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 Având în vedere hotărârea adunării creditorilor debitorului SC COMPANIA CONSTRUCȚII FEROVIARE SA 
Câmpulung Moldovenesc din data de 14.12.2017, creditorului CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA SA-în 
reorganizare, urmează să i se ramburseze în primul an de reorganizare suma de 129.948,37 lei, astfel: 
� ANUL I: – primul trimestru N+3: suma de 20.627,77 lei; 
- luna N+6: suma de 69.320,60 lei(inclusiv datoriile aferente perioadei de 
observație); 
- luna N+9: suma de 20.000,00 lei; 
- luna N+12: suma de 20.000,00 lei. 
VI. PROPUNEREA DE MODIFICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE AL DEBITORULUI CONSTRUCȚII 
FEROVIARE MOLDOVA SA-în reorganizare 
Reglementarea legală care stă la baza modificării Planului de Reorganizare este art. 101 alin.(5) din Legea nr.85/2006 
privind procedura insolvenței care prevede că Modificarea Planului de Reorganizare se poate face oricând pe parcursul 
procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta lege”. 
Administratorul judiciar opinează că este oportună modificarea planului de reorganizare în sensul creșterii veniturilor 
destinate plății creditorilor prin suplimentarea activelor supuse procedurii de valorificare, respectiv: 

Nr. crt. Descrierea activului 
Valoarea de 

piata 
(EURO) 

Valoarea de 
piata 
(LEI) 

IAȘI  

1.  
Spațiu comercial în suprafata totala de 214,44 mp, situat în Iași, 
bd. Alexandru cel Bun, nr. 42, bl. C12, Jud. Iași 

225.900,00 1.017.408,00 

2.  
Teren situat în intravilanul mun. Iasi, Sos. Națională nr. 5, jud. 
Iasi, cu o suprafaţă totala de 7.848,84 mp pe care se afla 
amplasate un numar de 7 corpuri de cladire (C1-C7) 

1.638.606,00 7.379.325,00 

3.  
Spațiu comercial în suprafata totala de 120,18 mp, situat în Iași, 
bd. Alexandru cel Bun, nr. 42, bl. C11, Jud. Iași 

135.300,00 609.364,00 

4.  

Teren situat în intravilanul mun. Paşcani, Baza R.K., Panouri-
Santier 64 din statia CF Pascani, judeţul Iaşi, cu o suprafaţă totală 
de 10.000 mp pe care se afla amplasate un numar de 2 corpuri de 
cladire (C1-C2) 

220.446,00 992.846,00 

NEAMȚ 

5.  
Teren situat în extravilanul com. Timisesti, jud. Neamt, avand o 
suprafaţă totala de 10.000,00 mp, 

33.600,00 151.415,00 

SUCEAVA 

6.  
Teren situat în intravilan sat Pojorata, com. Pojorata, judeţul 
Suceava, cu o suprafaţă totala de 11.784 mp, pe care se afla 
amplasate un numar de 7 corpuri de cladire (C1-C7) 

223.173,00 1.005.126,00 

7.  

Activ imobiliar situat în intravilanul orasului Campulung 
Moldovenesc, jud. Suceava, compus din: 
- cladire (parter+apartamentul nr. 4) și teren aferent avand o 
suprafata construita de 367 mp, inscris în CF. nr. 11466 a orasului 
Campulung Moldovenesc; 
- teren proprietate în suprafata de 90 mp, avand nr. cad. 271/5, 
inscris în CF. nr. 11559 a orasului Campulung Moldovenesc; 
- teren în administrare în suprafata totala de 784 mp (proprietatea 
Statului Roman), avand nr. cad. 271/2-teren în suprafata de 
417mp şi nr. cad. 85. 

94.573,00 425.938,00 

VASLUI 
8.  Dormitor Barlad 135.670,00 429.114,00 

Prezenta estimare a fost realizată pornind de la concluziile Raporturilor de evaluare a activelor CONSTRUCȚII 
FEROVIARE MOLDOVA SA-în reorganizare. 
Măsurile propuse sunt în acord cu prevederile legale în materie, dar și cu interesele prioritare ale creditorilor. 
VII. CONCLUZII: 
-așa cum rezultă din cuprinsul prezentului Raport, plățile asumate conform Programului de plăți cuprins în Planul de 
reorganizare confirmat de judecătorul-sindic prin Sentința civila nr. 173/29.01.2015, au fost respectate. 
VIII.ALTE MENŢIUNI: 
Prezentul Raport urmează a fi supus atenţiei Comitetului Creditorilor, convocat de administratorul judiciar la data de 
26.01.2018. 
IX.SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC: 
Având în vedere cele invederate prin prezentul raport de activitate și ținând cont de faptul că societatea se încadrează în 
prevederile Planului de Reorganziare, activitatea societății nu produce pierderi averii debitoarei, solicităm onoratei 
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