiile şi motivele ce fundamentează
solicitarea creditoarei, ci este imperios necesar ca acesta să cunoască şi mijloacele prin care cea din urmă îşi dovedeşte
susţinerile. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea nu va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al
Creditorilor, declaraţia de creanţă fiind integral respinsă. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă,
creditorul cu privire la măsura luată.
38. PETROL BUCHAREST ROM SRL, cu sediul social în Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, etaj 3, Clădirea Charles de
Gaulle Playa, Biroul 305A, sector 1, Bucureşti, reprezentată convențional de Petru Buzescu Cabinet de Avocat, a
formulat o declaraţie de creanţă prin care solicită suma de 2.944.400 lei reprezentând creanţe chirografare scadente la
data deschiderii procedurii împotriva KDF Energy SRL. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 27 aprile 2017, în termenul limită stabilit de
către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de
creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente,
însoțite de traducerea certificată:
• Contract Cadru EFET din data de 4 August 2015 (cu traducerea certificată doar în extras)
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931892 din data de 16 Ianuarie 2017, prin care se livra o cantitate de
energie în valoare de 92.400 lei
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931843 din data de 16 Ianuarie 2017, prin care se livra o cantitate de
energie în valoare de 226.800 lei.
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931763 din data de 16 Ianuarie 2017, prin care se livra o cantitate de
energie în valoare de 420.000 lei.
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931643 din data de 13 Ianuarie 2017, prin care se livra o cantitate de
energie în valoare de 436.800 lei.
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931487 din data de 13 Ianuarie 2017, prin care se livra o cantitate de
energie în valoare de 470.000 lei.
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931767 din data de 16 Ianuarie 2017, prin care se livra o cantitate de
energie în valoare de 1.344.000 lei.
• Corespondența între Petrol și KDF din data de 21-22 Februarie 2017
• Solicitare de plată din 21 Februarie 2017
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• Notificare privind suspendarea livrărilor de energie electrică ca urmare a neplății de către KDF a facturilor scadente
• Solicitare de plată din data de 21 Martie 2017
• Fisă de cont din data de 19 aprilie 2017
• Factura nr. 04-2017 din 31.01.2017
• Factura nr. 21-2017 din 28.02.2017
• Factura Fiscală seria PES16 nr. 0085/27.02.2017, în cuantum de 585.904,34 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 2.944.400 LEI
În fapt, în data de 4 August 2015 între cele două părți s-a încheiat un Contract Cadru EFET în baza căruia părțile au
încheiat mai multe contracte în care Petrol Bucharest Rom SRL avea calitatea de vânzător, în timp ce KDF Energy SRL
avea calitatea de cumpărător. Aceste contracte reprezintă tranzacții prin care Petrol a livrat către KDF energie electrică.
În baza acestor contracte au fost emise facturile sus enumerate, neachitate de către debitoare până la data deschiderii
procedurii insolvenţei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare
în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, Petrol Bucharest Rom SRL
deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă,
lichidă și exigibilă în cuantum total de 2.944.400 LEI. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost
înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 2.944.400 LEI.
39. PETROL SLOVENSKA, cu sediul în Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenia, reprezentată convenţional de
Petru Buzescu Cabinet de Avocat, a formulat o declaraţie de creanţă prin care solicită înscrierea la masa credală a
debitoarei KDF Energy SRL a sumei de 15.768 Euro, reprezentând creanţe scadente la data deschiderii procedurii
insolvenţei. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată
la sediul subscrisei la data 12 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând
dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat
că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente, însoţite de traducerile certificate:
• Contract Cadru EFET din data de 4 August 2015, cu traducere certificate doar în extras;
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 927482 din data de 9 Decembrie 2016;
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931482 din data de 13 Ianuarie 2017;
• Confirmarea Contractului Individual având ID-ul 931494 din data de 13 Ianuarie 2017;
• Corespondenţa transimisă de reprezentanţii KDF către Petrol în data de 1 Februarie 2017;
• Factura nr. 47540223 din data de 31.01.2017;
• Declaraţia de compensare din 31 Ianuarie 2017;
• Declaraţia de compensare din 28 Februarie 2017;
• Fişă de Cont din data de 11 Mai 2017;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 15.768 Euro
În fapt, la data de 4 August 2015, între părţi s-a încheiat un Contract Cadru EFET privind tradingul de energie electrică
între vânzătorul de energie electrică Petrol Slovenska şi cumpărătorul KDF Energy SRL. În baza acestui contract s-au
încheiat confirmările de contracte ID 927482 având o valoare de 155.868 Euro, ID 931482 având o valoare de 30.480
de Euro şi ID-ul 931494, cu valoare de 30.480 Euro. În urma acestor confirmări de contracte, Petrol Slovenska a emis
Factura nr. 47540223 din data de 31.01.2017, cu valoare de 216.828 Euro. Conform susţinerilor creditoarei, factura nr.
47540223, cu data scadentă în 20.02.2017 a fost succesiv compensată prin Declaraţia de compensare din 31 Ianuarie
2017, prin care factura menţionată a fost compensată parţial cu factura nr. KDI EN 0250 (94.260 Euro) emisă de KDF
Energy SRL, rămânând un rest de plată de 122.568,00 Euro şi Declaraţia de compensare din 28 Februarie 2017, prin
care factura nr. 47540223 a fost compensată parţial cu factura nr. KDI EN 0259 (106.800 Euro) emisă de KDF,
rămânând un rest de plată de 15.768,00 Euro. În urma verificărilor efectuate de către adminsitratorul judiciar, s-a
constatat că Declaraţia de compensare din 28 Februarie 2017 nu apare în evidenţele contabile ale debitoarei. Cu toate
acestea, în conditiile art. 13.3 din Contract, daca la orice dată părţile îşi datorează reciproc una sau mai multe plati în
aceeaşi valută în baza uneia sau mai multor Tranzactii Individuale, se vor aduna sumele datorate de fiecare parte
celeilalte şi obligaţiile de plată vor fi considerate îndeplinite prin plata diferenţei rămase în urma compensării acestor
sume, caz în care partea care datorează cea mai mare sumă va plăti celeilalte părţi diferenţa dintre sumele datorate.
Aşadar, administratorul judiciar, în baza art. 90 din Legea 85/2014 constată compensarea sumelor datorate de părţi aşa
încât creditoarea va fi înscrisă la masa credală cu suma solicitată de 15.768,00 Euro. Conform prevederilor art. 107 alin.
(2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la
valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. În
considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în
vedere cursul BNR valabil pentru data de 27.03.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR =
4,455 RON. Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditoare este următoarea: 15.768
euro*4,55 RON =71.744,40 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 71.744,40 Lei. În temeiul art. 110 alin. (4)
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va
notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
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40. R.A.D.E.T.- Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, cu sediul în Strada Cavafii Vechi nr.15,
sector 3, reprezentată prin Administrator Special dl. Sorin Chiriţă şi Administrator Judiciar Rominsolv SRL a formulat
o declaraţie de creanţă prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 5.619,63 reprezentând contravaloarea
facturilor de energie termică pentru luna Martie 2017. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă la data de 8
mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea fiind scutită de plata taxei judiciare de
timbru conform art. 115 alin (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este
justificată cu următoarele documente:
• Contract de furnizare a energiei termice nr.432/01.01.2010
• Factură de energie termică aferente perioadei 03-04.2017, nr. 0074449, în valoare de 3702,20 lei
• Factură de energie termică aferente perioadei 03-04.2017, nr. 0099719, în valoare de 1917,43 lei
• Centralizator facturi energie termică.
TOTAL SUME SOLICITATE: 5619,63 lei
În fapt, s-a încheiat contractual de furnizare a energiei termice nr. 432/01.01.2010 între RADET Bucureşti, în calitate de
furnizor şi KDF Energy SRL în calitate de utilizator, contract având ca obiect furnizarea energiei termice pentru
încălzire şi apă caldă de consum. În vederea încasării energiei termice furnizate, RADET Bucureşti a emis facturile de
energie termică aferentă perioadei 03-04.2017, luna 04 reprezentând consumul pentru luna martie, facturi ce trebuiau
achitate în conformitate cu art. 15 alin (1) din contractul de furnizare a energiei termice nr. 432/01.01.2010. Din analiza
efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanței, reiese
faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, R.A.D.E.T.- Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei
Termice Bucureşti deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a procedurii
insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 5.619,63 lei. În ceea ce priveşte natura creanţei, prin
intermediul declaraţiei de creanţă, creditoarea solicită administratorului judiciar să constate faptul că această entitate
deţine împotriva debitoarei o creanţă de natură bugetară. În opinia administratorului judiciar, creanţa invocată de către
R.A.D.E.T. nu poate avea decât natură chirografară, întrucât R.A.D.E.T. realizează venituri proprii care nu reprezintă
venit la bugetul general consolidat al statului. Or, conform dispoziţiilor art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „creanţele bugetare reprezintă creanţele constând în impozite,
taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare.. Mai mult decât atât, creditoarea nu poate fi asimilată unei instituţii
publice, pentru a oferi creanţei sale o natură bugetară. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost
înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 5619,63 lei. În temeiul
art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
41. REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEAREA R.A, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu
Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1, judeţul Mehedinţi, reprezentată legal de lichidator judiciar EURO INSOL SPRL, a
formulat o declaraţie de creanţă prin care solcită înscreirea la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de
1.030.462,72 lei, compusă din:
- 341,760,42 lei reprezentând contravaloarea bonificaţie suplimentară acordată la achiziţia de biomasă conform facturii
1425627/23.09.2014;
- 688.702,30 lei reprezentând contravaloare penalităţi calculate la facturile neachitate la scadentă conform contractelor
nr. 198, 199, 200/01.10.2013, astfel cum reiese din factura nr. 160000/14.01.2016.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea fiind scutită de achitarea taxei de timbru conform art. 115 din
Legea nr. 85/2014. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de
creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Adresa nr. 1516/10.05.2017 emisă de Serviciul Financiar Contabilitate;
• Factura nr. 160001/14.01.2016, în valoare de 688,702,30 lei;
• Centralizator calcul penalităţi;
• Factura nr. 1425527/23.09.2014, în valoare de 341.760,42 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 1.030.462,72 lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea
creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, REGIA AUTONOMĂ PENTRU
ACTIVITĂŢI NUCLEAREA R.A deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de
deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 1.030.462,72 lei. În considerarea
aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 1.030.462,72 lei
42. RITAM ENERGY SRL, având sediul în Republica Serbia, Mun. Belgrad - Stari Grad, strada Terazie, nr. 5, et. 4,
reprezentată legal de Firma Tabakov, cu sediul în Bulgaria, Sofia, strada Petar Parchevich, parter, CP 1000, a formulat o
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum
total de 41.446,06 EUR, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate către debitoare, precum şi penalităţi.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
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subscrisei la data de 05 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data de 02.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru pentru furnizarea energiei electrice din data de 24.06.2016;
• Raport datat 28.03.2017;
• Factura Fiscală nr. 3/23.02.2017, în cuantum de 40.676,05 EUR.
TOTAL SUME SOLICITATE: 41.446,06 euro.
În fapt, între RITAM ENERGY SRL şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul cadru din data de 24.06.2016,
având ca obiect livrarea de energie electrică, în baza căruia a fost emisă Factura Fiscală nr. 3/23.02.2017, în cuantum de
40.676,05 EUR:
Nr. crt.
Număr factură
Data emiterii
Dată scadentă
Valoare factură
1
3
23.02.2017
28.02.2017
40.676,05 €
Total
40.676,05 €
În urma verificării documentelor anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată cu
titlu de penalităţi, în cuantum de 770,01 EUR a fost calculată în mod greşit de către creditoare, atât prin raportare la data
până la care se calculează penalităţile cât şi prin raportare la rata dobânzii care se aplică. În ceea ce priveşte data până la
care se calculează penalităţile, aceasta este 28.03.2017 şi nu 20.04.2017, cum în mod eronat a specificat creditoarea.
Conform art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială numită
generic accesorii nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii. Astfel, suma corectă
reprezentând penalităţi aplicate, conform Anexei Election Sheet aferente Contractului, este cea din tabelul de mai jos:
Nr. crt.
Data până la care se Nr zile
Valoare debit
Rata
Dobândă
caculează penalităţi
dobânzii
1
28.03.2017
28
40.676,05 €
1,5%
46,81 €
Total
40.676,05 €
46,81 €
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii
procedurii insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor
exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 27.03.2017 (valabil pentru data deschiderii
procedurii), respectiv 1 EUR = 4,455 RON. Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către
creditoare este următoarea: 40.722,86 Eur * 4,55 lei = 185.288,99 lei. Din analiza efectuată de către administratorul
judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, precum şi având în vedere dispoziţiile art.
1616 şi urm. din Noul Cod Civil, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, RITAM ENERGY
SRL deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei,
certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 185.288,99 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a
fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de
185.288,99 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
43. RITAM-4-TB LTD, având sediul în oraşul Stara Zagora, strada Knyaz Boris, nr. 93, etaj 9, Bulgaria, reprezentată
legal de Firma Tabakov, cu sediul în Bulgaria, Sofia, strada Petar Parchevich, parter, CP 1000, a formulat o declaraţie
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de
8.780,62 EUR, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate către debitoare, precum şi penalităţi. Sub
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data de 05 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data de 02.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru pentru furnizarea energiei electrice din data de 21.06.2016 plus 2 Anexe;
• Convenţie de despăgubire din data de 04.01.2017, încheiată între părţi cu referire la Contractul cadru şi anexele
acestuia;
• Scrisoare de tranzacţie de compensare din 04.01.2017, încheiată între RITAM-4-TB LTD şi KDF ENERGY SRL
• Factura Fiscală nr. 700192/31.12.2016, în cuantum de 170.190,00 EUR;
• Factura Fiscală nr. KDI EN 0242/30.12.2016, în cuantum de 161.820,00 EUR;
• Factura Fiscală nr. 160140/28.04.2017, în cuantum de 410,62 EUR.
TOTAL SUME SOLICITATE: 8.780,62 EUR.
În fapt, între RITAM-4-TB LTD şi KDF ENERGY SRL a fost încheiat Contractul cadru din data de 21.06.2016, având
ca obiect livrarea de energie electrică. În data de 30.11.2016 a fost încheiată Anexa la Contractul cadru prin care
RITAM-4-TB LTD a vândut debitoarei energie electrică în valoare totală de 170.190,00 EUR. La aceeaşi dată a mai
fost încheiată o Anexă, prin care KDF ENERGY SRL a vândut către creditoare energie electrică în valoare de
161.820,00 EUR. La data de 04.01.2017 a fost semnată Convenţia de despăgubire, vizând energia electrică furnizată în
baza celor două Anexe la Contractul cadru din 21.06.2016, prin care părţile au convenit compensarea sumelor datorate.
Factură emisă de RITAM 4 LTD (sumă care trebuie plătită de către KDF)
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Nr. crt.
1
Total

Număr factură
700192

Data emiterii
31.12.2016

Dată scadentă
20.01.2017

Valoare factură
170.190,00 €
170.190,00 €

Factură emisă de KDF (sumă care trebuie plătită de către RITAM)
Nr. crt.
Număr factură
Data emiterii
Dată scadentă
Valoare factură
1
242
30.12.2016
20.01.2017
161.820,00 €
Total
161.820,00 €
În urma compensării celor două Facturi menţionate mai sus, KDF ENERGY SRL a rămas cu un debit restant în
valoarea de 8.370,00 EUR, scadent la data de 21.01.2017. Având în vedere că nu a fost achitată în termen suma
restantă, a fost emisă Factura Fiscală nr. 160140/28.04.2017, în cuantum de 410,62 EUR, reprezentând penalităţi de
întârziere pentru neexecutarea obligaţiei de plată conform art. 4 alin. (1) din Contractul cadru. În urma verificării
documentelor anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată cu titlu de penalităţi,
în cuantum de 410,64 EUR a fost calculată în mod greşit de către creditoare, atât prin raportare la data până la care se
calculează penalităţile cât şi prin raportare la rata dobânzii care se aplică. În ceea ce priveşte data până la care se
calculează penalităţile, aceasta este 28.03.2017 şi nu 20.04.2017, cum în mod eronat a specificat creditoarea. Conform
art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială numită generic
accesorii nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii. Astfel, suma corectă reprezentând
penalităţi aplicate, conform Anexei Election Sheet aferente Contractului, este cea din tabelul de mai jos:
Nr.
Data până la care se caculează penalităţi
Nr zile
Valoare debit
Rata dobânzii
Dobândă
crt.
1
28.03.2017
67
8.370,00 €
1,5%
23,05 €
Total
8.370,00 €
23,05 €
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii
procedurii insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor
exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 27.03.2017 (valabil pentru data deschiderii
procedurii), respectiv 1 EUR = 4,455 RON. Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată cuvenită
creditoarei este următoarea: 8.393,05 Eur * 4,55 lei = 38.188,36 lei. Din analiza efectuată de către administratorul
judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, precum şi având în vedere dispoziţiile art.
1616 şi urm. din Noul Cod Civil, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, RITAM-4-TB LTD
deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei,
certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 38.188,36 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a
fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 38.188,36
lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
44. ORIGINAL POP MODEL SRL, având sediul în Baia Mare, str. Steampului, nr. 6, jud. Maramureş, a formulat o
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 203.115,06
lei, reprezentând contravaloarea Facturilor de energie electrică şi livrare a certificatelor verzi. Sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei în data de
26.04.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru la data de 21.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma
solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr. E4663/17.10.2016;
• Contractul de vânzare-cumpărare a certificatelor verzi nr. E4685/27.10.2016.
• Factura Fiscală nr. OPM-4683/10.02.2017, în cuantum de 4.766,56 lei;
• Factura Fiscală nr. OPM-4684/10.02.2017, în cuantum de 14.829,83 lei;
• Factura Fiscală nr. OPM-4685/03.03.2017, în cuantum de 6.796,83 lei;
• Factura Fiscală nr. OPM-4686/03.03.2017, în cuantum de 10.395,99 lei;
• Factura Fiscală nr. OPM-4689/18.03.2017, în cuantum de 166.326,38 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 203.115,06 lei.
În fapt, între ORIGINAL POP MODEL SRL, în calitate de Vânzător şi KDF ENERGY SRL, în calitate de Cumpărător
s-a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr. E4663/17.10.2016, având ca obiect vânzarea
respectiv cumpărarea întregii cantităţi de energie electrică livrată către SEN de către Vânzător pe durata Contractului
(01.11.2016-31.12.2021). Ulterior, la data de 27.10.2016 între aceleaşi părţi a fost încheiat Contractul de vânzarecumpărare a certificatelor verzi nr. E4685/27.10.2016, având ca obiect vânzarea de către Vânzător şi cumpărarea de
către Cumpărător, în vederea îndeplinirii cotei anuale legale de certificate verzi necesare pentru consumatorii
cumpărătorului, a cantităţii certificate verzi stabilite conform Anexei 2 la contract. În baza acestor Contracte au fost
emise Facturile Fiscale:
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Nr.
crt.
1

Număr
factură
4683

Data
emiterii
10.02.2017

2

4684

10.02.2017

3

4685

03.03.2017

4

4686

03.03.2017

5

4689

18.03.2017

Explicaţie

Dată scadentă

Valoare factură

Vânzare certificate verzi Ianuarie
2017 MHC1
Vânzare certificate verzi Ianuarie
2017 MHC2
Vânzare
Energie
Electrică
Februarie 2017 MHC1
Vânzare
Energie
Electrică
Februarie 2017 MHC2
Vânzare certificate verzi Februarie
2017 MHC1 şi MHC2

12.03.2017

4.766,56 lei

01.03.2017

14.829,30 lei

22.03.2017

6.796,83 lei

22.03.2017

10.395,99 lei

31.03.2017

166.326,38 lei

Total
203.115,06 lei
Conform Contractului de vânzare-cumpărare a certificatelor verzi nr. E4685/27.10.2016, Vânzătorul avea obligaţia de a
livra minim 2 Certificate Verzi pentru fiecare MWh aferent puterii instalate pe care o are în calitate de producător.
ORIGINAL POP MODEL SRL a emis Facturile pentru Certificate Verzi, fără însă a livra efectiv certificatele şi fără a
face dovada livrării acestora către debitoare. Prin urmare, având în vedere că ORIGINAL POP MODEL SRL nu şi-a
îndeplinit obligaţiile contractuale, acesta nu este îndreptăţit la achitarea contravalorii Facturilor în cuantum de
185.922,84 lei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în
justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, ORIGINAL POP MODEL SRL
deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei,
certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 17.192,82 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a
fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 17.192,82
lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
45. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD – Sucursala de Distribuţie a
Energiei Electrice Buzău, având sediul în Buzău, Bd. Mareşal Alex Averescu, nr. 3, a formulat o declaraţie de creanţă,
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 37.094,01 lei, reprezentând
contravaloare serviciu de distribuţie a energiei electrice, 64,25 lei reprezentând penalităţi de întârziere şi 200,00 lei
reprezentând taxa judiciară de timbru. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că
cererea a fost înregistrată la dosar în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru la data de 19.04.2017. Ulterior, la dosarul cauzei a fost depusă o completare a cererii
de înscrierea, creditoarea solicitând în plus înscrierea sumei de 64,25 lei. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. R 107100/27.07.2015;
• Factura Fiscală nr. 3190010108/27.03.2017, în cuantum de 503,04 lei;
• Factura Fiscală nr. 3190010041/28.02.2017, în cuantum de 7.775,25 lei;
• Factura Fiscală nr. 3190009994/31.01.2017, în cuantum de 12.356,35 lei;
• Factura Fiscală nr. 3190009945/31.12.2016, în cuantum de 16.048,38 lei;
• Factura Fiscală nr. 1300001624/27.03.2017, în cuantum de 179,74 lei;
• Factura Fiscală nr. 1300001602/31.01.2017, în cuantum de 231,25 lei;
• Factura Fiscală nr. 1300001639/30.04.2017, în cuantum de 64,25 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 37.094,01 lei
În fapt, între FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău, în
calitate de Operator de Dsitribuţie şi KDF Energy SRL, în calitate de Furnizor, a fost încheiat Contractul pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. R 107100/27.07.2015, având ca obiect prestarea serviciului de distribuţie
a energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii
sunt racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În ceea ce priveşte valabilitatea contractului, acesta a
început să îşi producă efectele de la data de 01.08.2015, fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată. Astfel, în baza
Contractului menţionat mai sus, au fost emise următoarele Facturi Fiscale, scadente la datele specificate în tabelul de
mai jos:
Nr. Numărul facturii
Data
Valoare
Achitat Rest de achitat Perioada
de
crt.
facturii
factură
facturare
1
Seria MNDBZ17 nr. 3190010108
27.03.2017 503,04 lei
- lei
503,04 lei
01.03.201710.03.2017
2
Seria MNDBZ17 nr. 3190010041
28.02.2017 7.775,25 lei
- lei
7.775,25 lei
Februarie 2017
3
Seria MNDBZ17 nr. 3190009994
31.01.2017 12.356,35 lei - lei
12.356,35 lei
Ianuarie 2017
4
Seria MNDBZ16 nr. 3190009945
31.12.2016 16.048,38 lei - lei
16.048,38 lei
Decembrie 2016
Total
36.683,02 lei - lei
36.683,02 lei
Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul are obligaţia de a plăti Operatorului de distribuţie
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contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I. Termenul de scadenţă al obligaţiei de plată a Facturilor Fiscale emise în baza
Contractului nr. R 107100/27.07.2015 se împlineşte, conform art. 12, în 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu
condiţia comunicării Facturii către furnizor. De asemenea, conform art. 13 din Contract, în cazul în care, în termen de
30 de zile de la data scadenţei facturii, a obligaţiilor prevăzute în art. 12, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o
dobândă penalizatoare la această sumă, calculată conform tabelului de mai jos:
Numărul facturii Data
Valoare
Data de la care Data până la care Nr. zile Valoare
scadenţă
factură
se
calculează se
calculează întârziere penalitate
penalitate
penalitate
solicitată
Seria
30.01.2017
16.048,38 lei
31.01.2017
28.03.2017
56
179,74 lei
MNDPBZ17 nr.
1300001624/27.
03.2017
Seria
30.12.2016
38.541,00 lei
31.12.2016
29.01.2017
30
231,25 lei
MNDPBZ17 nr.
1300001624/27.
03.2017
Seria
01.03.2017
12.356,35 lei
02.03.2017
27.03.2017
26
64,25 lei
MNDPBZ17 nr.
1300001639/30.
04.2017
Total
66.945,73 lei
475,24 lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA –
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă
anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 37.158,26 lei. În
considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma de 37.358,26 lei, din care 37.094,01 lei, reprezentând contravaloare serviciu de
distribuţie a energiei electrice, 64,25 lei reprezentând penalităţi de întârziere şi 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de
timbru.
46. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – SDEE Focşani, având
sediul în Focşani, B-dul Independenţei, nr. 2, jud. Vrancea, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la
masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 59.050,26 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de
distribuţie a energiei electrice. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea
a fost înregistrată la sediul subscrisei în data de 17 Mai 2017, şi depusă la dosarul cauzei în termenul limită stabilit de
către judecătorul sindic, creditoarea nefăcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Extras de cont de la data de 03.04.2017;
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. R107751/12.07.2015 plus Anexa nr. 1;
• Factura Fiscală seria MNDVN16 nr. 4190007161/31.12.2016, în cuantum de 22.655,76 lei;
• Factura Fiscală seria MNDVN17 nr. 4190007209/31.01.2017, în cuantum de 20.195,13 lei;
• Factura Fiscală seria MNDVN17 nr. 4190007249/28.02.2017, în cuantum de 16.209,37 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 59.050,26 lei
În fapt, între SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – SDEE
Focşani, în calitate de Operator de distribuţie şi KDF Energy, în calitate de Furnizor a fost încheiat Contractul pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. R107751/12.07.2015, având ca obiect prestarea serviciului de distribuţie a
energiei electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii
sunt racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În ceea ce priveşte valabilitatea contractului, acesta a
început să îşi producă efectele de la data de 01.08.2015, fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată. Astfel, în baza
Contractului menţionat mai sus, au fost emise următoarele Facturi Fiscale, scadente la datele specificate în tabelul de
mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3
Total

Numărul facturii

Data facturii

Valoare factură
22.655,76 lei

Suma
achitată
- lei

Rest de achitat
(Debit)
22.655,76 lei

Perioada
de
facturare
Decembrie 2016

Seria
MNDVN16
nr.4190007161
Seria
MNDVN17
nr.4190007209
Seria
MNDVN17
nr.4190007249

31.12.2016
31.01.2017

20.185,13 lei

- lei

20.185,13 lei

Ianuarie 2017

28.02.2017

16.209,37 lei

- lei

16.209,37 lei

Februarie 2017

59.050,26 lei

- lei

59.050,26 lei
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Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul are obligaţia de a plăti Operatorului de distribuţie
contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor
depuse de creditoare în justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă,
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – SDEE Focşani deţinea
împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă
şi exigibilă în cuantum total de 59.050,26 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 59.050,26 lei.
47. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – SDEE GALAŢI, cu
sediul în Galaţi, str. N. Bălcesu, nr. 35 A, reprezentată legal prin director ing. Emilian DUŢĂ a formulat o declaraţie de
creanţă prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 31.507,57 lei, reprezentând facturi neachitate aferente
contractului de distribuţie de energie electrică încheiat cu debitoarea KDF Energy SRL. Sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 11 Mai
2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este
justificată cu următoarele documente:
• Contractul de distribuţie a energiei electrice nr. R1074415 din data de 31.07.2015;
• Factura nr. 5190007824 din data de 31.03.2017;
• Factura nr. 5190007776 din data de 28.02.2017;
• Factura nr. 5190007729 din data de 31.01.2017;
• Factura nr. 5190007677 din data de 31.12.2016;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 31.507,57 lei
În fapt, la data de 31.07.2015 s-a încheiat un contract de distribuţie a energiei electrice ce are ca obiect prestarea
serviciul de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de distribuţie FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord
SA- pentru SDEE Galaţi pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului KDF Energy SRL, ale căror instalaţii sunt
racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În baza acestui contract precum şi în baza actelor adiţionale şi
a anexelor care prevăd locurile de consum s-au emis facturile sus menţionate, neachitate de către debitoare până la data
deschiderii procedurii insolvenţei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse
de creditoare în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, Societatea de
Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia NORD SA- prin SDEE Galaţi deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL
o creanță anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 31.507,57
lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în
categoria creanțelor chirografare, cu suma de 31.507,57 lei.
48. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – SDEE PLOIEŞTI,
având sediul în Ploieşti, str. Mărăşeşti, nr. 44, jud. Prahova, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la
masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 136.676,15 lei, din care 136.176,05 lei reprezentând
contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi 700,10 lei reprezentând penalităţi şi contravaloarea taxei
judiciare de timbru. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost
înregistrată la sediul subscrisei în data de 17 Mai 2017 şi depusă la dosarul cauzei în termenul limită stabilit de către
judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data de 31.03.2017. Analizând pe
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
următoarele documente:
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. R108253/27.08.2015 plus Anexe;
• Notificare pentru neplata contravalorii serviciului de distribuţie a energiei electrice aferent lunii Decembrie 2016 şi
confirmarea de primire;
• Anexe de calcul a penalităţilor;
• Confirmări de primire a Facturilor Fiscale;
• Factura Fiscală seria MNDPH17 nr. 1190016435/28.02.2017, în cuantum de 29.700,64 lei;
• Factura Fiscală seria MNDPH17 nr. 1190016374/31.01.2017, în cuantum de 51.766,17 lei;
• Factura Fiscală seria MNDPH16 nr. 1190016315/31.12.2016, în cuantum de 54.358,36 lei;
• Factura Fiscală seria MNDPPH17 nr. 1100001910/28.02.2017, în cuantum de 358,77 lei;
• Factura Fiscală seria MNDPPH17 nr. 1100001926/13.03.2017, în cuantum de 141,33 lei;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 136.676,15 lei
În fapt, între SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – SDEE Ploieşti,
în calitate de Operator de distribuţie şi KDF Energy, în calitate de Furnizor a fost încheiat Contractul pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice nr. R108253/27.08.2015, având ca obiect prestarea serviciului de distribuţie a energiei
electrice de către operatorul de distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt
racordate la reţeaua electrică a operatorului de distribuţie. În ceea ce priveşte valabilitatea contractului, acesta a început
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să îşi producă efectele de la data de 21.09.2015, fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată. Astfel, în baza Contractului
menţionat mai sus, au fost emise următoarele Facturi Fiscale, scadente la datele specificate în tabelul de mai jos:
Nr.
Numărul facturii
Data facturii Valoare factură
Rest de achitat Perioada
de
crt.
(Debit)
facturare
1
Seria MNDPH17 nr. 1190016435
28.02.2017
29.700,64 lei
29.700,64 lei
Februarie 2017
2
Seria MNDPH17 nr. 1190016374
31.01.2017
51.766,17 lei
51.766,17 lei
Ianuarie 2017
3
Seria MNDPH17 nr. 1190016315
31.12.2016
54.358,36 lei
54.358,36 lei
Decembrie 2016
4
Seria MNDPH17 nr. 1190016454
10.03.2017
350,88 lei
350,88 lei
Martie 2017
Total
136.176,05 lei
136.176,05 lei
Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul are obligaţia de a plăti Operatorului de distribuţie
contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I. Termenul de scadenţă al obligaţiei de plată a Facturilor Fiscale emise în baza
Contractului nr. R108253/27.08.2015 se împlineşte, conform art. 12, în 10 zile lucrătoare de la data emiterii, cu condiţia
comunicării Facturii către furnizor. De asemenea, conform art. 13 din Contract, în cazul în care, în termen de 30 de zile
de la data scadenţei facturii, a obligaţiilor prevăzute în art. 12, furnizorul va plăti, în afara sumei datorate, o dobândă
penalizatoare la această sumă, calculată conform tabelului de mai jos:
Numărul
facturii

Seria
MNDPH17
nr.
119001910/2
8.02.2017
Seria
MNDPH17
nr.
119001910/2
8.02.2018
Total

Factura
pentru care se
calculează
penalitatea
Seria
MNDPH17
nr.
1190016315

Data
scadenţei

Rest de achitat

Data de la care
se calculează
penalitate

26.01.2017

54.358,36 lei

Seria
MNDPH17
nr.
1190016317

26.01.2017

54.358,36 lei

108.716,72 lei

Zile
întârziere

Valoare
penalitate

27.01.2017

Data până
la care se
calculează
penalitate
28.02.2017

33

358,77 lei

01.03.2017

13.03.2017

13

141,33 lei

500,10 lei

Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI
ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – SDEE Ploieşti deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă
anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 136.876,15 lei. În
considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma de 136.876,15 lei, din care 136.176,05 lei, reprezentând contravaloare serviciu de
distribuţie a energiei electrice, 500,10 lei reprezentând penalităţi de întârziere şi 200,00 lei reprezentând taxa judiciară
de timbru.
49. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA – S.D.E.E. BRĂILA
având sediul în Brăila, str. Plevna, nr. 23, jud. Brăila, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa
credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de 78.151,87 lei, reprezentând contravaloarea
serviciului de distribuţie a energiei electrice şi penalităţi de întârziere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 24 Aprilie 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data
de 28.03.2016. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de
creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. 106768 din data de 14.07.2015;
• Factura Fiscală seria MNDPBR17 nr. 1200000831/27.03.2017, în cuantum de 371,29 lei;
• Factura Fiscală seria MNDPBR17, nr. 1200000826/28.02.2017, în cuantum de 380,03 lei;
• Factura Fiscală seria MNDBR17, nr. 2190008393/28.02.2017, în cuantum de 8.658,75 lei;
• Factura Fiscală seria MNDBR17, nr. 2190008348/31.01.2017, în cuantum de 9.420,07 lei;
• Factura Fiscală seria MNDBR16, nr. 2190008301/31.12.2016, în cuantum de 46.572,30 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 78.151,87 lei.
În fapt, între SDEE MUNTENIA NORD SA, pentru SDEE Brăila, în calitate de Operator de distribuţie şi KDF
ENERGY SRL, în calitate de Furnizor a fost încheiat Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr.
R106768/14.07.2015, având ca obiect prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de
distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică a
operatorului de distribuţie. În speţă, utilizatorul este SC LOTCA IMPEX SRL, în calitate de beneficiar final al
serviciului de distribuţie a energiei electrice, conform Actelor Adiţionale şi Anexelor la Contractul nr.
R106768/14.07.2015. În ceea ce priveşte valabilitatea contractului, acesta a început să îşi producă efectele de la data de
15.07.2015, fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată. Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract, Furnizorul
are obligaţia de a plăti Operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, la
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tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Termenul de scadenţă
al obligaţiei de plată a Facturilor Fiscale emise în baza Contractului nr. R106768 se împlineşte în 10 zile lucrătoare de la
data emiterii, cu condiţia comunicării Facturii către furnizor. Pentru serviciul de distribuţie al energiei electrice aferent
perioadei Decembrie 2016 – Februarie 2017, în baza Contractului menţionat mai sus, au fost emise Facturi Fiscale în
valoare de 77.400,55 lei, a căror neplată în termenul stabilit prin contract, a generat penalităţi de întârziere în cuantum
de 751,32 lei, conform tabelului de mai jos:
Număr factură Data emiterii Explicaţie
2190008301

31.12.2016

2190008348

31.01.2017

2190008393

28.02.2017

1200000826
1200000831
Total

28.02.2017
27.03.2017

Dată
scadentă
Servicii
Energie 25.01.2017
Electrică Decembrie
2016
Servicii
Energie 24.02.2017
Electrică Ianuarie
2017
Servicii
Energie 24.03.2017
Electrică Februarie
2017
Penalităţi
31.03.2017
Penalităţi
30.04.2017
78.151,87 lei

Valoare
factură
55.886,76
lei

Perioada pentru care s-au Nr
zile Valoare
calculat penalităţi
penalităţi
penalităţi
26.01.2017 27.03.2017 61
681,82 lei

11.209,88
lei

25.02.2017

27.03.2017

31

69,50 lei

10.303,91
lei
380,03 lei
371,29 lei
751,32 lei

Penalităţile de întârziere în cuantum de 751,32 lei au fost calculate în considerarea prevederilor art. 13 din Contract,
care prevede că în cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenţei facturii, a obligaţiilor prevăzute la art.
12, Furnizorul va plăti în afara sumei datorate, o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent
dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat pentru fiecare zi de întârziere faţă de
scadenţă, până în ziua plăţii (exclusiv). Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor
depuse de creditoare în justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă,
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA, Sucursala Brăila, deţinea
împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă
şi exigibilă în cuantum total de 78.151,87 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 78.151,87 lei.
50. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA, având sediul în Mun.
Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 236, jud. Dâmboviţa, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la
masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de 142.711,48 lei, reprezentând
contravaloarea facturilor de distribuţie de energie electrică emise în perioada decembrie 2016 – februarie 2017. Sub
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data de 19 Aprilie 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru, achitată în data de 05.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă,
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr. R106982 din data de 22.07.2015
• Factura Fiscală seria MNDDB16 nr. 6190009025/31.12.2016, în cuantum de 74.573,36 lei;
• Factura Fiscală sera MNDDB17, nr. 6190009081/31.01.2017, în cuantum de 62.729,97 lei;
• Factura Fiscală seria MNDDB17, nr. 6190009133/28.02.2017, în cuantum de 5.408,15 lei.
TOTAL SUME SOLICITATE: 142.711,48 lei.
În fapt, între SDEE MUNTENIA NORD SA, pentru SDEE Târgovişte, în calitate de Operator de distribuţie şi KDF
ENERGY SRL, în calitate de Furnizor a fost încheiat Contractul pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice nr.
R106982/22.07.2015, având ca obiect prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul de
distribuţie pentru utilizatorii, clienţi finali ai furnizorului, ale căror instalaţii sunt racordate la reţeaua electrică a
operatorului de distribuţie. În speţă, utilizatorul este SC WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI SRL, în calitate
de beneficiar final al serviciului de distribuţie a energiei electrice, conform Actelor Adiţionale şi Anexelor la Contractul
nr. R106982/22.07.2015. În ceea ce priveşte valabilitatea contractului, acesta a început să îşi producă efectele de la data
de 06.08.2015, fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată. Conform art. 10, respectiv art. 20 lit. a) din Contract,
Furnizorul are obligaţia de a plăti Operatorului de distribuţie contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului
contract, la tarifele reglementate, aprobate de ANRE şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. Termenul
de scadenţă al obligaţiei de plată a Facturilor Fiscale emise în baza Contractului nr. R106982 se împlineşte în 10 zile
lucrătoare de la data emiterii, cu condiţia comunicării Facturii către furnizor. Astfel, în baza Contractului menţionat mai
sus, au fost emise următoarele Facturi Fiscale, în cuantum total de 142.711,48 lei, scadente la datele specificate în
tabelul de mai jos:
Nr. crt. Număr factură
Data emiterii
Luna de livrare
Dată scadentă
Valoare factură
1
2
3
Total

6190009025
6190009081
6190009133

31.12.2016
31.01.2017
28.02.2017

dec.16
ian.17
feb.17

10.01.2017
10.02.2017
10.03.2017

74.573,36 lei
62.729,97 lei
5.408,15 lei
142.711,48 lei

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

69

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10325/25.05.2017
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI
ELECTRICE MUNTENIA NORD SA, Sucursala Târgovişte, deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o
creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 142.711,48
lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 142.711,48 lei.
51. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA, cu sediul în ClujNapoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28 A, jud. Cluj, a formulat o declaraţie de creanţă prin care solicită înscrierea la masa
credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 543.649,32 lei structurată după cum urmează:
- 38.791,96 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Sucursala Baia Mare;
- 189,29 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică
Sucursala Baia Mare;
- 23.389,75 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Sucursala Zalău;
- 203.340,30 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Sucursala Cluj-Napoca;
- 1.248,71 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică
Sucursala Cluj-Napoca;
- 344,92 lei, reprezentând contravaloare serviciului de metering Sucursala Cluj-Napoca;
- 12.702,96 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Sucursala Satu-Mare;
- 195.369,81 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Sucursala Oradea;
- 986,98 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică
Sucursala Oradea;
- 31.338,24 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Sucursala Bistriţa;
- 78,39 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică Sucursala
Bistriţa;
- 1634,96 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conform facturii seria MMFTN,
nr. 9310123720/11.04.2017 emisă de Sucursala Baia-Mare;
- 176,23 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică conform
facturii seria MMPEN, nr. 7310000962/30.03.2017 emisă de Sucursala Baia-Mare;
- 2.724 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conform facturii seria SJFTN, nr.
9610042256/06.04.2017 emisă de Sucursala Zalău;
- 108,08 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică conform
facturii seria SJPEN, nr. 7610001961/31.03.2017 emisă de Sucursala Zalău;
- 4.391,16 lei reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conform facturii seria CJFTN,
nr. 9110172978/10.04.2017 emisă de Sucursala Cluj-Napoca;
- 1.192,36 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică
conform facturii seria CJPEn7110001175/10.04.2017 emisă de Sucursala Cluj-Napoca;
- 18.339,15 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conform facturii seria
BHFTN9210118123/10.04.2017 emisă de Sucursala Oradea;
- 3.061,20 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conform facturii seria
SMFTN9410067591/11.04.2017;
- 108,85 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică conform
facturii seria SMPEN7410000551/28.03.2017 emisă de Sucursala Satu-Mare;
- 991,58 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice conform facturii seria
BNFTN9510058563/11.04.2017 emisă de Sucursala Bistriţa;
- 140,42 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor calculate pentru serviciul de distribuţie energie electrică conform
facturii seria BNPEN, nr. 7510000296/28.03.2017 emisă de Sucursala Bistriţa;
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data 08.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării
taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată
de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul nr. 33823/01.07.2015;
• Contractul nr. 30558/30.09.2015;
• Contractul nr. 43279/21.10.2015;
• Contractul 424/SM/23.12.2015 ;
• Contractul nr. 10026 BN/02.11.2015;
• Contractul nr. 70816/22.06.2015;
• Factura seria CJFTN, nr. 9110166967/10.01.2017;
• Factura seria CJFTN, nr. 9110168898/09.02.2017;
• Factura seria CJFTN, nr. 9110170936/10.03.2017;
• Factura seria CJFTN, nr. 7110001145/08.02.2017;
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• Factura seria CJPEN, nr. 7110001158/07.03.2017;
• Factura seria CJFTN9110165954/16.12.2016;
• Factura seria CJFTN9110168225/31.01.2017;
• Factura seria CJFTN, nr. 9110172978/10.04.2017;
• Factura seria CJPEN7110001175/10.04.2017;
• Factura seria SJFTN, cu nr. 9610041418/06.02.2017;
• Factura seria SJFTN, cu nr. 9610041794/07.03.2017;
• Factura seria SJFTN, cu nr. 9610042256/06.04.2017;
• Factura seria SJPEN, nr. 7610001961/31.03.2017;
• Factura seria MMFTN, nr. 9310121380/10.02.2017;
• Factura seria MMFTN, nr. 9310120307/11.01.2017;
• Factura seria MMFTN, nr. 9310122416/10.03.2017;
• Factura seria MMFTN, nr. 9310123720/11.04.2017;
• Factura seria MMPEN, nr. 7310000944/30.01.2017;
• Factura seria MMPEN, nr. 73100000962/30.03.2017;
• Factura seria MMPEN, nr. 7310000949/27.02.2017;
• Factura seria SMFTN, nr. 9410065874/09.02.2017;
• Factura seria SMFTN, nr. 9410064979/10.01.2017;
• Factura seria SMFTN, nr. 9410066613/09.03.2017;
• Factura seria SMFTN, nr. 9410067591/11.04.2017;
• Factura seria BHFTN, nr.9210116088/09.02.2017;
• Factura seria BHFTN, nr.9210115287/10.01.2017;
• Factura seria BHFTN, nr.9210116977/09.03.2017;
• Factura seria BHFTN, nr. 9210118123/10.04.2017;
• Factura seria BHPEN, nr. 7210000268/14.03.2017;
• Factura seria BHPEN, nr. 7210000265/16.02.2017;
• Factura seria BNFTN, nr. 9510057417/10.02.2017;
• Factura seria BNFTN, nr. 9510057006/11.01.2017;
• Factura seria BNFTN, nr. 9510057942/10.03.2017;
• Factura seria BNPEN, nr. 7510000293/28.02.2017;
• Factura seria BNPEN, nr. 7510000296/28.03.2017;
• Factura seria BNPEN, nr. 9510058563/11.04.2017;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 142.711,48 lei.
În fapt, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A prestează activitatea de distribuţie a
energiei electrice. KDF Energy SRL, pentru a putea furniza energie electrică clienţilor săi, a încheiat cu creditoarea,
prin sucursalele de distribuţie, contracte pentru prestarea serviciului de distribuţie, după cum urmează: Contractul nr.
33823/01.07.2015 încheiat prin Scursala de Distribuţie a Energiei Electrice Oradea, Contractul nr. 30558/30.09.2015
încheiat prin Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Cluj-Napoca, Contractul nr. 43279/21.10.2015 încheiat prin
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Baia-Mare, Contractul 424/SM/23.12.2015 încheiat prin Sucursala de
Distribuţie a Energiei Electrice Satu-Mare, Contractul nr. 10026 BN/02.11.2015 încheiat prin Sucursala de Distribuţie a
Energiei Electrice Bistriţa, Contractul nr. 70816/22.06.2015 încheiat prin Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice
Zalău. În temeiul acestor contracte, au fost emise de către creditoarea Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice
Transilvania Nord S.A, prin sucursalele sale, facturile menţionate mai sus, neachitate de către debitoarea KDF Energy
SRL. Din analizele efectuate de către administratorul judiciar, s-a constatat un sold în contabilitate în ceea ce priveşte
creditoarea în valoare de 543.722,17 lei. Cu toate acestea, având în vedere că se solicita înscrierea la masa credală doar
cu suma totală în cuantum de 543.649,32 lei, administratorul judiciar va da eficienţă prevederile art. 397 alin. (1) din
Noul Cod de Procedură Civilă: „Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu
poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut”, motiv pentru care creditoarea va fi înscrisă la masa credală cu suma
solicitată de 543.649,32 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 543.649,32 lei.
52. SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD SA, cu sediul în Braşov,
str. Pictor Luchian nr. 25, jud. Braşov, a formulat o declaraţie de creanţă prin care solicită înscrierea la masa credală a
debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 445.801,17 lei structurată după cum urmează:
- 441.107,25 lei, reprezentând contravaloarea serviciului de distribuţie conform contractelor pentru serviciul de
distribuţie a energiei electrice active şi a energiei electrice reactive;
- 1.887,84 lei, reprezentând contravaloarea deconectării la cererea debitoarei;
- 2.806,08 lei, reprezentând penalităţi calculate pentru neachitarea serviciului de distribuţie la termen.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data 06 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării
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taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată
de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Factura Fiscală nr. 719006237/06.02.2017, în valoare de 246.276,93 lei;
• Factura Fiscală nr. 7190006322/06.03.2017, în valoare de 172.049,03 lei;
• Factura Fiscală nr. 7190006353/28.03.2017, în valoare de 22.972,96 lei;
• Factura Fiscală nr. 10000000000549/28.02.2017, în valoare de 1.032,89 lei;
• Factura Fiscală nr. 7190006147/06.01.2017, în valoare de 172.147,60 lei;
• Factura Fiscală nr. 10000000000554/28.03.2017, în valoare de 1.773,19 lei;
• Factura Fiscală nr. 7190006237/06.02.2017, în valoare de 246.276,93 lei;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 445.801,17 lei
În fapt, între creditoare, în calitate de operator de distribuţie şi debitoare, în calitate de furnizor, s-au încheiat mai multe
contracte, având ca obiect prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice active şi asigurarea energiei electrice
reactive. În baza acestor contracte, au fost emise facturile sus menţionate, neachitate de către debitoare până la data
deschiderii procedurii insolvenţei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse
de creditoare în justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, SOCIETATEA
DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD SA, deţinea împotriva debitoarei KDF
ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum
total de 445.801,17 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al
Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 445.801,17 lei.
53. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 11-14, sector 1, reprezentată legal prin d-l Ovidiu AgliceruPreşedinte Directorat, a formulat o declaraţie de creanţă prin care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF
Energy SRL cu suma de 10.619.367,98 lei compusă din:
- 10.014.152 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice livrate conform contractului încheiat între
Hidroelectrica S.A în calitate de vânzător şi KDF Energy SRL în calitate de cumpărător
- 605.215,98 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru neachitarea facturilor scadente şi daune contractuale.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de
timbru, achitată în data de 19.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că
suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contractul cadru EFET şi Condiţiile specifice la Contractul Cadru;
• Factura nr. HE 170200026/01.02.2017;
• Tranzacţie individuală nr. 1507/18.04.2016- număr tranzacţie OPCOM 13033;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 43833/18.04.2016;
• Tranzacţie individuală nr.2983/03.11.2016-număr tranzacţie OPCOM 18007;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 111159/03.11.2016;
• Tranzacţiile nr. OPCOM 16373, 16376, 16377;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 86942/31.08.2016;
• Tranzacţie individuală nr. 3455/29.11.2016, număr tranzacţie OPCOM 19007;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 122282/29.11.2016;
• Tranzacţie individuală nr. 2737/26.08.2016- număr tranzacţie OPCOM 12418;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 85683/26.08.2016;
• Tranzacţie individuală nr. 1276/21.03.2016- număr tranzacţie OPCOM 12418;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 32907/21.03.2016;
• Tranzacţia nr. OPCOM 12883/12.05.2016;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 41910/12.04.2016;
• E-mail-ul de transmitere a facturii nr. HE 170200026/01.02.2017;
• Factura nr. HE170300046/01.03.2017;
• Notificare Hidroelectrica nr. 19255/21.02.2017;
• Tranzacţia individuală nr. 1507+ număr tranzacţie OPCOM 13033;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 43833/18.04.2016;
• Tranzacţiile individuale nr. 6 şi 7- număr tranzacţie OPCOM 19641, 19640;
• Formularul de confirmare a tranzacţiilor nr. 869/04.01.2017;
• Factura nr. 262/03.03.2017;
• Factura nr. HE 170300460/30.03.2017;
• Factura nr. HE 170300461/30.03.2017;
• Factura nr. HE170200373/17.02.2017;
• Factura nr. HE 170300358/08.03.2017;
• Notificare de reziliere a contractului nr. 22601/02.03.2017;
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• Contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE nr. 147/03.05.2016 şi actul adiţional nr. 1;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 10.619.367,98 lei
În fapt, între Hidroelectrica S.A în calitate de vânzător şi KDF Energy SRL în calitate de cumpărător s-a perfectat
contractul cadru EFET privind vânzarea-cumpărarea de energie electrică 927/15.10.2014, precum şi condiţiile specifice
la Contractul Cadru. În baza acestui contract cadru s-au emis:
 Factura nr. HE 170200026/01.02.2017 în valoare de 6.763.092,80 lei, reprezentând contravaloarea energiei
electrice livrate în perioada 01.01.2017-31.01.2017.
Suma de 6.763.092,80 lei este compusă din:
- Suma de 573.921,60 lei conform tranzacţie OPCOM 13033/18.04.2016;
- Suma de 587.760 lei conform tranzacţie OPCOM 18007/03.11.2016;
- Suma de 689.920 lei conform tranzacţie OPCOM 16377/31.08.2016;
- Suma de 689.920 lei conform tranzacţie OPCOM 16376/31.08.2016;
- Suma de 689.020 lei conform tranzacţie OPCOM 16373/31.08.2016;
- Suma de 1.865.600 lei conform tranzacţie OPCOM 19007/29.11.2016;
- Suma de 340.560 lei conform tranzacţie OPCOM 16252/26.08.2016;
- Suma de 662.745,60 lei conform tranzacţie OPCOM 12418/21.03.2016;
- Suma de 662.745,60 lei conform tranzacţie OPCOM 12883/12.04.2016;
 Factura nr. HE170300046/01.03.2017 în valoare de 3.251.059,20 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice
aferentă perioadei 01.02.2017-24.02.2017.
Suma de 3.251.059,20 este compusă din:
- Suma de 444.326,40 lei conform tranzacţie OPCOM 13033/18.04.2016
- Suma de 455.040 lei conform tranzacţie OPCOM 18007/03.11.2016
- Suma de 633.600 lei conform tranzacţie OPCOM 19641/04.01.2017
- Suma de 633.600 lei conform tranzacţie OPCOM 19640/04.01.2017
- Suma de 542.246,40 lei conform tranzacţie OPCOM 12418/21.03.2016
- Suma de 542.246,40 lei conform tranzacţie OPCOM 12883/12.04.2016
 Factura nr. 262/03.03.2017 în valoare de 5.679,29 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate pentru
intervalul 20.02.2017-28.02.2017 şi factura nr. HE 170300460/30.03.2017 în valoare de 19.160,86 lei reprezentând
penalităţi de întârziere calculate pentru intervalul 01.03.2017-27.03.2017. Acestea au fost emise de creditoare pentru
neachitarea la scadenţă a facturii 170200026/01.02.2017.
 Factura nr. HE 170300461/30.03.2017 în valoare de 2.736,23 lei reprezentând dobânzi de întârziere pentru
perioada 20.03.2017- 27.03.2017, calculate pentru neachitarea la scadenţă a facturii nr.HE170300046/01.03.2017.
Aceste facturi au fost calculate în conformitate cu art. 13.5 din Contractul Cadru şi Condiţiile Specifice care
reglementează rata dobânzii. Totodată, între părţi a fost încheiat contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei
electrice pe PCCB-LE nr. 147/03.05.2016, modificat prin actul adiţional nr.1. Obiectul contractului îl constituie
vânzarea-cumpărarea de energie electrică menţionată în Anexa 2, incluzând termenii şi condiţiile privind vânzareacumpărarea, facturarea, plată şi alte servicii, la preţul de contract prevăzut în Anexa 3, tranzacţionată prin intermediul
Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică- modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE. Potrivit art. 5
alin. (2) din Anexa 5 la contractul nr. 147/03.05.2016, cumpărătorul KDF Energy SRL a optat pentru varianta de plată o
lună contractuală în avans. Astfel, Hidroelectrica SA a emis factura nr. HE170200373/17.02.2017 în valoare de
576.865,20 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice pe luna martie 2017. Această factură nu a fost achitată de
către KDF Energy SRL, continuarea livrării fiind condiţionată de efectuarea plăţii în timpul stipulat. Drept urmare,
Hidroelectrica SA a notificat debititoarea cu privire la rezilierea de drept a contractului conform art. 18 alin (1) din
contract. Ca efect al rezilierii, având temei juridic art. 18 alin (3) şi (4) coroborat cu art. 2 din Anexa 7, creditoarea a
emis factura Factura nr. HE 170300358/08.03.2017 în valoare de 577.641,60 lei reprezentând o compensaţie egală cu
contravaloarea energiei electrice aferentă unui număr de 31 de zile de livrare. Din analiza efectuată de către
administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, reiese faptul că la momentul
deschiderii procedurii de insolvenţă, creditoarea deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară
datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 10.619.367,98 lei. În
considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 10.619.367,98 lei.
54. SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA, având sediul în Bucureşti, str. Polonă, nr. 65, sector 1,
a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de
18.873,82 lei, din care 17.940 lei reprezentând diferenţa energiei electrice corespunzătoare zilei de 28.03.2017, 733,82
lei reprezentând penalităţi de întârziere şi 200,00 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. Sub aspectul
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei în
data de 15.05.2017 şi expediată prin poştă la data de 11.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic,
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru la data de 04.05.2017. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr. 908/11.10.2016;
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• Scrisoare de garanţie bancară de bună plată nr. 326/14.10.2016;
• Preaviz nr. 3298/22.03.2017 privind scadenţa Facturii Fiscale nr. 1700228/28.02.2017 şi confirmare de transmitere
prin fax;
• Notificare nr. 3661/28.03.2017 privind întreruperea livrărilor de energie electrică pentru neplata Facturii Fiscale nr.
1700228/28.02.2017;
• Adresa nr. 3814/30.03.2017 către Banca Transilvania SA referitoare la executarea scrisorii de garanţie;
• Adresa nr. 4889/25.04.2017 către Banca Transilvania SA referitoare la executarea scrisorii de garanţie;
• Factura Fiscală nr. 1700228/28.02.2017, în cuantum de 524.160,00 lei;
• Factura Fiscală nr. 1700374/31.03.2017, în cuantum de 523.380,00 lei;
• Baza de calcul a penalităţilor de întârziere.
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 18.873,82 lei
În fapt, între SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA, în calitate de Vânzător şi KDF ENERGY
SRL, în calitate de Cumpărător a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr. 908/11.10.2016,
având ca obiect vânzarea-cumpărarea cantităţii de energie electrică menţionată în Anexa nr. 2, incluzând termenii şi
condiţiile privind vânzarea-cumpărarea, facturarea, plata şi alte servicii, la preţul de contract prevăzut în Anexa nr. 3,
tranzacţionată prin intermediul Pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de
tranzacţionare PCCB-LE. Preţul de Contract este cel stabilit în urma licitaţiei VB_071016_03 din data de 07.10.2016,
iar valabilitatea acestuia se întinde până la data de 31.12.2017. În baza Contractului menţionat mai sus a fost livrată
energie electrică de către creditoare, care a emis Factura Fiscală nr. 1700228/28.02.2017 reprezentând energia aferentă
lunii Februarie 2017, scadentă la data de 21.03.2017, pe care debitoarea nu a achitat-o în termenul limită de plată. Ca
urmare a neexecutării obligaţiei de plată, a fost emisă Adresa nr. 3298/22.03.2017, prin care NUCLEARELECTRICA a
somat debitoarea să procedeze la plata Facturii restante până în data de 27.03.2017. Având în vedere că la data de
27.03.2017 nu a fost efectuată plata debitului restant, prevalându-se de prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din contract,
creditoarea a întrerupt livrarea energiei şi a notificat societatea debitoare despre acestea. Pentru livrarea energiei în
perioada 1-28 Martie 2017, a fost emisă Factura Fiscală nr. 1700374/31.03.2017, în cuantum de 523.380,00 lei,
neachitată la scadenţa din data de 24.04.2017. Pentru a-şi recupera creanţa, NUCLEARELECTRICA SA a solicitat
Băncii Transilvania executarea Scrisorii de garanţie nr. 326/14.10.2016, în valoare totală de 1.029.600 lei. În urma
acestor demersuri, din valoarea totală a Facturii nr. 1700228/28.02.2017 a fost recuperată suma de 524.160,00 lei.
Ulterior a fost executată aceeaşi Scrisoare de garanţie şi pentru recuperarea creanţei aferente Facturii Fiscale nr.
1700374/31.03.2017, fiind astfel recuperată suma de 505.440,00 lei.
Nr.
crt.

Numărul
facturii

Data facturii

Valoare factură

1

17000228

28.02.2017

524.160,00 lei

Suma
achitată

Rest de
achitat
(Debit)
- lei

Perioada de facturare

524.160,00
01.02.2017-28.02.2017
lei
2
17000374
31.03.2017
523.380,00 lei
505.440,00
17.940,00 01.03.2017-28.03.2017
lei
lei
Total
1.047.540,00 lei
1.029.600,00 17.940,00
lei
lei
Sumele au fost achitate prin executarea Scrisorii de Garanţie Bancară nr. 326/14.10.2016-în valoare de 1.029.600 lei.
Prima executare a avut loc în data de 04.04.2017, iar a doua în 26.04.2017.
Deoarece Scrisoarea de garanţie acoperă doar 55 de zile de livrare, iar sumele aferente celor două Facturi Fiscale
reprezintă energia electrică livrată pentru 56 de zile, restul rămas neacoperit de Scrisoare reprezintă contravaloarea unei
zile de livrare, respectiv suma de 17.940 lei. În ceea ce priveşte penalităţile de întârziere a plăţii debitului restant
principal, acestea au fost calculate conform art. 1 din Anexa 7 la Contract, pentru 6 zile de întârziere, la o rată a
dobânzii legale de 0,02%, astfel cum se prevede prin art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015:
Numărul
facturii
pentru care se
calculează
penalitatea
17000228

Data
facturii

Data
scadenţei

28.02.201
7

21.03.201
7

Valoare
factură

Suma
achitată

Data până la
care
se
calculează
penalităţi

Nr.
zile
întâr
ziere

Penalitat
e

Valoare
penalitate
acceptată

524.160,00
- lei
28.03.2017
6
0,020%
628,99 lei
lei
Total
524.160,00
- lei
628,99 lei
lei
După cum se poate observa din tabelul de mai sus, prin cererea de înscriere la masa credală, creditoarea a calculat în
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mod greşit cuantumul penalităţilor de întârziere, raportat la 7 zile de întârziere şi nu 6 zile, cum în mod corect ar fi
trebuit calculat. Astfel, în urma analizei documentelor justificative anexate declaraţiei de creanţă, administratorul
judiciar a constatat faptul că valoarea penalităţilor de întârziere acceptată este de 628,99 lei. Din analiza efectuată de
către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei, reiese faptul că la
momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, NUCLEARELECTRICA SA deţinea împotriva debitoarei KDF
ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum
total de 18.768,99 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 18.768,99 lei, din care 17.940,00 lei
reprezentând diferenţa energiei electrice corespunzătoare zilei de 28.03.2017, 628,99 lei reprezentând penalităţi de
întârziere şi 200,00 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de
urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
55. TINMAR ENERGY SA, având sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, et. 17, Camera
10, sector 1, a formulat o declaraţie de creanţă, prin care a solicitat ca administratorul judiciar:
 să constate că Tinmar Energy deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă faţă de debitoare în valoare de
3.807.923,30 lei şi 619.080 euro;
 să constate că a intervenit compensaţia legală a creanţei reciproce deţinute de Tinmar Energy faţă de debitoare, cu
creanţa acesteia din urmă faţă de Tinmar Energy, în valoare de 892.057,99 lei şi 709.104 euro, până la concurenţa sumei
mai mici;
 să dispună înscrierea la masa credală a debitoarei a creanţei chirografare deţinute de Tinmar Energy faţă de
aceasta, în cuantum de 2.506.256,29 lei, rămasă ca urmare a constatării compensaţiei legale, reprezentând
contravaloarea energiei electrice furnizate în baza contractului EFET încheiat la data de 01.10.2014.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei în data de 15.05.2017 şi expediată prin poştă la data de 11.05.2017, în termenul limită stabilit de către
judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Certificat de înregistrare a societăţii;
• Proiectul de divizare a societăţii TINMAR IND SA ;
• Contractul EFET privind vânzarea şi cumpărarea de energie electrică din data de 01.10.2014;
• Condiţiile specifice la Contractul cadru şi actele adiţionale aferente;
• Tranzacţiile individuale prin care debitoarea se obliga să livreze energie către creditoare;
• Adresa nr. 4234/22.02.2017;
• Adresa nr. 7104/23.02.2017;
• Tranzacţiile individuale prin care creditoarea se oblige să livreze energie electrică către debitoare;
• Factura Fiscală nr. T17 ET1061, în valoare de 3.807.923,30 lei;
• Factura Fiscală nr. T17ET1066;
• Tranzacţiile individuale privind energie livrată în Ungaria;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 2.506.256,29 lei
Ca urmare a analizării documentelor anexate declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar constată că între părţi au
fost încheiate o serie de raporturi juridice comerciale specifice pieţei de energie (Contracte EFET), din care au rezultat
următoarele creanţe reciproce:
Creanţa Tinmar Energy:
Nr. factură

Data facturii

Valoare factură

T17ET-1061

28.02.2017
28.02.2017

3.807.923,30 lei
619.080 euro = 2.816.814

T17ET-1066
Total
Datoria Tinmar Energy:

6.624.737,30

Nr. factură
Data facturii
Valoare factură
KDF EN10261
28.02.2017
1.011.786,00 lei
KDF EN0257
28.02.2017
805.800 euro = 3.666.390 lei
Total
4.678.176 lei
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar constată următoarele:
 în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu
afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când
condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.”;
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 potrivit Codului Civil9, compensaţia este reglementată la art. 1616 – 1623. De asemenea, unanim10, compensaţia este
definită ca fiind un mijloc de stingere a două obligaţii reciproce şi de aceeaşi natură existente între două persoane, astfel
încât fiecare este, concomitent, creditor şi debitor al celeilalte;
 conform dispoziţiilor art. 1617 din Codul Civil sunt clare: „compensaţia operează de plin drept de îndată ce există
două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită
cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură”;
 administratorul judiciar constată faptul că suntem în prezenţa unor creanţe reciproce, certe, lichide şi exigibile, fiind
îndeplinite condiţiile pentru operarea compensării legale, până la concurenţa sumei de 4.678.176 lei.
Concluzionând, după compensarea sumei 4.678.176 lei, creditoarea mai are de încasat de la debitoarea KDF ENERGY
SRL, 1.946.561,30 lei sumă cu care va înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor. În temeiul art. 110 alin. (4) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în
regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
56. TRANSELECTRICA SA (COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE), având
sediul în Bucureşti, Bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1 a formulat o declaraţie de creanţă, prin care a solicitat
înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.040.138,18 lei, compusă din:
- suma de 1.039.938,18 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise de creditoare ca urmare a prestării serviciului
de transport al energiei electrice, al serviciilor de sistem şi conexe, pentru plata contribuţiei pentru cogenerare de înaltă
eficienţă, al producerii dezechilibrelor de producţie/consul ale debitoarei, precum şi plata contribuţiei pentru cogenerare
de înaltă eficienţă şi a penalităţilor de întârziere aferente;
- suma de 200 lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei în data de 15.05.2017 şi expediată prin poştă la data de 11.05.2017, în termenul limită stabilit de către
judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
Contract nr. C460/20.12.2013
Nr. Numărul
Data facturii Valoare
Suma
Rest
de Perioada
de Seviciul prestat
crt. facturii
factură
achitată
achitat
facturare
(Debit)
1
TEL17STS 23.03.2017
193.796,52
93.132,16 100.664,36 Februarie 2017 Servicii tehnologice de
7298
lei
lei
lei
Sistem
2

TEL17SSF
9932
TEL17STS
7421
TEL17TR
4222
TEL17TR
4102
TEL17SSF
9821

3
4
5
6

23.04.2017

1.761,25 lei

- lei

21.04.2017

- lei

06.04.2017

15.688,69
lei
24.448,07
lei
2.963,62 lei

06.04.2017

215,26 lei

- lei

1.761,25
lei
15.688,69
lei
24.448,07
lei
2.963,62
lei
215,26 lei

238.873,41
lei

93.132,16
lei

145.741,25
lei

21.04.2017

Total

- lei
- lei

Contract nr. 177 2016 - Facturi restante
Nr.
Numărul
Data
Valoare
crt.
facturii
facturii
factură

Suma
achitată

1

17776

20.02.2017

513.085,45 lei

- lei

2

17931

23.03.2017

355.411,85 lei

- lei

3

18076

24.03.2017

19.029,53 lei

- lei

Rest
de
achitat
(Debit)
513.085,45
lei
355.411,85
lei
19.029,53

Martie 2017
Martie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Februarie 2017

Perioada
facturare

de

Ianuarie 2017
Februarie 2017

Servicii de Sistem
Funcţionale
Servicii tehnologice de
Sistem
Transport
energie
electrică
Transport
energie
electrică
Servicii de Sistem
Funcţionale

Seviciul prestat

Contribuţia
pentru
generarea de înaltă
eficienţă

Martie 2017

9

Dispoziţiile căruia sunt aplicabile în prezenta speţă.
Liviu Pop, Ionuţ – Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Universul Juridic,
Bucureşti, 2012, p.735; Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria Generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a,
Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 379.
10
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lei
Total

887.526,83 lei

- lei

887.526,83
lei

• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 1.040.138,18 lei
În fapt, între Transelectrica şi debitoare au fost încheiate următoarele contracte:
- Contractul nr. C 460/20.12.2013, pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate
de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică;
- Contractul nr. C 177/31.07.2013, între producătorul de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi
administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului şi restituirea supracompensării/bonusului necuvenit;
În baza acestor contracte au fost emise facturile sus enumerate şi care nu au fost achitate de către debitoare până la data
deschiderii procedurii insolvenţei. Ca urmare a analizării acestei declaraţii de creanţă, prin prisma documentelor
justificative anexate, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni:
 Conform datelor furnizate de Transelectrica, soldul facturii nr. 7298/23.03.2017 este în cuantum de 100.664,36 lei,
însă din verificările subscrisei suma restantă ar fi în cuantum de 96.650,04 lei, rezultând o diferenţă de 4.014,32 lei;
 modalitatea de stingere a facturilor este detaliată în cele ce urmează:
Nr.crt. Data plăţii Suma achitată Nr.
şi
data Valoare factura
Suma stinsă
Rest factură
facturii
1
28.03.2017 524.871,01 lei 3772/20.02.2017
516.981,87 lei
516.981,87 lei
- lei
7140/23.02.2017
339.538,54
7.889,14 lei
2
31.03.2017 369.700,00 lei
331.649,40 lei
- lei
9584/23.02.2017
38.117,45
38.050,60 lei
3
Suma se scade
66,85 lei
- lei
din
soldul
iniţial de 66,85 lei
19.04.2017 328.448,99 lei 7183/21.03.2017
1.347,84 lei
1.347,84 lei
- lei
9675/21.03.2017
151,31 lei
151,31 lei
- lei
3986/23.03.2017
302.527,27 lei
302.527,27 lei
- lei
9752/23.03.2017
21.756,09 lei
21.756,09 lei
- lei
17973/07.04.201
4.783,97 lei
4.783,97 lei
- lei
7
17975/17975
- 4.783,97 lei
- 4.783,97 lei
- lei
7298/23.03.2017
193.796,52 lei
2.666,48 lei
4
28.04.2017 94.480,00 lei
94.480,00 lei
96.650,04 lei
Total
1.317.500,00
1.414.216,89 lei
1.317.566,85
lei
lei
Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanţei,
reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, creditoarea deţinea împotriva debitoarei KDF
ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă şi exigibilă în cuantum
total de 1.035.924,40 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar
al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de total de 1.036.124,40 lei. În temeiul art. 110
alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar
va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
57. TRANSENERGO COM SA, cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembri nr. 90 – The Grand Offices, cam 2.01,
sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor chirografare, cu
suma de 228.338,61 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate, conform Contractului EFET încheiat
între părţi. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată
la sediul subscrisei în data de 15.05.2017 şi expediată prin poştă la data de 11.05.2017, în termenul limită stabilit de
către judecătorul sindic, creditoarea fiind scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Încheiere privind deschiderea procedurii insolvenţei creditoarei;
• Contractul EFET semnat de către părţi;
• Factura nr. TRG16ET1480/29.11.2016, în valoare de 651.200 lei;
• Factura nr. TRG16ET0173/01.02.2016, în valoare de 563.760 euro;
• Factura nr. TRA07311/29.11.2016, în valoare de 496.620 euro.
TOTAL SUME SOLICITATE: 228.338,61 lei
În fapt, între părţi a fost încheiat un contract de tip EFET, în baza căruia au fost emise o serie de confirmări individuale.
În temeiul confirmării individuale nr. 987/16.12.2014, creditoarea a furnizat cantitatea de energie electrică aferentă lunii
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decembrie 2015 şi a emis factura nr. TRA07311/01.12.2015, în cuantum total de 496.620 euro, reprezentând
contravaloarea energiei electrice furnizate. Din această sumă a mai rămas de plată de către debitoare suma de 2000,60
euro. De asemenea, între părţi a fost încheiată şi Confirmarea individuală nr. 2384/30.11.2015, în baza căreia creditoare
a livrat debitoarei energie electrică în luna februarie 2016, fiind emisă factura TRG16T0173/01.02.2016, pentru suma
de 563.760 euro, reprezentând contravaloarea energiei electrice livrate. Această sumă a fost achitată parţial de către
debitoare, rămânând un rest de plată de 60 euro, respectiv 273,08 lei. În executarea Confirmării individuale nr.
3524/30.08.2015, creditoarea a livrat energie electrică debitoarei în luna Noiembrie 2016, sens în care a fost emisă
factura nr. TRG16ET1480/29.11.2016, în valoare de 651.200 lei. Această factură a fost achitată parţial de către
debitoare, rămânând un rest de plată în valoare de 218.960 lei. În cuprinsul declaraţiei de creanţă, creditoarea înţelege să
invoce compensarea legal, dat fiind că la data deschiderii procedurii datora către KDF ENERGY SRL suma de 318.030
lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar constată următoarele:
 Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi
înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii
procedurii insolvenţei”.
 În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în
vedere cursul BNR valabil pentru data de 27.03.2017 (valabil pentru data deschiderii procedurii), şi nu pentru
28.03.2017, cum în mod greşit a calculat creditoarea, respectiv 1 EUR = 4,455 RON.
 în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu
afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când
condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.”;
 potrivit Codului Civil11, compensaţia este reglementată la art. 1616 – 1623. De asemenea, unanim12, compensaţia este
definită ca fiind un mijloc de stingere a două obligaţii reciproce şi de aceeaşi natură existente între două persoane, astfel
încât fiecare este, concomitent, creditor şi debitor al celeilalte;
 conform dispoziţiilor art. 1617 din Codul Civil sunt clare: „compensaţia operează de plin drept de îndată ce există
două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită
cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură”;
 administratorul judiciar constată faptul că suntem în prezenţa unor creanţe reciproce, certe, lichide şi exigibile, fiind
îndeplinite condiţiile pentru operarea compensării legale, până la concurenţa sumei de 228.335,73 lei.
 astfel, TRANSENERGO COM SA datorează către KDF ENERGY SRL o creanţă în cuantum de 89.694,27 lei.
Concluzionând, după compensarea sumei 228.335,73 lei., creditoarea nu mai are de încasat nici o creanţă de la
debitoarea KDF ENERGY SRL, neexistând nici un temei legal pentru înscrierea sa în Tabelul Preliminar al
Creditorilor. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
58. TURBODEN S.P.A, cu sediul social în Via dell Industria 21, 35018 San Marino di Lupari (PD), Italia, reprezentată
convenţional şi cu sediul procesual ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la S.P.A.R.L „Costea Craiciu”,
din Bucureşti, str. Emil Pangratti nr. 21, sector 1, prin avocat Iuliana Craiciu, a formulat o declaraţie de creanţă prin
care solicită înscreirea la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 490.082,54 Euro şi 411,45 lei, sumă
compusă din:
- 77.530,33 Euro cu titlu de daune efective;
- 383.448,38 Euro cu titlu de beneficiu nerealizat;
- 411,45 şi 29.103,83 euro, cheltuieli arbitrale (echivalentul a 2.230.973,12 lei la cursul BNR de la data deschiderii
procedurii de 4.5514lei/euro).
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei la data de 12 Mai 2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru, la data de 26.04.2017. Analizând pe fond declarația de creanță, administratorul
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Sentinţa arbitrală nr. 18 din data de 17.02.2017 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie A României în dosarul arbitral nr. 44/2015;
• Încheierea din data de 14.03.2017 pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. 8056/299/2017;
• Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti nr. 24069 în dosarul nr. 24069/27.03.2017 şi
Extrasul de Carte Funciară nr. 24069/27.03.2017 pentru imobilul situate în Bucureşti, sector 1, Calea Plevnei nr. 94,
parter;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 490.082,54 Euro şi 411,45 lei
În fapt, în data de 8 August 2014, între Turboden şi Uniconfort, actionând în calitate de furnizori şi KDF Energy SRL,
actionând în calitate de Beneficiar, s-a încheiat un contract prin care furnizorii se obligau să furnizeze echipamente
aferente unei Centrale Electrice cu Biomasă cu ciclu ORC, având o capacitate totală de 4,3 MW. În data de 10.10.2014,
11

Dispoziţiile căruia sunt aplicabile în prezenta speţă.
Liviu Pop, Ionuţ – Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Universul Juridic,
Bucureşti, 2012, p.735; Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria Generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a,
Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 379.
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debitoarea a denunţat acest contract, iar Uniconfort SRL şi Turboden au depus o cerere de arbitraj pe rolul Curţii de
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în temeiul clauzei
compromisorii prevăzute la art. 19.3 şi 19.4 din Contract, solicitând daune interese pentru nerespectarea contractului de
către KDF Energy SRL. Astfel, s-a pronunţat Sentinţa arbitrală nr. 18 din 17 Februarie 2017 în dosarul arbitral nr.
44/2015 prin care s-a admis în parte cererea de arbitrare formulată şi prin care debitoarea a fost obligată la plata sumei
de 490.082,54 Euro şi 411,45 lei, sumă compusă din: 77.530,33 Euro cu titlu de daune efective, 383.448,38 Euro cu
titlu de beneficiu nerealizat, 411,45 şi 29.103,83 euro, cheltuieli arbitrale. Ulterior, creditoarea a formulat o cerere de
executare silită solicitând punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat prin sentinţa arbitrală. Prin
încheierea din data de 06.03.2017, executorul judecătoresc a admis cererea de executare silită şi a dispus deschiderea
dosarului de executare silită nr. 87/S/2017. Mai apoi, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul 8056/299/2017, a
încuviinţat executarea silită împotriva KDF, pentru o creanţă de 490.082,54 Euro şi 411,45 lei. Astfel, creditoarea
solcită înscrierea la masa credală a KDF ENRGY SRL cu suma de 490.082,54 Euro şi 411,45 lei (2.230.973,12 lei). De
asemenea, TURBODEN S.P.A solicită înscrierea creanţei sale în cateogoria creanţelor care beneficiază de o cauză de
preferinţă. Având în vedere toate aceste aspecte, administratorul judiciar constată următoarele:
Referitor la cauzele de preferinţă aferente creanţei, art. 2.327 din Noul Cod Civil menţionează expres că acestea
sunt privilegiile, ipotecile (mobile şi imobile) şi gajul.
Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu
în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau
de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”;
În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
sunt creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie
reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie
de orice fel;
Conform art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014, creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe
care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347
din Noul Cod civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este
debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este
terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce
priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege
specială nu se prevede altfel;
Urmărirea silită a bunurilor debitoarei nu conferă creditorului dreptul de a fi înscris la masa credală în categoria
creanţelor garantate, ci demonstrează doar caracterul CERT al creanţei deţinute împotriva debitoarei, astfel cum este
definit prin art. 662 din Noul Cod de Procedură Civilă.13
Având în vedere faptul că se solicită înscrierea sumelor sus menţionate în baza unui titlu executoriu – Sentinţa arbitrală
– administratorul judiciar nu va analiza izvorul creanţei, ci va da eficienţă prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. care statuează că „Toate creanţele vor fi supuse
procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu execepţia creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti
executorii.”. Astfel, se constată faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, TURBODEN S.P.A deţinea
împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, certă, lichidă
şi exigibilă în cuantum total de 2.230.287,01 lei.
Suma acceptată Suma acceptată
Nr.
Suma solicitată - Suma solicitată
Denumire
-euro-leicrt.
euro-leiDaune efective
77.530,33 €
352.871,54 lei
77.530,33 €
352.763,00 lei
1
Beneficiu nerealizat
383.448,38 €
1.745.226,96 lei
383.448,38 €
1.744.690,13 lei
2
3

Cheltuieli arbitrale (euro)

4

Cheltuieli arbitrale (lei)

29.103,83 €

132.463,17 lei

29.103,83 €

132.422,43 lei

- €

411,45 lei
- €
411,45 lei
Total
490.082,54 € 2.230.973,12 lei
490.082,54 €
2.230.287,01 lei
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare,
administratorul judiciar a constatat faptul că sumei solicitată în baza facturilor sus menţionate îi sunt incidente
prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în
tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii
insolvenţei”. Echivalentul în lei al sumei solicitate a fost calculat la cursul de schimb al BNR din data de
27.03.2017.(4,5500 RON). În declaraţia de creanţă a creditoarei, echivalentul în lei al sumei solicitate a fost calculat la
cursul de schimb al BNR din data de 28.03.2017 - 4,5514 lei, respectiv 490.082,54 eur *4.5514 ron = 2.230.561,67 lei.
Administratorul judiciar reţine faptul că împotriva Sentinţei arbitrale nr. 18 din data de 17.02.2017 pronunţată de Curtea
de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie A României în dosarul arbitral nr.
44/2015, debitoarea a formulat acţiune în anulare, în acest sens fiind constituit dosarul nr. 2966/2/2017, aflat pe rolul
Curţii de Apel Bucureşti. Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
13
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creanţelor chirografare, cu suma de 2.230.287,01 lei, sub condiţia rezolutorie a admiterii căii de atac formulate
împotriva Sentinţei arbitrale nr. 18 din data de 17.02.2017 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie A României în dosarul arbitral nr. 44/2015. În temeiul art. 110 alin. (4) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în
regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.
59. UNICONFORT SRL, având sediul la reprezentantul ales S.P.A.R.L. Costea Craiciu, în Bucureşti, str. Emil
Pangratti, nr. 21, sector 1, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria
creanţelor chirografare, cu suma de 912.303,65 EUR şi 411,45 lei, din care:
- 165.859,44 EUR reprezentând daune efective;
- 719.340,38 EUR cu titlu de beneficiu nerealizat;
- 411,45 lei şi 29.103,83 EUR reprezentând cheltuieli arbitrale.
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul
subscrisei în data de 02.05.2017, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada
achitării taxei judiciare de timbru la data de 26.04.2017. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Sentinţa arbitrală nr. 18 din data de 17.02.2017 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie A României în dosarul arbitral nr. 44/2015;
• Încheierea din data de 14.03.2017 pronunţată de către Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. nr. 7375/299/2017:;
• Încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti nr. 24069 în dosarul nr. 24069/27.03.2017 şi
Extrasul de Carte Funciară nr. 24069/27.03.2017 pentru imobilul situate în Bucureşti, sector 1, Calea Plevnei nr. 94,
parter;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 912.303,65 EUR şi 411,45 lei
În fapt, între UNICONFORT SRL şi TURBODEN S.p.A., în calitate de Furnizori şi KDF ENERGY SRL, în calitate de
Beneficiar, la data de 08.09.2014 a fost încheiat Contractul de furnizare, având ca obiect furnizarea echipamentelor
aferente unei Centrale Electrice cu Biomasă cu ciclu ORC de capacitate 4,3 MW. La data de 10.10.2014 debitoarea a
denunţat unilateral Contractul, iar ca urmare a acestei denunţări, Furnizorii au depus o cerere de arbitraj pe rolul Curţii
de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, solicitând daune interese.
La data de 17 Februarie 2017 a fost pronunţată Sentinţa arbitrală nr. 18 prin care instanţa a admis în parte solicitarea
creditoarei şi a obligat debitoarea la plata sumei de 883.199,82 EUR, din care 163.859,44 EUR cu titlu de daune
efective şi 719.340,38 EUR cu titlu de beneficiu nerealizat. Instanţa a mai dispus şi obligarea pârâtei la achitarea sumei
totale de 822,90 lei şi 58.207,66 EUR cu titlu de cheltuieli arbitrale. Pentru a-şi recupera creanţele, UNICONFORT
SRL a introdus la data de 06.03.2017 o cerere de executare silită, încuviinţată de instanţă prin încheierea din 08.03.2017
pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 7375/299/2017. În considerarea faptului că
UNICONFORT SRL a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei în categoria creanţelor garantate, menţionăm
faptul că toate drepturile de preferinţă invocate de către creditoare vor fi analizate prin raportare la prevederile legale ce
vor fi detaliate în cele ce urmează:
Referitor la cauzele de preferinţă aferente creanţei, art. 2.327 din Noul Cod Civil menţionează expres că acestea
sunt privilegiile, ipotecile (mobile şi imobile) şi gajul.
Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu
în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau
de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”;
În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
sunt creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie
reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie
de orice fel;
Conform art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014, creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe
care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347
din Noul Cod civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este
debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este
terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce
priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege
specială nu se prevede altfel;
Urmărirea silită a bunurilor debitoarei nu conferă creditorului dreptul de a fi înscris la masa credală în categoria
creanţelor garantate, ci demonstrează doar caracterul CERT al creanţei deţinute împotriva debitoarei, astfel cum este
definit prin art. 662 din Noul Cod de Procedură Civilă.
Având în vedere faptul că se solicită înscrierea sumelor sus menţionate în baza unui titlu executoriu – Sentinţa arbitrală
– administratorul judiciar nu va analiza izvorul creanţei, ci va da eficienţă prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. care statuează că „Toate creanţele vor fi supuse
procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu execepţia creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti
executorii.”. Astfel, se constată faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, UNICONFORT SRL
deţinea împotriva debitoarei KDF ENERGY SRL o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei,
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certă, lichidă şi exigibilă în cuantum total de 4.151.393,06 lei, după cum urmează:
Nr. Denumire
Suma solicitată - Suma solicitată - Suma acceptată - Suma acceptată crt.
euroleieurolei1
Daune efective
163.859,44 €
745.789,86 lei
163.859,44 €
745.560,45 lei
2
Beneficiu nerealizat
719.340,38 €
3.274.005,81 lei
719.340,38 €
3.272.998,73 lei
3
Cheltuieli
arbitrale 29.103,83 €
132.463,17 lei
29.103,83 €
132.422,43 lei
(euro)
4
Cheltuieli arbitrale (lei)
-€
411,45 lei
-€
411,45 lei
Total
912.303,65 €
4.152.670,28 lei
912.303,65 €
4.151.393,06 lei
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, astfel cum ne-a fost pusă la dispoziţie de către societatea creditoare,
administratorul judiciar a constatat faptul că sumei solicitată în baza facturilor sus menţionate îi sunt incidente
prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în
tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii
insolvenţei”. În declaraţia de creanţă a creditoarei, echivalentul în lei al sumei solicitate a fost calculat la cursul de
schimb al BNR din data de 28.03.2017 - 4,5514 lei, respectiv 912.303,65 eur *4.5514 ron = 4.152.670,28 lei. Deoarece
cursul Euro aplicabil este cel din data de 27.03.2017 - 4.55 lei, respectiv 912.303,65 eur * 4.55 ron = 4.151.393,06 lei,
se observă o diferenţă la suma în lei, astfel că va fi acceptată suma de 4.151.393,06 lei. Administratorul judiciar reţine
faptul că împotriva Sentinţei arbitrale nr. 18 din data de 17.02.2017 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie A României în dosarul arbitral nr. 44/2015, debitoarea a
formulat acţiune în anulare, în acest sens fiind constituit dosarul nr. 2966/2/2017, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.
Prin urmare, creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma
de 4.151.393,06 lei, sub condiţia rezolutorie a admiterii căii de atac formulate împotriva Sentinţei arbitrale nr. 18 din
data de 17.02.2017 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
A României în dosarul arbitral nr. 44/2015. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la
măsura luată.
60. VEOLIA ENERGIE IAŞI, cu sediul în Iași, Şoseaua națională nr. 43, camera 19, etajul 1, jud. Iași, reprezentată prin
dl. Alexandru Teleru – Președinte Directorat, a formulat o declarație de creanță prin care solicită înscrierea la masa
credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 545.619,10 lei, compusă din 540.993,60 lei reprezentând
contravaloare facturilor neachitate în urma cantității de energie electrică vândute către debitoare și suma de 4.625,50 lei
reprezentând penalități de întârziere în cotă de 0,03% pe zi de întârziere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei în termenul limită stabilit de către
judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declarația de
creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele documente:
• Contract de vânzare cumpărare a energiei electrice nr. 274/27.09.2016;
• Factură fiscală VEI SE nr. 2017-0077/01.02.2017 în valoare de 289.818 lei;
• Factură fiscală VEI SE nr. 2017-0163/16.02.2017, în valoare de 251.175,60 lei;
• Fișă partener și borderou calcul penalități (4.625,50 lei);
• Notificare de plată nr. 1974/24.02.2017;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 545.619,10 lei
În fapt, la data de 27 Septembrie 2016 s-a încheiat între părți un contract de vânzare-cumpărare a energei electrice ce
are ca obiect vânzarea de cantități de energie electrică de către Veolia Energie Iași cumpărătorului KDF Energy SRL.
Conform art. 1 din Anexa 5 a acestui contract au fost emise facturile VEI SE nr. 2017-0077/01.02.2017 și VEI SE nr.
2017-0163/16.02.2017, menționate mai sus. Penalitățile de întârziere în cuantum de 4.625,50 lei au fost calculate în
conformitate cu prevederile art. 1 lit. b) din Anexa 7 a contractului nr. 274/27.09.2016, în cotă de 0,03% pe zi de
întârziere, calculate de la ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data deschiderii procedurii de
insolvență a debitoarei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare
în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, creditoarea deținea împotriva
debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă
în cuantum total de 545.619,10 lei, compusă din 540.993,60 lei reprezentând contravaloare facturilor neachitate în urma
cantității de energie electrică vândute către debitoare și suma de 4.625,50 lei reprezentând penalități de întârziere. În
considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria
creanțelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 545.619,10 lei.
61. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 154A, jud. Prahova, a formulat o
declarație de creanță prin care solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de 586.489,50
lei, compusă din 581.350,12 lei reprezentând contravaloare facturilor neachitate în urma cantității de energie electrică
vândute către debitoare și suma de 5.139,38 lei reprezentând penalități. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 27 Aprilie 2017, în termenul
limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe
fond declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu
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următoarele documente:
• Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB LE nr. VEP RU 121/21.10.2016;
• Factura VEP SE 2017-0090/06.02.2017, în valoare de 310.974,80 lei;
• Factura VEP SE 2017-0115/16.02.2017, în valoare de 269.511,50 lei;
• Factura VEP SE 2017-0150/01.03.2017, în valoare de 863,82 lei;
• Dovada achitării taxei judiciare de timbru.
TOTAL SUME SOLICITATE: 586.489,50 lei
În fapt, între părţi a fost încheiat Contractul cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice pe PCCB LE nr. VEP RU
121/21.10.2016, în baza căruia creditoarea a vândut debitoarei o cantitate de energie electrică de 10.778,400 Mwh la o
putere constantă de 4,99 MW. În baza acestui contract au fost emise facturile sus enumerate, care au rămas neachitate
de către debitoare până la data deschiderii procedurii insolvenţei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar
asupra documentelor depuse de creditoare în justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de
insolvență, creditoarea deținea împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a
procedurii insolvenței, certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 586.489,50 lei, compusă din 581.350,12 lei
reprezentând contravaloare facturilor neachitate în urma cantității de energie electrică vândute către debitoare și suma
de 5.139,38 lei reprezentând penalități. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 586.489,50 lei.
62. XALANDINE ENERGY SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Henri Coandă, nr. 27, sector 1, reprezentată prin
administrator Alina Ştefănescu, solicită înscrierea la masa credală a debitoarei KDF Energy SRL cu suma de
233.054,91 lei, reprezentând contravaloarea energiei eletrice livrate. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă,
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 11.05.2017, în termenul limită
stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond
declarația de creanță, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu următoarele
documente:
• Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1135/26.04.2012;
• Factura fiscală nr. XE 120/31.12.2016, în valoare de 57 521,14 lei;
• Factură fiscală nr. XE 121.1/31.01.2017, în valoare de 81.361,45 lei;
• Factură fiscală nr. XE 121.2/31.01.2017, în valoare de 94.172.32 lei;
TOTAL SUME SOLICITATE: 233.054,91 lei
În fapt, între părţi a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1135/26.04.2012 prin care societatea KDF
Energy SRL se obliga să cumpere de la Xalandine Energy SRL întreaga cantitate de energie electrică produsă de
centralele electrice CEF LEU şi CEF LEU II, care aparţin Xalandine Energy SRL. Conform art. 5 din acest contract
vânzătorul a emis facturile XE 120, XE 121.1, XE 121.2, facturi neachitate la data formulării declaraţiei de creanţă de
către creditoare. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar asupra documentelor depuse de creditoare în
justificarea creanței, reiese faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvență, Xalandine Energy SRL deținea
împotriva debitoarei KDF Energy SRL o creanță anterioară datei de deschidere a procedurii insolvenței, certă, lichidă și
exigibilă în cuantum total de 233.054,91 lei. În considerarea aspectelor prezentate mai sus, creditoarea a fost înscrisă în
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 233.054,91 lei.
CHESTIUNI FINALE
 Acest raport a fost întocmit în acord cu dispoziţiile art. 105 – 110 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu
dispoziţiile art. 111 din Legea nr. 85/2014:
(1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu
privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel.
(2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a
tabelului Preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată.
(3) Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum şi de
toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe
care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării
contestaţiei.
(4) Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al
documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă,
precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea
aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.
(5) Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor ce o însoţesc. Un
exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi
contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi debitorului, sub sancţiunea prevăzută de art. 208 alin.
(2) din Codul de procedură civilă.
(6) La termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, judecătorulsindic va soluţiona deodată, printr-o singură sentinţă, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi
nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate admite, în tot sau în parte, înscrierea
creanţelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv. Creanţele înscrise provizoriu vor avea toate drepturile
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prevăzute de lege cu excepţia dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuire. Acestea se vor consemna în contul
unic până la definitivarea creanţei.
(7) Dacă se admite creanţa fără dreptul de preferinţă pretins, aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din
valorificarea bunurilor negrevate de cauze de preferinţă.
(8) Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinţă contestat se va consemna
partea ce s-ar cuveni acelei creanţe.
Acest raport a fost conceput și redactat de RTZ & Partners S.P.R.L. Filiala Bucureşti şi sintetizează analiza
următoarelor documente/informații: (i) Declarațiile de creanță și documentele depuse la dosarul cauzei de către creditori
odată cu declarațiiile de creanță; (iii) Informaţiile extrase din Baza de date contabilă a debitoarei; (iii) Răspunsurile
recepţionate de către administratorul judiciar de la reprezentanții creditorilor și ai debitoarei. Astfel, în vederea
redactării prezentului raport, am consultat documentaţia depusă de către creditori la dosarul cauzei şi am avut în vedere
informaţiile comunicate de reprezentanţii legali ai debitoarei și ai creditorilor. Aceştia sunt singurii responsabili de
corectitudinea, realitatea şi legalitatea informaţiilor/documentelor furnizate, care beneficiază de prezumţia de
valabilitate şi legalitate până la proba contrară.
Semnătura şi ştampila

*

*

*

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10325/25.05.2017 conţine 83 pagini.
ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

83

