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Comunicare 
decizie civilă  nr. 247 

 emisă la: ziua 16.05.2018 
Către,Oficiul Registrului Comerţului De Pe Lângă Tribunalul Vaslui, cu sediul social în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 
275A, judeţul Vaslui, cod de identificare fiscală 14942091. 
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 247 din data de 13.04.2018 pronunţată în dosarul nr. 2025/89/2017/a5 de 
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă, privind debitorul Mopan SA – cu sediul/domiciliul în Vaslui, localitatea Vaslui, 
judeţul Vaslui, str. Podu Înalt, Număr: 1, corp C1, cod de identificare fiscală 3177520 număr de ordine în registrul 
comerțului J37/694/2008. 
Parafa şi semnătura preşedintelui instanţei,                                               Grefier, 

* 
Cod ECLI    ECLI:RO:CAIAS:2018:010.000247 
Dosar nr. 2025/89/2017/a5 
România, Curtea de Apel Iaşi 
Secţia Civilă 

Decizie nr. 247/2018 
Şedinţa publică de la 13 Aprilie 2018  

Completul compus din: 
Preşedinte Ioana Ecaterina Brădăţeanu 

Judecător Adriana Carmen Stoinel 
Grefier Modena-Lorena Ibănescu 

S-a luat în examinare cererea de apel formulată de către apelant SC Mopan SA împotriva sentinţei civile nr. 
48/F/15.02.2018 a Tribunalului Vaslui şi a încheierii din 6.02.2018, în contradictoriu cu lichidator Rovigo SPRL, 
intimat Transoil Enterprise Holding SARL-Cu Sediu De Cortespondenţă, Intimat Otp Bank România, Intimat Sc 
Agrimol Trade Srl, Intimat Tts (Transport Trade Services) Sa, Intimat Sc Agrium Agroport România Sa - Cu sediul 
Procesual, Intimat Sc Roxigimaf Srl -Cu Sediu Declara Pt. Com. Acte Procedură, Intimat Banca De Export-Import A 
României Eximbank Sa, Intimat Sc N.B.I. Financial Investments Srl -Cu sediul Procesual Ales, Intimat Boca Nicanor 
Reprezentat De Răileanu Nicolae, Intimat Patria Bank (Fostă Banca Comercială Carpatica Sa), Intimat Damian Ciprian 
Iulian, Intimat Heron Gp Srl, Intimat Sc Floarea International Srl- Prin Reprezentant Gregorio Fazzone, având ca obiect 
deschiderea procedurii la cererea creditorului cerere de apel împotriva s.c.48/f/15.02.2018 + cerere de suspendare. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru Agrium Agroport România SRL reprezentantul 
convenţional, avocat Cristian Gordoi în baza împuternicirii avocaţiale nr. 2783172 pe care o depune la dosarul cauzei, 
iar pentru Heron GP SRL se prezintă avocat Carmen Calabache cu împuternicire avocaţială la fila 94 dosar, lipsind 
celelalte părţi. 
Procedura este legal îndeplinită prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că pricina se află la primul termen de judecată, în 
procedura prealabilă s-a pus în vedere apelantei să achite taxă judiciară de timbru de 150 lei şi cauţiunea de 1000 lei, 
măsuri neîndeplinite, s-au comunicat motivele de apel, la 21.03.2018 apelanta a depus cerere de renunţare la judecată, la 
26.03.2018, respectiv 28.03.2018 au formulat întâmpinare intimata Agrium Agroport România SA şi Heron GP ce s-au 
comunicat apelantei, iar la 12.04.2018 Rovigo SPRL a depus note de şedinţă. 
Instanţa constată că apelul se află la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită şi stabileşte competenţa 
Curţii de Apel Iaşi în soluţionarea prezentei cauzei.  
Se constată că apelul este formulat în termen şi pune în discuţie excepţia netimbrării şi în subsidiar cererea de renunţare 
la judecată. 
Reprezentantul convenţional al Agrium Agroport România SRL precizează că cererea formulată nu fost timbrată, motiv 
pentru care solicită respingerea atât a cererii de apelul, cât şi a cererii de suspendare ca netimbrate. Referitor la cererea 
de renunţare, acesta solicită amendarea apelantei în baza art. 187 alin. 1 pct.1 lit. a deoarece aceasta ştia că aceasta 
cerere era vădit neîntemeiată. Grupul Racova, prin societăţile Agrocomplex, Mopan, Ragro, Comcereal, a mai formulat 
cereri identice în acest sens, fiind respinse toate acele cereri şi astfel observând că sunt neîntemeiate. Au formulat apel 
împotriva a două sentinţe de suspendare, respectiv sentinţa nr. 19 şi 20, ambele acţiuni fiind respinse de către Curtea de 
Apel Iaşi.  
Acesta solicită instanţei să ia act de cererea de renunţare formulată de către apelanta SC Mopan SA. Avocatul Agrium 
Agroport România SRL precizează că nu solicită acordarea de cheltuieli de judecată. 
Avocatul Heron GP SRL, având cuvântul asupra excepţiei netimbrării, solicită respingerea cererii ca insuficient 
timbrată, iar în subsidiar, cu privire la cererea de renunţare la judecată formulată de către apelantă, arată că nu se opune 
acesteia. Precizează că nu solicită acordarea cheltuielilor de judecată. 
Declarându-se dezbaterile încheiate, instanţa rămâne în pronunţare. 

Curtea de Apel, 
Prin sentinţa civilă nr. 48/F/15.02.2018 Tribunalul Vaslui, în temeiul art. 406 C.pr.civilă a luat act de cererile de 
renunţare la judecată formulate de către creditorii OTP Bank România SA, Banca de Export-Import a României 
Eximbank SA, Floarea Internațional SRL și Transport Trade Services SA. 
A respins ca fiind rămase fără obiect contestaţiile formulate de debitoarea SC Mopan SA cu sediul în jud. Vaslui în 
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contradictoriu cu OTP Bank România SA, cu sediul în Bucureşti, Calea Buzeşti, nr.66-68, sector 1, TTS ( Transport 
Trade Services) SA și Banca de Export-Import a României Eximbank SA. 
A respins cererea de intervenție în interesul debitoarei SC MOPAN SA formulată de intervenientul Boca Nicanor prin 
mandatar Răileanu Nicolae. 
A admis cererile formulate de către următorii creditorii : 
- Agrium Agroport România SA, cu sediul procesual ales la Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH Co KG SCA, cu sediul 
în Bucureşti, sector 1 str. Gh. Polizu nr.58-60, etj.13, Clădirea Bucharest Corporate Centre; 
- Agrimol Trade SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Vaselor nr.34, sector 2, 
- SC Roxgimaf SRL, cu sediul procesual ales la Cab. Avocat Vitalie Iascencu, cu sediul în Bucureşti, str. Nicodim 
nr.31, sector 6; 
- Transoil Enterprise Holding Sarl, cu sediul social în 70, route d Esch, L-1470, Luxemburg, Marele Ducat de 
Luxemburg; 
- SC NBI Financial Investments SRL cu sediul în București, str. Poiana Florilor nr.15, et.3, ap.7, sector 4 și cu sediul 
procesual ales la Cabinet avocat Rîndunel Stan”cu sediul în București, str. Ghiocei nr.30, bloc 30 c, sc. B, ap.86, sector 
2; 
- Damian Ciprian –Iulian, cu domiciliul în Vaslui, str. Libertății nr.31, jud. Vaslui; 
- Heron GP SRL, cu sediul în Timişoara, str. Semenic nr.14, apt.3, jud. Timiş, în contradictoriu cu debitoarea SC 
Mopan SA, cu sediul în Vaslui, str. Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui. 
A dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Mopan SA, cu sediul în Vaslui, str. 
Podu Înalt nr.1, corp C1, jud. Vaslui, CUI 3177520, înregistrată în registrul comerþului sub nr. J37/694/2008. 
În temeiul art.73 Legea privind procedura de insolvenţă, 
A numit administrator judiciar provizoriu pe Rovigo SPRL, societate profesională de practicieni în insolvență, cu sediul 
în București, str. Mareșal Josef Pilsudschi (Fosta Intrare Polonă) nr. 2, etaj 2, sector 1 care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 1000 lei/lunar. 
În temeiul art.99 din Legea privind procedura de insolvenţă, 
A dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit 
prev. art.67 al.1 lit.c ori, după caz, potrivit prev. art.74, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului sau, după caz, 
altor registre unde debitorul este înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. 
În temeiul art. 100 din legea privind procedura insolvenţei, 
A fixat termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 28.03.2018. 
A fixat termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 16.04.2018. 
A fixat termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 
07.05.2018. 
A fixat data şedinţei adunării creditorilor la data de 20.04.2018 în locația ce va fi stabilită de administratorul judiciar 
care va convoca creditorii debitorului. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de 
împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. 
În baza art.101 din Legea privind procedura insolvenţei, 
A dispus efectuarea de către administratorul judiciar, în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii,a procedurii 
de inventariere a bunurilor din averea debitoarei, pe baza informaţiilor primite de la debitor şi a celor solicitate de la 
autorităţile competente potrivit legii. 
A stabilit termen pentru verificare stadiu procedură la 15 mai 2018. 
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel SC Mopan SRL solicitând în principal anularea hotărârii şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare ori, în subsidiar, modificarea încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de amânare formulate de 
către debitoare şi a sentinţei în sensul respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 
Totodată, în temeiul art.43 alin.5 lit. a din Legea 85/2014, apelanta a formulat cerere de suspendare a efectelor sentinţei 
civile nr.48/F/15.02.2018 prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Mopan 
SA. 
În motivarea solicitării de suspendare a efectelor sentinţei civile apelanta-debitoare a arătat că aparenţa dreptului este în 
favoarea Mopan SA în sensul ca aceasta nu se afla în stare de insolventa reuşind, asa cum rezulta din convenţiile de 
plata şi centralizatorul de plaţi existente la dosarul cauzei, sa plătească integral o parte dintre creditori, iar cu alţii 
încheind tranzacţii de plata eşalonată, aflate în derulare. Potrivit art.4 pct.10 din Legea 85/2014 este necesar a se 
favoriza negocierile amiabile ale creanţelor astfel incat sa se evite pe cat posibil intrarea în insolventa atâta timp cat mai 
sunt şanse de redresare. 
Având în vedere profilul agricol al obiectului de activitate al Mopan SA, o semnificaţie aparte în contextul resurselor 
care pot acoperi creanţele o reprezintă subvenţia agricola care nu a fost virata decât intr-o proporţie foarte mica, urmând 
ca debitoarea sa încaseze intr-un termen relativ scurt şi diferenţa de subvenţie care ar fi acoperit transele convenite prin 
tranzacţiile încheiate cu unii creditori. 
Referitor la cerinţa urgenţei măsurii suspendării efectelor hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei a arătat că 
intrarea în procedura lasă debitoarea fără vocaţie la atragerea de fonduri necesare continuării activităţii cu profil agricol 
ceea ce produce în lanț un întreg sir de consecinţe negative. Neîncasarea subvenţiei APIA lasă debitoarea fara cea mai 
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importanta resursa de acoperire a datoriilor sale. 
În plus disponibilităţile băneşti necesare onorarii obligaţiilor de plata asumate prin tranzacţiile încheiate dupa momentul 
promovării cererilor de deschidere a procedurii şi pana Ia momentul lăsării cauzei în pronunţare au venit din subvenţiile 
agricole şi din valorificarea producţiei agricole. 
Daca instanţa de apel nu ar dispune suspendarea executării hotărârii de deschidere a procedurii, debitoarei i s-ar anula 
orice şansa de a mai continua activitatea şi de a mai beneficia de aceste subvenţii agricole. 
Pe fondul cauzei, a invocat nulitatea relativa a sentinţei civile nr.48/F/15 februarie 2018 generata de nerespectarea de 
către judecătorul-sindic a dispoziţiilor procedurale privind garantarea dreptului la apărare, referindu-se la refuzul 
judecătorului-sindic de acordare a unui termen de judecata pe lipsa de apărare, la termenul din 6 februarie 2018, deși era 
prima cerere formulata în acest sens. 
A invocat nelegalitatea hotărârii şi sub aspectul nepronunțării în contradictoriu cu toți creditorii care au formulat cerere 
de deschidere a procedurii, cum este şi creditorul Patria Bank. 
Referitor la soluţia de deschidere a procedurii insolventei, a arătat că judecătorul-sindic nu a făcut o minima analiza a 
condiţiilor de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii, limitându-se la a arata ca valoarea însumată a 
creanţelor tuturor creditorilor depăşeşte valoarea-prag prevăzuta de lege şi ca debitoarea nu a făcut dovada ca ar deţine 
disponibilităţi băneşti pentru plata datoriilor. 
Or, din probatoriul administrat în cauza, în mod special din situaţiile financiare ale societăţii, a rezultat că mai mulţi 
creditori bancari, cu creanţe semnificative, au fost achitaţi integral, dovada fiind şi cererea de renunţare la judecata, că 
referitor la alți creditori s-au agreat convenţii de plata, debitoarea onorându-si obligaţiile de plata conform clauzelor 
stabilite, convenţii ce se afla în derulare, că s-au purtat negocieri cu unii creditori însă nu toți au dat dovada de buna-
credință, așa cum este şi Agrium-Agroport România SA, societate cu capital străin, care a refuzat orice negociere pe 
marginea încheierii unei tranzacţii, pretinzând plata integrala şi imediata a creanţei. Rezultă de asemenea că Mopan SA 
a avut şi va avea disponibilităţile băneşti necesare în vederea stingerii datoriilor sale daca i se va permite sa-si 
desfăşoare activitatea constând în exploatarea suprafeţelor agricole luate în arenda având drept efect principal încasarea 
subvenţiilor APIA - principala sursa de achitare a datoriilor acumulate. 
In lipsa unei analize a creanţei fiecărui creditor care a formulat cerere de deschidere a procedurii, în condiţiile în care s-
au făcut plaţi în contul acestora, precum şi a situaţiei economic-financiare a debitoarei, soluţia pronunţata este profund 
nelegala, aceasta nerăspunzând exigentelor prevăzute de Legea 85/2014. 
Raportat la aspectele menţionate, este evident ca soluţia judecătorului-sindic este nelegala şi netemeinica. 
A formulat întâmpinare intimata Heron GP SRL solicitând respingerea ca nefondată a cererii de suspendare a executării 
sentinţei civile nr. 48/F/15.02.2018, respingerea ca nefondat a apelului formulat împotriva sentinţei civile nr. 
48/F/15.02.2018 şi a soluţiei de respingere a cererii de amânare pronunţate prin încheierea din data de 06.02.2018; 
A formulat întâmpinare şi Agrium Agroport România SA solicitând instanţei. respingerea cererii debitoarei de 
suspendare a executării Sentinţei 48/F/15.02.2018 ("Sentinţa 48/2018") pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 
2025/89/2017 ca neîntemeiată, respingerea apelului debitoarei ca neîntemeiat, obligarea debitoarea la suportarea 
cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea acestei cauze. 
Prin rezoluţia Curtea a dispus citarea apelantei cu menţiunea de a face dovada achitării taxei judiciare de timbru 
aferente judecăţii apelului şi cererii de suspendare, de 150 de lei, precum şi a cauţiunii de 1000 lei, apelanta fiind citată 
cu menţiunea achitării acestora sub sancţiunea anulării apelului . 
Deoarece nici în faza de regularizare a cererii şi nici la termenul de judecată din 13.04.2018 apelanta nu a făcut dovada 
achitării taxei de timbru pusă în vedere, instanţa a rămas în pronunţare pe excepţia de netimbrare a apelului, excepţie 
care primează la soluţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 248 alin. 1 din C.proc.civ. 
O.U.G.80/2013 statuează la articolul 1 faptul că acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse 
taxelor de timbru, iar articolul 33 prevede faptul că taxele de timbru se plătesc anticipat. 
Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit de instanţă se sancţionează cu anularea acţiunii sau cererii. 
Conform art. 23 şi 24 din O.U.G.80/2013 cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor 
judecătoreşti se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani. 
Cu toate că, instanţa a pus în vedere apelantei să achite taxa de timbru conform actului normativ menţionat, aceasta nu 
s-a conformat, motiv pentru care Tribunalul va anula apelul ca fiind netimbrat conform art. 480 alin. 1 N. C.pr.civ. 

Pentru aceste motive, în numele legii, decide: 
Anulează ca netimbrat apelul promovat de către SC Mopan SA, prin reprezentanţi legali împotriva sentinţei civile nr. 
48/F/15.02.2018 a Tribunalului Vaslui şi a încheierii din 6.02.2018, hotărâri pe care le păstrează. 
Definitivă. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.04.2018. 
Preşedinte,                                                                              Judecător,                                                                    Grefier, 
Ioana Ecaterina Brădăţeanu                                         Adriana Carmen Stoinel                           Modena-Lorena Ibănescu 
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