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printr-o lipsă de lichidități în ultima perioadă. O soluție salvatoare ar putea fi obținerea unor credite pentru desfășurarea 
activității curente a societății, raportat la activitatea societății. 
Procedura a fost deschisă la cererea debitoarei pentru imposibilitatea asigurării în totalitate a fondurilor bănești necesare 
acoperirii pasivului existent la data introducerii cererii.  
Din discuțiile cu personalul societății, debitoarea a intrat în criză, ca urmare a reducerii comenzilor de la clienții 
societății, fapt ce a dus la o restrângere a activității și la scăderea producției. Lipsa comenzilor de la actualii clienți a fost 
dublată și de lipsa contractării de noi clienți. Conducerea societății a încercat să se adapteze noilor condiții și a colaborat 
doar pe partea de prestări – servicii cu actualii clienți pentru a reduce costurile de producție și pentru a nu mai acumula 
noi datorii la furnizorii cu care a încheiat contracte.  
Deși societatea se află în impas financiar, activitatea acesteia poate produce în continuare profit și în aceste condiții o 
restructurare a datoriilor și o temporizare a plății acestora va putea oferi o reală șansă de reorganizare, de achitare a 
datoriilor și de ieșire din această procedură.  
Societatea trebuie să se concentreze pe plata datoriilor curente, în special pe plata datoriilor către furnizorii în baza 
cărora societatea poate să-și continue activitatea. 
Societatea deține bunuri în patrimoniu, conform listei depuse potrivit art. 67 alin. 1 lit. b) din Legea 85/2014 și conform 
balanței de la dosar, bunuri a căror inventariere a fost demarată.  
În ceea ce privește angajarea răspunderii organelor de conducere se constată că la apariţia insolvenţei au contribuit 
preponderent factori de natură obiectivă. Prin urmare, nu au fost identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia 
stării de insolvenţă sau elemente care să atragă incidenţa prevederilor art. 169 alin. 1) din Legea nr. 85/2014 şi care să 
fundamenteze, pe cale de consecinţă, angajarea răspunderii personale a organelor de conducere ale societăţii. În cazul în 
care în perioada imediat următoare şi înainte de prescripţia dreptului la acţiune vor apărea elemente noi care să modifice 
această concluzie, administratorul judiciar îşi rezervă dreptul de a întocmi cererea de antrenare a răspunderii personale 
patrimoniale. 
Din verificările efectuate de către administratorul judiciar, potrivit art. 38 alin. 2) din Legea 85/2014, s-a constatat că 
debitoarea nu face parte din categoriile de debitori prevăzuți în cuprinsul prevederilor menționate anterior, respectiv: 
Debitoarea deține bunuri, acte contabile, sediu social și are administrator social. În prezent are și administrator special. 
În plus, debitoarea și-a manifestat intenția de a intra în reorganizare în baza unui plan pe care îl va propune, sens în care 
a solicitat intrarea în procedura generală. Raportat la situația actuală a societății, considerăm că există o reală 
posibilitate de reorganizare efectivă a activității debitorului, în baza unui plan de reorganizare, sens în care recomandăm 
ca acesta să propună un plan de reorganizare la care, dacă va fi necesar, la cererea debitoarei, va participa și 
administratorul judiciar.  
Se încearcă luarea unor măsuri pentru redresarea și continuarea activității, respectiv achiziționarea de produse sau 
servicii la un preț mai bun decât cele actuale, renegocierea contractelor actuale, continuarea demersurilor de recuperare 
a creanțelor anterioare datei deschiderii procedurii de insolvență, denunțarea contractelor în derulare care generează 
pierderi societății, valorificarea acelor active excedentare activității curente în cadrul procedurii de insolvență, 
identificarea unor posibile soluții de reducere a costurilor salariale, orice alte măsuri care determină eficientizarea 
activității societății. 
În concluzie, administratorul judiciar apreciază că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și că există o reală 
posibilitate de reorganizare efectivă a activității debitorului, în baza unui plan de reorganizare. 

Prin administrator judiciar Insolvency Smart Concept SPRL,  
asociat coordonator 

 
Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGROCOMPLEX BIRLAD SA, cod unic de înregistrare: 2808054 

Raport de activitate al administratorului judiciar 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor   

pentru societatea debitoare Agrocomplex Bârlad SA. 
Subscrisa, Five Administration S.P.R.L., cu sediul social în București, str. Constantin Dissescu, nr. 33A, sector 1, având 
număr de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al UNPIR: RFO II 0865, tel. 031.438.16.77, fax. 
031.438.16.88, în calitate de administrator judiciar al societății Agrocomplex Bârlad SA., cu sediul în Municipiul 
Bârlad, str. Tecuciului, nr. 7, jud. Vaslui, având număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui: 
J37/231/1991 și cod unic de înregistrare: RO2808054, desemnat potrivit art. 73 din legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prin sentința civilă nr. 19/F/2018 pronunțată în data de 
25.01.2018 de către Tribunalul Vaslui, Secția Civilă în dosarul nr. 925/89/2016, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, depunem prezentul raport de activitate în care sunt prezentate demersurile efectuate în perioada: 25.01.2018 – 
04.04.2018 
1. Demersuri efectuate după deschiderea procedurii 
Având în vedere faptul că imediat după pronunțarea sentinței de deschidere a procedurii de insolvență, societatea 
debitoare a formulat apel împotriva acesteia, precum și cerere de suspendare a efectelor executorii a acestei hotărâri, 
conform art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 85/2014 și totodată cerere de suspendarea provizorie până la judecarea 
cererii de suspendare formulată în cadrul apelului, administratorul judiciar a formulat și depus întâmpinări în cadrul 
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tuturor acestor dosare. 
În urma soluționării cererilor de suspendare de către instanța de apel, hotărârea de deschidere a procedurii a continuat 
să-și producă efectele juridice specifice, urmând ca în perioada imediat următoare să fie soluționat și apelul formulat. 
Situația actuală a acestor dosare este următoarea: 

91/45/2018 
Curtea de Apel Iași 

Petent: Agrocomplex Bârlad SA 
Obiect: suspendare executare suspendare provizorie a executării sentinței civile nr. 
19/F/25.02.2018 
Termen - 21.02.2018: Respinge cererea formulată de apelanta SC Agrocomplex Birlad SA 
privind suspendarea provizorie a executării sentinței civile nr. 19/F/2017 din 25 ianuarie 
2018, pronunțată de Tribunalul Vaslui, Secția Civilă. Definitivă. Pronunțată în ședință 
publică azi, 21 februarie 2018. 

925/89/2016 
Curtea de Apel Iași 

Petent: Agrocomplex Bârlad SA 
Obiect: suspendarea executării sentinței civile nr. 19/F/25.02.2018 
Termen - 08.03.2018: Respinge cererea formulată de apelanta – debitoare Agrocomplex 
SA, de suspendare a executării sentinței civile nr. 19/F/2018 din 25 ianuarie 2018 
pronunțată de Tribunalul Vaslui, Secția Civilă. Dispune restituirea cauțiunii în cuantum de 
1.000 lei, achitată de apelanta Agrocomplex SA cu recipisa de consemnare nr. 664163/1 din 
27 februarie 2018, la CEC Bank, Unitatea Bârlad. Definitivă. Pronunțată în ședință publică 
azi, 08 martie 2018. 

925/89/2016 
Curtea de Apel Iași 

Petent: Agrocomplex Bârlad SA 
Obiect: apel împotriva sentinței civile nr. 19/F/25.02.2018 
Termenul următor – 16.05.2018  

2. Cererea de prelungire a termenelor stabilite în procedură de către judecătorul sindic 
Având în vedere cererile de suspendare și apelul introdus de către societatea debitoare, procesul de furnizare a 
informațiilor necesare în vederea efectuării demersurilor de prime măsuri în cadrul procedurii a fost îngreunat la 
început.  
Pentru a evita nerespectarea termenelor stabilite de către judecătorul sindic în cadrul sentinței de deschidere a 
procedurii, administratorul judiciar a solicitat în temeiul art. 97 alin. (1) a art. 100 alin. (2) și a art. 101 alin. (1) din 
legea nr. 85/2014: 
- prelungirea termenului pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014, asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului cu menționarea persoanelor care le-ar fi imputabilă. 
- majorarea termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului și, pe cale de 
consecință, majorarea celorlalte termene care se calculează în raport de termenul a cărui majorare se solicită, astfel: 
- termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe,  
- termenul de definitivare a tabelului creanțelor,  
- locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor. 
- prelungirea termenului pentru finalizarea inventarierii bunurilor din averea debitoarei conform art. 101 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 
Prin încheierea de ședință pronunțată în data de 13.03.2018, judecătorul sindic a decis următoarele: 

925/89/2016 
Tribunalul Vaslui 

Petent: Five Administrațion SPRL 
Obiect: Cerere de prelungire a termenelor 
Termenul – 13.03.2018: Admite cererea formulată de Five Administration SPRL București, în calitate de 
administrator judiciar al SC Agrocomplex Bârlad SA. Dispune prelungirea termenului pentru depunerea 
declarațiilor de creanță, precum și a termenului pentru depunerea raportului prev. de art.97 din Legea 85/2014 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la starea de insolvență, cu 30 zile. Dispune prelungirea termenelor 
prev. de art. 100 al.1 li. b, c și e cu 30 zile. Dispune prelungirea termenului pentru finalizarea inventarierii 
bunurilor din averea debitoarei cu 30 zile. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea 
căii de atac va fi depusă la Tribunalul Vaslui. Pronunțată în ședința publică azi, 13.03.2018  

Având în vedere hotărârea pronunțată de către judecătorul sindic administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 
5996/21.03.2018 noile termene de procedură astfel: 

  Noul termen: 

Art. 97 alin. (1) 
Termen pentru întocmirea și supunerea judecătorului-sindic a raportului 
prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014:  

12.04.2018 

Art. 100 alin. (1) lit. b) 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanței asupra 
averii societății debitoare: 

12.04.2018 

Art. 100 alin. (1) lit. c) 
Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, și publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor:  

12.05.2018 

Art. 100 alin. (1) lit. e) 
Prima ședință a Adunării generale a creditorilor: 
Ședința va avea loc la sediul debitoarei din Bârlad, str. Tecuciului nr. 7, 
jud. Vaslui 

16.05.2018  
ora 11.30 

Art. 101 alin. (1) 
Termen pentru realizarea procedurii de inventariere a bunurilor din 
averea debitorului: 

12.05.2018 
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3. Demersuri efectuate în vederea îndeplinirii primelor măsuri 
După obținerea certificatului de grefă cuprinzând sentința de prelungire a termenelor din cadrul procedurii 
administratorul judiciar provizoriu a procedat de îndată la efectuarea demersurilor reprezentând primele măsuri în 
procedură, prevăzute la Titlul II, Capitolul I, Secțiunea a 4-a din Legea nr. 85/2014, precum și la îndeplinirea atribuțiilor 
stabilite de către judecătorul sindic prin sentința de deschidere a procedurii generale. Astfel, au fost efectuate 
următoarele demersuri:  
3.1 Comunicarea notificării de deschidere a procedurii generale a insolvenței 
Administratorul judiciar a comunicat, în condițiile art. 99 alin. 3 din legea nr. 85/2014, notificări privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență a societății debitoare. Notificare transmisă a cuprins informațiile prevăzute de lege, 
respectiv:  
- termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii,  
- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii societății debitoare,  
- termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe,  
- locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor. 
Procedura de notificare a fost îndeplinită astfel: 

Potrivit prevederilor Codului de 
procedură civilă 

Notificarea de deschidere a procedurii de insolvență. s-a comunicat prin 
intermediul poștei o scrisoare recomandată la sediul social / domiciliul 
persoanelor notificate. 

Buletinul Procedurilor de 
insolvență 

Notificarea de deschidere a procedurii de insolvență a fost publicată în BPI nr. 
5996/21.03.2018 

Astfel, a fost comunicate notificări, în condițiile prezentate mai sus, următoarelor entități: 

Societății debitoare 

A fost comunicată notificarea din data de 06.02.2018. Prin intermediul acestei 
notificări le-au fost puse în vedere societății debitoare și reprezentanților 
acesteia drepturile și obligațiile ce le revin pe parcursul procedurii de 
insolvență. 

Tuturor creditorilor menționați în 
lista depusă de către debitor: 

În acest sens administratorul judiciar a transmis un număr total de 273 notificări 

Oficiul Registrului Comerțului 
Administratorul judiciar a notificat Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Vaslui cu privire la deschiderea procedurii insolvenței faţă de 
Societate, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare 

Instanțelor judecătorești în a căror 
jurisdicție se află sediul 
debitorului 

Administratorul judiciar a procedat la notificarea instanțelor judecătorești în a 
căror jurisdicție se află sediul debitorului în vederea aplicării prevederilor art. 
75 din legea nr. 85/2014 potrivit cărora se suspendă de drept orice acțiune 
judiciară sau măsură de executare silită asupra averii debitorului. Notificarea a 
fost transmisă următoarelor instanțe: 
Tribunalul Vaslui 
Judecătoria Bîrlad 
Judecătoria Huşi 
Judecătoria Vaslui 

Tuturor băncilor unde debitorul 
are deschise conturi 

Administratorul judiciar a procedat la notificarea băncilor la care societatea 
avea deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 
85/2014 potrivit cărora se suspendă de drept orice acțiune judiciară sau măsură 
de executare silită asupra averii debitorului. Notificarea a fost transmisă 
următoarelor bănci: 
Banca Transilvania 
Banca Românească 
Patra Bank 
Eximbank SA 
O.T.P. Bank 
Contul unic al procedurii de insolvență a fost deschis la CEC Bank  

Executorilor Judecătorești 

Administratorul judiciar a procedat la notificarea unui număr de 3 executori 
judecătorești în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 
potrivit cărora se suspendă de drept orice acțiune judiciară sau măsură de 
executare silită asupra averii debitorului.  

Uniunii Națională a Practicienilor 
în Insolvență - Filiala București 

Administratorul judiciar a procedat la notificarea Uniunii Naționale a 
Practicienilor în Insolvență - Filiala București cu privire la desemnarea Five 
Administration SPRL ca administrator judiciar 

4. Adunarea generală a asociaților pentru desemnarea administratorului special. 
Având în vedere prevederile legii nr. 31/1990 precum și pe cele ale Actului constitutiv al societății debitoare, 
administratorul judiciar a convocat la data de 12.04.2018, ora 12:00, la sediul debitoarei în Bîrlad, str. Tecuciului nr 7, 
Jud. Vaslui prin scrisoarea recomandată din data de 12.03.2018, adunarea generală a acționarilor societății debitoare, 
pentru desemnarea administratorului special al societății. 
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Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 
1. Desemnarea administratorului special, având atribuțiile prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014. 
2. Stabilirea retribuției administratorului special. 
3. Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârii adunării generale a acționarilor 
5. Mențiunile obligatorii ale raportului de activitate  

Conform art. 5 alin. (1) pct. 28 din legea nr. 85/2014 
Persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum și onorariul acestora 
 În această perioadă, nu au fost desemnate persoane de specialitate 
Actele de dispoziție asupra averii debitorului și documentele încheiate în acest sens 

 
Nu au fost întocmite acte de dispoziție care să depășească limitele activității curente cu privire la 
bunurile din patrimoniul societății în această perioadă; 

Situația încasărilor și plăților, în sinteză: 

 

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții societății debitoare, situația încasărilor și plăților 
efectuate în perioada 25.01.2018 – 30.03.2018 este următoarea: 

Explicații  
Sold inițial la 25.01.2018 96.288 
Încasări 

 
incasari executari 2.627.320 
vanzari produse finite 2.394 
subventii 4.051.616 
chirii 39.572 
prestari serv 2.277 
altele 6.950 
transferuri 782.281 
Total Încasări 7.512.409 
Plăti 

 
distributii executari 2.470.845 
combustibil 390.080 
materii prima (fertilizator) 2.022.739 
taxe 4.744 
energie 17.276 
reparatii 37.896 
administrative 15.095 
prest.serv. 13.557 
salarii 483.509 
asigurari 5.083 
altele 49.617 
transferuri 782.281 
Total Plăti 6.292.721 
Sold final 30.03.2018 1.315.976 

*pe baza informațiilor puse la dispoziție de Debitoare 
În perioada analizată, Debitoarea a încasat de la executorul judecătoresc Florea Mihai suma de 
2.627.320 lei, provenită din executarea unor active proprietatea Agrocomplex. În conformitate cu art. 
75. Alin 6 din Legea 85/2014, Administratorul Judiciar a plătit suma de 2.470.845 lei către creditorii 
titulari ai cauzei de preferință asupra bunurilor adjudecate. 

Încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte 

 

În această perioadă, administratorul judiciar a procedat la menținerea tuturor contractelor de arendă a 
căror denunțare a fost notificată de către arendatori. În acest sens, au fost transmise notificări de 
menținere a contractelor către următorii: 
1. ANGHELUȚĂ CONSTANTIN  
2. NEACȘU I MIHAI  
3. VIȘAN C. GEORGETA  
4. IORDACHE CONSTANTINA  
5. VIȘAN CONSTANTIN  
6. MIHAI VERONICA  
7. MIHAI VERONICA  
8. PICIU M. IOANA  
9. SANDU ADRIAN  
10. GAFTON COSTICĂ  
11. NICOLAE MAGHIȚĂ  
12. GAFTON D. DUMITRU  
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13. PASCU VERONICA  
14. SAVA IULIAN PETRICĂ  
15. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR MEDELEANU”  
16. PAVEL NECULAI  
17. SAVA IULIAN PETRICĂ  
18. TOMȘOIU CALIN  
19. TOMȘOIU NORA  
20. TOMȘOIU LENUȚA  
21. DIMA GEORGETA  
22. HAZAZUP DUMITRA  
23. MOCĂNELU MARIA  
24. WENDEL MĂDĂLINA 
25. BALAN ANICA 
26. CRISTESCU ANDREI-STELIAN 
27. DIMA GEORGETA 
28. FRUNZA CEZARINA 
29. GHIUR ANIȚA 
30. NECHIFOR COSTEL 
31. GHILIMEI JUASCU 
32. RÂPĂ ION 
33. ARITON TOADER 
34. MOCANU LICUTA  

Promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169 
În această perioadă, nu au fost promovate astfel de acțiuni 
Măsuri privind acordarea unei protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferință 
În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri. 
Stadiul efectuării inventarierii 

 

Prin cererea depusă la dosarul cauzei, administratorul judiciar a solicitat judecătorului sindic, în 
temeiul art. 101 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014, prelungirea termenului pentru efectuarea 
inventarierii activelor societății debitoare, motivat de complexitatea acestei cauze, conform celor 
arătate în cerere. 
Prin hotărârea pronunțată în data de 13.03.2018 judecătorul sindic a dispus prelungirea termenului de 
finalizare a inventarierii la data de 12.05.2018 

6. Solicitări adresate judecătorului sindic 
1. Încuviinţarea prezentului raport și acordarea unui nou termen de continuare a procedurii insolvenței. 

Five Administration S.P.R.L., 
asociat Ciprian Milu 
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