BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15974/31.08.2017
Județul Gorj
Secţiunea III - Asociaţii
1. CLUBUL SPORTIV PANDURII-LIGNITUL TG.-JIU, cod unic de înregistrare: 12606990
Depunere acte întocmite de administratorul judiciar
în procedura reorganizării judiciare
1. Date privind dosarul: număr dosar 4036/95/2016, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Gheorghiţa
Eftenoiu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, Județul Gorj; Programul arhivei/registraturii
instanţei: 0900-1230
3.Debitor: Clubul Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu, cod de identificare fiscală RO 12606990, sediul social:
Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 22, jud. Gorj
4. Administrator judiciar: Consulting Company IPURL, Cod de identificare fiscală RO 20570294, sediul social strada
Tudor Vladimirescu, nr. 15, localitatea Tg-Jiu, Județul Gorj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
2A0149/2006, tel./fax 0253/223744, e-mail consultingcompany@rdslink.ro, Nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică: Ciobanu Emanoil
5. Subscrisa, Consulting Company IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Clubul Sportiv „PanduriiLignitul” Tg.-Jiu, conform încheierii nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă,
în dosarul nr. 4036/95/2016, comunică cererea de deschidere a procedurii falimentului debitorului Clubul Sportiv
Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu, în anexă, în număr de 2 file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a fi publicată în Buletinul procedurilor de
insolvenţă.
Cerere de deschidere a procedurii falimentului
debitorului Clubul Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu
Nr. 2947, data emiterii: 20.06.2017
Număr dosar 4036/95/2016, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Gheorghiţa Eftenoiu.
Administrator judiciar: Consulting Company IPURL, Debitor: Clubul Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu
În fapt, prin încheierea nr. 60 din data de 19.10.2016, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 4036/95/2016, în
temeiul art. 71 raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței
debitorului Clubul Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu şi numirea Consulting Company IPURL în calitatea de
administrator judiciar.
Conform intenţiei de reorganizare a activităţii manifestată prin declaraţia prevăzută de art. 67 alin. (1) din Legea nr.
85/2014 și în baza aprobării Adunării Generale a Asociaţilor din data de 02.03.2017, debitorul prin administratorul
special Golea Marin a depus la dosarul cauzei planul de reorganizare a activităţii, propus de acesta.
În temeiul prevederilor art. 137, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 4553/07.03.2017 anunţul privind votarea planului de reorganizare propus de debitor în
Adunarea Creditorilor convocată în data de 28.03.2017, ora 14.
Astfel cum s-a consemnat în procesul verbal depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 6786/04.04.2017, în cadrul
adunării creditorilor din data de 28.03.2017 planul de reorganizare a activităţii propus de debitor a fost acceptat de toate
cele patru categorii de creanţe prevăzute de art. 138, alin. (3) din Legea nr. 85/2014. S-a constatat de asemenea că nu
există categorii de creanţe defavorizate, iar planul de reorganizare a activităţii a fost acceptat de cel puţin 30% din
totalul creanţelor cu drept de vot înscrise în tabelul definitiv, respectiv de 80,19%.
Având în vedere procesul verbal al adunări creditorilor din data de 28.03.2017, constatând că sunt îndeplinite cumulativ
condiţiile prevăzute de art. 139 din Legea nr. 85/2014, prin sentinţa nr. 150/2017 pronunţată la data de 29.03.2017
judecătorul-sindic a confirmat planul de reorganizare a activităţii propus de debitor.
Prin planul de reorganizare s-a prevăzut eşalonarea datoriilor totale pe perioada de 3 ani, cu plăţi trimestriale astfel cum
sunt menţionate în programul de plată a creanţelor:
- Anul I - (01.04.2017 – 31.03.2018): 1.683.234,87 lei,
- Anul II – (01.04.2018 – 31.03.2019): 6.472.652,53 lei,
- Anul III – (01.04.2019 – 31.03.2020): 12.320.478,82 lei.
În baza planului de reorganizare confirmat, debitorul a continuat desfăşurarea activităţii specifice, respectiv participarea
în Liga 1, Liga a 3-a (cu echipa Pandurii 2), campionatele şi turneele de juniori.
Implementarea planului de reorganizare a avut în vedere:
- Minimizarea costurilor și creşterea veniturilor prin desfăşurarea activităţii sportive pe noul stadion;
- Rămânerea echipei în Liga 1, cu drepturi TV viitoare de încasat pentru sezonul competiţional 2016-2017 de cca. 1,2
milioane de Euro;
- Acordul de finanţare pentru anul 2017 (4.100.000 lei însuşit de asociaţi) şi propunerea CEO SA de finanţare după luna
iunie 2017;
- Perspectiva modificării cadrului legal privind finanţarea sportului.
Luarea măsurilor prevăzute în plan a condus la reducerea cheltuielilor medii lunare de la 2.516.018 lei, făcute până la
data deschiderii procedurii, la 946.277 lei pentru perioada ulterioară intrării în insolvenţă.
S-a reuşit totodată reducerea cheltuielilor cu salariile, principala categorie de cheltuieli determinată de natura activităţii
desfăşurate, salariile medii nete scăzând de la 1.292.542 lei/lună anterior intrării în insolvenţă la 361.766 lei/lună în
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

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15974/31.08.2017
perioada ulterioară. Aceasta în condiţiile păstrării până la data de 16.01.2017 (din raţiuni legate de terminare a turului
ediţiei 2016-2017 a Ligii 1 și necesitatea parcurgerii perioadei legale de preaviz) a jucătorilor de fotbal angajaţi anterior
intrării în insolvenţă cu salarii mari (5000 – 8000 euro/lunar), implicit cu obligaţii fiscale însemnate datorate bugetelor
asigurărilor sociale și bugetului de stat.
În afară de măsurile orientate în direcţia reducerii cheltuielilor, reuşita planului de reorganizare implica atingerea, în
mod obligatoriu, a următoarelor obiective:
- Licenţierea pentru participarea în Campionatul Naţional Liga 1 în sezonul competiţional 2017-2018, obiectiv
îndeplinit, prin hotărârea nr. 24/19.05.2017 a Federaţiei Române de Fotbal fiind admisă cererea pentru acordarea
licenţei depusă de Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu;
- Obţinerea de rezultate sportive care să permită evitarea retrogradării - obiectiv nerealizat, echipa participantă în Liga
1 terminând sezonul competiţional 2016 – 2017 pe locul 7 în playout, cu consecinţa retrogradării în Liga a 2-a şi
pierderii sursei de finanţare folosită în intervalul 19.10.2016 – 31.05.2017 - drepturile de televiziune.
Eşecul primei echipe în salvarea de la retrogradare a determinat ca atât antrenorul principal, cât şi majoritatea
jucătorilor (ale căror contracte/convenţii expiră la 30.06.2017) să solicite încetarea raporturilor contractuale.
S-a formulat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne apel în încercarea de anulare a Hotărârii Comisiei de
Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal din data de 18.01.2017, pronunţată în dosarul nr. 146/CD/2016, prin care
clubul a fost depunctat, reuşita acestui demers putând conduce la posibilitatea rămânerii în Liga 1, dar a cărui finalitate
este dificil de prognozat.
Practic, însă, în prezent echipa I nu mai are staff tehnic și lotul necesar participării în competiţii.
Chiar dacă nu a fost pronunţată o sentinţă de deschidere a falimentului, situaţia financiară a determinat administratorul
special să iniţieze încetarea raporturilor contractuale, atât cu fotbaliştii ale căror contracte încetează în data de
30.06.2017, cât și cu ceilalţi jucători, continuarea derulării acestor contracte antrenând în continuare cheltuieli
suplimentare cu obligaţiile bugetare aferente drepturilor salariale.
Cu excepţia sportivilor, ale căror drepturi au fost achitate parţial, ceilalţi salariaţi au drepturile băneşti neachitate pentru
lunile mai-iunie 2017, luându-se măsura intrării în concedii de odihnă.
Este de menţionat că după intrarea în procedura insolvenței asociaţii au întrerupt finanţarea clubului, neonorând la plată
sumele asumate prin semnarea acordurilor de finanţare, respectiv:
(1) Prin Hotărârea nr. 2/10.03.2015 a fost aprobat Acordul de finanţare al Clubului Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu
pe anul 2016, contribuţia financiară a fiecărui membru asociat fiind stabilită după cum urmează:
 Complexul Energetic Oltenia SA: 800.000 lei;
 Judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean Gorj: 500.000 lei;
 Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu: 1.000.000 lei;
 SC Artego SA: 3.000.000 lei;
 Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia: 100.000 lei.
Total contribuţii de plată: 5.400.000 lei
Din totalul contribuţiilor pe care membrii asociaţi s-au angajat să le plătească în anul 2016 pentru finanţarea clubului au
fost plătite anterior intrării în insolvenţă următoarele sume:
 Complexul Energetic Oltenia SA: 800.000 lei;
 Judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean Gorj: 250.000 lei;
 Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu: 250.000 lei;
 SC Artego SA: 1.045.000 lei;
 Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia: 1.000 lei.
Total contribuţii plătite: 2.346.000 lei
Ulterior deschiderii procedurii insolvenței nu au fost achitate diferenţele rămase din contribuţiile la care se angajaseră
membrii asociaţi (Complexul Energetic Oltenia SA plătind integral, conform celor menţionate mai sus), valoarea
contribuţiilor pentru anul 2016 neplătite fiind de 3.054.000 lei.
(2) Prin Acordul de finanţare nr. 1550/28.04.2017, încheiat în baza art. 8 alin. (1) din Statut, membrii asociaţi s-au
angajat să finanţeze debitorul cu suma totală de 4.100.000 lei, după cum urmează:
 Complexul Energetic Oltenia SA: 0 lei;
 Judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean Gorj: 500.000 lei;
 Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu: 300.000 lei;
 SC Artego SA: 3.000.000 lei;
 Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia: 300.000 lei.
Având în vedere că nu au fost plătite sumele prevăzute în acord, pierderea finanţării din drepturile de televiziune ca
urmare a retrogradării în Liga a 2-a şi situaţia financiară dificilă a debitorului, s-a procedat de administratorul judiciar la
convocarea Adunării Generale a Asociaţilor în data de 12.06.2017, cu următoarea ordine de zi:
1. Confirmarea angajamentului asociaţilor – membri fondatori privind finanţarea clubului, conform anexei 1 la
acordul de finanţare nr. 1550/28.04.2017, cu prezentarea graficului de finanţare (date și sume certe de plată) în
intervalul 15.06.2017 - 31.12.2017;
2. Propuneri privind continuarea / eficientizarea activităţii (nivele de salarizare, monitorizare / cheltuieli, surse
alternative de venituri, etc.) sau trecerea la faliment.
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Conform menţiunilor din procesul verbal încheiat la 12.06.2017, doar doi dintre membrii asociaţi – Artego SA şi
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia şi-au manifestat acordul de a susţine financiar clubul prin plata în parte a
contribuţiilor, respectiv câte 100.000 lei, Consiliul Judeţean Gorj arătând că poate doar să finanţeze Centrul de Copii şi
Juniori.
Deşi în cadrul şedinţei AGA din cei doi asociaţi şi-au dat acordul pentru finanţarea cu 200.000 lei, până la finalul
dezbaterilor au înţeles să renunţe la plata acestei sume.
Pe fondul întreruperii finanţării de către asociaţi, singurele surse de finanţare le-au constituit: drepturile TV de încasat
de la Liga Profesionistă de Fotbal, veniturile din cota UEFA şi cotizaţiile Consiliului Judeţean Gorj pentru juniori,
celelalte venituri (chirii stadion Drobeta Turnu Severin și vânzări de bilete fiind infime).
Menţionăm că din totalul drepturilor TV faţă de Liga Profesionistă de Fotbal, în sumă de 2.691.613,57 lei inclusiv TVA
(597.220,61 euro inclusiv TVA) debitorul a încheiat anterior deschiderii procedurii insolvenței contracte de cesiune de
creanţe în sumă de 362.745 euro, cedând aşadar peste 60% din drepturile TV de încasat, suma rămasă pentru asigurarea
finanţării fiind de doar 234.475,61 euro.
Au fost formulate de administratorul judiciar acţiuni în anularea de contracte de cesiune de creanţe în valoare totală de
281.078 euro, pentru care Liga Profesionistă de Fotbal a suspendat plata până la soluţionarea definitivă a acestor
acţiuni.
Este de asemenea de precizat că emiterea facturii fiscale nr. 59/31.01.2017 pentru drepturile TV a generat TVA de
429.753,43 lei (circa 95.500 euro), datorată bugetului statului, doar parţial achitată.
Debitorul nu a plătit rata 1 trimestrială din programul de plată a creanţelor, cu o valoare totală de 420.808,72 lei,
fondurile disponibile la data prezentă fiind insuficiente pentru achitare.
Aceasta în condiţiile blocării sumei de cca. 35000 euro existentă în contul bancar pentru restituirea aporturilor depuse
de cei doi asociaţi a căror cooptare s-a încercat, în baza hotărârii AGA din data de 30.05.2017, aceştia solicitând
retragerea urmare retrogradării şi litigiilor apărute datorită contestării hotărârii AGA, contestaţie ce face obiectul
dosarului nr. 9152/318/2017.
Datoriile acumulate în cursul procedurii depăşesc suma de 2,65 milioane lei, dintre care:
- obligaţii faţă de bugetul consolidat al statului de 1.322.876 lei, creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Gorj formulând cerere de plată pentru 1.099.184 lei (creanţă la data de 18.05.2017);
- restanţe salariale nete de 1.010.308 lei, o parte dintre creditorii salariaţi formulând cereri de plată;
- impozite locale aferente anului 2017: 38.832 lei, conform deciziei de impunere nr. 74294/04.05.2017 emisă de
Municipiul Tg-Jiu, Direcţia Publică de Venituri;
- alte datorii: 283.109 lei, reprezentate de obligaţii către furnizori, FRF.
În condiţiile pierderii finanţării din drepturi de televiziune și lipsei finanţării din partea membrilor asociaţi, debitorul se
află în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare confirmat, nedispunând de fondurile
necesare plăţii sumelor prevăzute în programul de plată a creanţelor şi obligaţiilor curente.
Faţă de motivele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 solicităm
judecătorului-sindic să dispună intrarea debitorului Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu în procedura falimentului
conform prevederilor art. 145 alin. (1) lit. C din Lege.
Pentru dovedirea prezentei cereri, înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri, sens în care depunem alăturat:
- cerere de plată nr. GJG_DEX 8195/18.05.2017 şi adresa nr. GJG_DEX 9576/16.06.2017 ale creditorului
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
- cereri de plată formulate de creditorii Unguruşan Bogdan Alexandru, Grecu Constantin, Prună Ciprian, Voiculeţ
Claudiu Dorian;
- convocare nr. 2779/08.06.2017 şi proces verbal AGA din data de 12.06.2017;
- acord de finanţare nr. 1550/28.04.2017;
- decizie de impunere nr. 74294/04.05.2017 emisă de Municipiul Tg-Jiu, Direcţia Publică de Venituri, precum şi a
oricăror alte documente de evidenţă contabilă ale debitorului, a căror necesitate va rezulta din dezbateri.
În drept, art. 143 alin. (1), art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014.
Administrator judiciar: Consulting Company IPURL,
prin asociat Ciobanu Emanoil
*
Notificare privind propunerea de intrare în faliment
Nr. 3935, data emiterii: 31.08.2017
1. Date privind dosarul: număr dosar 4036/95/2016, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Gheorghiţa
Eftenoiu
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, Județul Gorj; Programul arhivei/registraturii
instanţei: 0900-1230.
3.Debitor: Clubul Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg.-Jiu, cod de identificare fiscală RO 12606990, sediul social:
Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 22, jud. Gorj
4.Creditori: listă creditori.
5.Administrator judiciar: Consulting Company IPURL, Cod de identificare fiscală RO 20570294, sediul social strada
Tudor Vladimirescu, nr. 15, localitatea Tg-Jiu, Județul Gorj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
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