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prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Stîngă Carmen. 

5. Subscrisa Gama Insolv IPURL, administrator judiciar al debitorului SC STAR PRO CENTER INTL SRL, 

reprezentat legal prin Stîngă Carmen, în temeiul: art.58 (1) lit. a) și art. 97 din Legea privind procedura insolvenței, 

comunică: Raportul administratorului judiciar privind cauzele și imprejurările care au dus la apariția insolvenței 

debitorului astfel întocmit, în anexă, în număr de 9 file. 

Administrator judiciar, Gama Insolv IPURL, prin coordonator Stîngă Carmen 

Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a 

debitorului SC Star Pro Center Intl SRL 

Număr dosar: 31771/3/2019, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Complet C14. 

Temei juridic: art.58 (1) lit. a) și art. 97 din Legea privind procedura insolvenței. 

Administrator judiciar: Gama Insolv IPURL, cod de identificare fiscală: RO26617582, sediul social: Bdul Unirii, nr.75, 

bloc H1, scara 4, etaj 3, apart. 114, sector 3, București, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: RSP 

0445, tel/fax: 031.101.34.27, 0744.97.12.35, e-mail: carmen.stinga@gmail.com, www.gamainsolv.eu, nume și prenume 

reprezentant administrator judiciar persoană juridică Stîngă Carmen. 

Debitor: SC STAR PRO CENTER INTL SRL, cod de identificare fiscală: 35323519, cu sediul în București, sector 2, 

Calea Mosilor, nr. 300, Bloc 58, scara 2, etaj 4, ap. 41, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7225/2018. 

Cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului cu mențiunea persoanelor cărora le-ar fi 

imputabilă: 

Prin incheierea de sedinta din data de 20.11.2019 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul 

nr. 31771/3/2019, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței prevazută de Legea nr. 85/2014, împotriva 

debitorului SC STAR PRO CENTER INTL SRL, cod de identificare fiscală: 35323519, cu sediul în București, sector 2, 

Calea Mosilor, nr. 300, Bloc 58, scara 2, etaj 4, ap. 41, număr de ordine în registrul comerțului: J40/7225/2018, Gama 

Insolv IPURL fiind numit administrator judiciar al debitoarei, cu atribuțiunile prevazute de art. 58 alin. 1 din Lege.  

1. Prezentarea societății debitoare 

Forma juridica a solicitantului și scurt istoric: 

 Denumire debitoare: SC STAR PRO CENTER INTL SRL  

 Sediul social: București, sector 2, Calea Mosilor, nr. 300, Bloc 58, scara 2, etaj 4, ap. 41 

 Cod de identificare fiscală: 35323519 

 Oficiul Registrului Comerțului: J40/7225/2018 

Structura asociativa 

ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE 

 DIACONESCU EUGEN 

Calitate: asociat  

Cetatenie: romana 

Aport la capital: 150 RON 

Aport varsat total: 150 RON 

Numar parti sociale: 15 

Cota de participare la beneficii și pierderi: 6% / 6% 

 DIACONESCU FILOFTEIA 

Calitate: asociat  

Cetatenie: romana 

Aport la capital: 150 RON 

Aport varsat total: 150 RON 

Numar parti sociale: 15 

Cota de participare la beneficii și pierderi: 6% / 6% 

 DIACONESCU NICOLETA-ELENA 

Calitate: asociat  

Cetatenie: romana 

Aport la capital: 2200 RON 

Aport varsat total: 2200 RON 

Numar parti sociale: 220 

Cota de participare la beneficii și pierderi: 88% / 88% 

Administrator statutar al societatii la data deschiderii procedurii insolvenței : 

DIACONESCU NICOLETA-ELENA  

Durata mandat: nelimitata 

Data numire: 03.01.2017 

Data depunere specimen semnatura: 05.01.2017 

Puteri: Depline. 

S.C. STAR PRO CENTER INTL S.R.L este o societate care are ca activitate principala: COD CAEN – 4120 Lucrari de 

constructii a cladirilor rezidentiale și nerezindentiale 

Capitalului social:  

Societatea are un capital social subscris de 2500 LEI, integral vărsat 

Administrator
Highlight
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Numar parti sociale: 250 

Valoarea unei parti sociale:10 LEI 

SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU 

Denumire: Punct de lucru 

Adresa: București, Sectorul 3, Strada Racari, nr. 6A, Etaj 3 

Act sediu: Contract de locatiune, nr. 11 din data 11.02.2019 

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 11.02.2019 

Data expirarii dovezii de sediu: 11.02.2024 

Durata sediu: 5 ani 

Denumire: Punct de lucru 

Adresa: Sat Caldararu, Comuna Cernica, str. Prelungirea Garii Catelu, nr. 12,spatiu în suprafata de 1800 mp, Judet Ilfov 

Act sediu: Contract de subinchiriere nr. 73 din data 26.04.2018 

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 30.04.2018 

Data expirarii dovezii de sediu: 30.04.2019 

Durata sediu: 1 ani 

Denumire: Punct de lucru 

Adresa: București, sector 3, Strada Esarfei, nr. 55 

Act sediu: Act aditional nr. 1 din data 30.11.2018 la contract de inchiriere din data 21.11.2017 

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 01.12.2017 

Data expirarii dovezii de sediu: 01.01.2020 

Durata sediu: 2 ani 1 luni 

2. Deschiderea procedurii insolvenței și demersuri de identificare a eventualelor bunuri din averea debitoarei 

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, debitoarea a fost notificată la sediul social, în 

scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire privitor la deschiderea procedurii, fiind înscrise dispozițiile 

judecătorului sindic cuprinse în incheierea de sedinta din data de 20.11.2019 pronunțată de Tribunalul București, Secția 

a VII-a Civilă, în dosarul nr. 31771/3/2019, precum și obligațiile ce-i revin conform prevederilor Legii nr. 85/2014 

privind procedura insolvenței. 

De asemenea, în temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014, notificarea deschiderii procedurii nr. 938 din data de 

29.11.2019 s-a îndeplinit prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolvența nr. 23315/06.12.2019, precum și prin 

ziarul Romania Libera, editia din 6 decembrie 2019 și cotidianul Bursa, editia din 9 decembrie 2019. 

A fost notificat, în temeiul art. 99 alin. (1), din Legea nr. 85/2014, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul București cu privire la deschiderea procedurii insolvenței față de debitoarea SC STAR PRO CENTER INTL 

SRL, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare. 

3. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE  

In vederea identificarii cauzelor care au determinat apariția stării de insolvență a societătii SC STAR PRO CENTER 

INTL S.R.L implicit a fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, administratorul 

judiciar a analizat situatiile financiare ale acesteia, avand în vedere atat analiza situatiei patrimoniale cat și analiza 

performanțelor financiare. 

Perioada de timp ce a stat la baza analizei rezultatelor economico – financiare a fost reprezentata de anii 2017-2018, ani 

pentru care debitoarea a depus documente la Ministerul Finantelor Publice, informatii publicate pe site-ul 

www.mfinante.ro. 

Evolutia situatiei economice în anii 2017 - 2018 și analiza principalilor indicatori economico – financiari.  

  2017 2018 

Indicatori din Bilanț    

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1 873968 7553296 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 2=3+4+5 19905305 69465377 

Stocuri (materiale, productie în curs de executie, 

semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 
3 10163623 12427385 

Creante 4 959910 35654642 

Casa și conturi la banci 5 8781772 21383350 

Cheltuieli în avans 6 3917882 142520 

TOTAL ACTIV 7=1+2+6 24,697,155.00 77,161,193.00 

DATORII - TOTAL 7 8528694 49462241 

VENITURI IN AVANS 8 0.00 0.00 

PROVIZIOANE 9 0.00 0.00 

CAPITALURI - TOTAL, din care: 10 15056714 27698952 

Capital social subscris varsat 11 2500 2500 

Patrimoniul regiei 12 0.00 0.00 

Patrimoniul public 13 0.00 0.00 

TOTAL PASIV 15=8+11 23,585,408.00 77,161,193.00 

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE       
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Cifra de afaceri neta 14 32922721 55663088 

VENITURI TOTALE 15 32956108 56960100 

CHELTUIELI TOTALE 16 14937786 23422590 

Profitul sau pierderea brut(a)  17     

-Profit 18 18018322 33537510 

-Pierdere 19 0.00 0.00 

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar 20     

-Profit 21 15053584 27695952 

-Pierdere 22 0.00 0.00 

Indicatori din DATE INFORMATIVE       

Numar mediu de salariati   1 9 

Rata activelor imobilizate=Active imobilizate/Total 

activ*100 
24 3.54 9.79 

Rata activelor circulante = Active circulante/Total 

activ*100 
25 80.60 90.03 

Rata stocurilor = Stocuri/Total activ*100 26 41.15 16.11 

Rata creantelor comerciale =Creante/Total activ*100 27 3.89 46.21 

Rata disponibilitatilor banesti = Disponibilitati 

banesti/Total activ*100 
28 35.56 27.71 

Rata datoriilor totale=Datorii totale/Total pasiv*100 29 34.53 64.10 

Rata solvabilitatii generale=Active totale/Datorii totale 30 2.90 1.56 

Rata datoriilor=Datorii totale/Active totale 31 0.35 0.64 

Productivitatea anuala = Cifra de afaceri/numarul mediu de 

salariati 
32 0.00 0.00 

Cheltuieli totale (Ct) la 1000 lei Cifra de afaceri (CA) = 

Ct/CA*1000 
33 453.72 0.00 

Venituri totale (Vt) la 1000 lei Cifra de afaceri (CA) = 

Vt/CA*1000 
34 1001.01 0.00 

Profitul la 1 leu Cifra de afaceri=Profit/CA 35 0.55 0.00 

Profitul per salariat = Profit/nr. salariati 36 0.00 0.00 

Rata renbtabilitatii economice=Profit brut/Total active 37 0.73 0.43 

Analizand datele de mai sus putem trage urmatoarele concluzii: 

A. In ceea ce priveste structura ACTIVUL SOCIETATII:  

1. Activele imobilizate inregistreaza valori semnificative în anii care fac obiectul analizei și anume 873.968 lei în anul 

2017, respectiv 7.553.296 lei în anul 2018. 

2. Activele circulante (curente) sunt bunuri și valori care participa la un singur circuit economic, fiind detinute pe 

termen scurt (mai mic de un an) de catre societate. Aceasta categorie de active este importanta pentru finantarea curenta 

a activitatii unei companii. Din punct de vedere al structurii, activele circulante se impart in: stocuri, creante, investitii 

pe termen scurt, casa și conturi la banci. 

In perioada supusa analizei, 2017 – 2018 activele circulante au avut urmatoarea evolutie: în anul 2017 valoarea acestora 

era de ordinul milioanelor 19.905.305 lei observandu-se o crestere în anul 2018 atingand valoarea de 69.465.377 lei. 

Evolutia activelor circulante se prezinta astfel: 
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Ponderea majoritara în cadrul activelor circulante în anul 2018 o constituie creantele neincasate, care reprezinta 51% 

din total active circulate și 46% din total active.  

In anii analizati, structura activelor circulante se prezinta astfel: 

 
Stocurile reprezinta bunurile materiale aflate în proprietatea societatii detinute cu scopul de a fi vandute sau pentru a fi 

folosite în procesul de productie. Observam faptul ca în anul 2017 valoarea lor este de 10.163.623 lei pe cand în anul 

2018 valoarea acestora creste la 12.427.385 lei. 

Creantele reprezinta valori economice avansate temporar de societate catre alte persoane fizice sau juridice pentru care 

societatea urmeaza sa primeasca un echivalent valoric reprezentat de o suma de bani sau un serviciu. Acest post 

bilantier reflecta datoriile asupra carora societatea are drepturi. Creantele pot fi impartite in: creante comerciale (fata de 

clienti); creante în cadrul grupului (intre societatea-mama și filiale); creante din interese de participare (generate de 

relatiile dintre societate și alte societati la care aceasta detine titluri de particpare); creante privind capitalul subscris și 

nevarsat (subscrieri de capital social efectuate și nedepuse); alte creante. 

Pe cale de consecință, a crescut valoarea creanțelor de incasat (959.910 lei în anul 2017, respectiv 35.654.642 lei în anul 

2018) și lichiditățile din bancă și casă au crescut ajungand de la valoarea de 8.781.772 lei (anul 2017) la valoarea de 

21.383.350 lei (anul 2018). 

Conform informatiilor primate din partea debitoarei, valoarea creantelor prezente este de 5.879.405,89 lei. 

Nr.crt. Denumire institutie Suma de recuperat 

1 ECONOMAT SECTOR 5 SRL 1.048.210,08 

2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 124 117.942,93 

3 SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA SANTIMBREANU 23.813,31 

4 FAST PARTNERS CONSTRUCT SRL 1.842,60 

5 NITA IOANA 235.000,00 

6 
ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR SI UNITATI 
3.084.840,19 

7 COMUNA MAIA 1.337.579,86 

8 GRADINITA CU NR.242 30.176,92 

9 TOTAL 5.879.405,89 

B. In ceea ce privește structura PASIVULUI SOCIETATII 

B.1. Capitalurile proprii 

Ca și structura, capitalurile proprii sunt constituite din:  

 capital social 

 rezerve 

 rezultatul reportat 

 rezultatul exercitiului financiar  

 primele de capital.  

Pentru perioada 2017 - 2018 capitalurile totale ale societatii au inregistrat valori crescute, acestea inregistrand valoarea 

de 15.056.714 lei în anul 2017 și 27.698.952 lei în anul 2018.  



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1650/27.01.2020 
 

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 

 

14 

 
B.2. Datoriile  

In perioada 2017 - 2018 evolutia datoriilor se prezinta astfel: 

 
Rata solvabilitatii generale a atins urmatoarele valori: 2.90 în anul 2017 și 1.56 în anul 2018. 

Menționăm că, în toti anii analizati s-a atins valoarea prag de 1,4. Potrivit literaturii de specialitate, valoarea minimă a 

ratei solvabilității globale se consideră a fi 1,4 și în cazul în care rata solvabilității globale este mai mică sau egala cu 1, 

atunci firma este insolvabilă. 

In perioada 2017 – 2018 ratei solvabilitatii se prezinta astfel: 

 
Avand în vedere ca valoarea unei societati este data de valoarea activului net contabil, vom proceda în cele ce urmeaza 
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la determinarea acestuia. 

  2,017 2,018 

Total activ 24,697,155.00 77,161,193.00 

Total datorii 8528694.00 49462241.00 

Activ net contabil 16,168,461 27,698,952 

Evolutia activelor și datoriilor pe perioada 2017 - 2018 se prezinta astfel: 

 
Din analiza datelor de mai sus se poate constata ca atat în anul 2017 cat și în anul 2018 activul net al societatii a 

prezentat valori pozitive. 

4. Situatia contractelor debitoarei 

A. CONTRACTE REZILIATE INAINTE DE DECHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENTA 

1. ECONOMAT SECTOR 5 SRL - Contract de lucrari (proiectare, asistenta tehnica și executie, obiectiv: lucrari de 

interventie pentru obiectivul Piata Rahova (piata parter și spatiu etaj), situata în Sos. Alexandriei nr. 3-5, sector 5, 

București - Notificare de incetare contract nr. 1820/11.09.2019 

2. MUNICIPIUL TARGOVISTE - Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament" în Municipiul 

Targoviste-Executie lucrari- Notificare reziliere 17086/23.05.2019 

3. AUIPUSP SECTOR 1 - Contract de lucrari avand ca obiect intretinere și reparatii la cladiri, instalatii termice, 

sanitare, electrice și spatii verzi la unitatile de invatamant aflate în administrarea AUIPUSP a sectorului 1 - Notificare 

rezilere 1494/11.06.2019 și Notificare reziliere 2444/05.09.2019 

4. SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA - Lucrari de reamenajare și modernizare parcuri și locuri 

de joaca, amenajare de locuri de joaca și de recreere situate în 18 amplasamente din sectorul 5, București- lot 1- 

Notificare rezilire nr. 7165/28.06.2019 

5. SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA - Lucrari de reamenajare și modernizare parcuri și locuri 

de joaca, amenajare de locuri de joaca și de recreere situate în 18 amplasamente din sectorul 5, București- lot 2 - 

Notificare reziliere nr. 7166/28.06.2019 

6. SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA - Lucrari de reamenajare și modernizare parcuri și locuri 

de joaca, amenajare de locuri de joaca și de recreere situate în 16 amplasamente din sectorul 5, București- lot 1 - 

Notificare reziliere nr. 7168/28.06.2019 

7. SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA - Lucrari de reamenajare și modernizare parcuri și locuri 

de joaca, amenajare de locuri de joaca și de recreere situate în 16 amplasamente din sectorul 5, București- lot 2- 

Notificare reziliere nr. 7167/28.06.2019 

B. CONTRACTE REZILIATE DUPA PROCEDURII DE INSOLVENTA 

1. GRADINITA NR. 269 - Reabilitare corp Gradinita nr. 269, str. Constantin Miculescu nr.12,Sector 5, București - 

Notificare de constatare a rezilierii nr. 1404/02.12.2019. 

2. SCOALA GIMNAZIALA "ION I.C.BRATIANU - Lucrari de demolare și constructie Scoala Gimnaziala " Ion I.C. 

Bratianu" - Notificare de constatare a rezilierii nr. 2670/04.12.2019. 

3. SCOALA GIMNAZIALA" GR. TOCILESCU - Servicii de proiectare și executie de lucrari de reparatii corp cladire 

Scoala Gimnaziala " Grigore Tocilescu" și Asiguare dotari (piese mobilier) pentru scoli - Notificare de constatare a 

rezilerii nr. 1141/28.11.2019. 

C. CONTRACTE CESIONATE 

1. SECTOR 5 (PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI) - Lucrari(proiectare și executie) aferente proiectului cu titlul" 

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE SECTOR 5"- CESIONAT în 04.10.2019. 

2. SECTOR 5 (PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI) - Lucrari(proiectare și executie) aferente proiectului cu titlul" 

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE SECTOR 5"12 IMOBILE- CESIONAT în 04.10.2019. 

3. SECTOR 5 (PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI) - Lucrari(proiectare și executie) aferente proiectului cu titlul" 
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REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE SECTOR 5" 14 IMOBILE - CESIONAT în 04.10.2019. 

4. SECTOR 5 (PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI) - Lucrari(proiectare și executie) aferente proiectului cu titlul" 

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE SECTOR 5" 15 IMOBILE - CESIONAT în 04.10.2019. 

5. SECTOR 5 (PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI) - Lucrari(proiectare și executie) aferente proiectului cu titlul" 

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE SECTOR 5" 19 IMOBILE - CESIONAT în 04.10.2019 

6. SECTOR 5 (PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI) - Lucrari(proiectare și executie) aferente proiectului cu titlul" 

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE SECTOR 5" 21 IMOBILE - CESIONAT în 04.10.2019. 

7. SECTOR 5 (PRIMARIA SECTOR 5, BUCURESTI) - Lucrari(proiectare și executie) aferente proiectului cu titlul" 

REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE SECTOR 5" 29 IMOBILE - CESIONAT în 04.10.2019. 

D. CONTRACTE IN DERULARE 

1. GRADINITA NR. 53 - Servicii de proiectare și executie de lucrari " lucrari de reparatii și reabilitare termica 

Gradinita nr. 53, Aleea Bacau, nr. 2A, sector 5, București". 

CONTRACT NR: 310/19.10.2018 

INCHEIAT INTRE: GRADINITA NR. 53 SI ASOCIEREA SC STAR PRO CENTER INTL SRL – PBG 

MANAGEMNET & ENGINEERING SRL (lider al asocierii SC STAR PRO CENTER INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de proiectare și executie de lucrari "Lucrari de reparatii și reabilitare termica 

Gradinita nr. 53, Aleea Bacau, nr. 2A, sector 5, București" 

VALOARE CONTRACT: 1.986.250,02 Lei fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 1,5 luni proiectare și 10,5 luni executie  

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nr. 348-B/02.07.2019 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nu exista 

ORDIN PROIECTARE: nu exista la debitoare  

ORDIN EXECUTIE: 960/30.07.2019, lucrarile de executie incep în 01.08.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: cerere actualizare Proiect tehnic prin adresa nr. 1588/20.12.2019 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

2. GRADINITA NR. 35 - Servicii de proiectare și executie de lucrari de reparatii, reabilitare termica și consolidare 

Gradinita nr. 35, str. Crizantemelor, nr. 2, sector 5, București și Asiguare dotari ( piese mobilier) pentru gradinite.  

CONTRACT NR.: 1260/16.11.2018 

INCHEIAT INTRE: GRADINITA NR. 35 SI ASOCIEREA SC STAR PRO CENTER INTL SRL – PBG 

MANAGEMNET & ENGINEERING SRL ( lider al asocierii SC STAR PRO CENTER INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de proiectare și executie de lucrari de reparatii, reabilitare termica și 

consolidare Gradinita nr. 35, str. Crizantemelor, nr. 2, sector 5, București și Asiguare dotari (piese mobilier) pentru 

gradinite. 

VALOARE CONTRACT: 2.439.871,71 Lei, fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 1,5 luni proiectare și 10,5 luni executie  

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nr. 343-C/02.07.2019 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nu exista 

ORDIN PROIECTARE: nu exista la debitoare  

ORDIN EXECUTIE: nr. 878/30.07.2019, lucrarile de executie incep în 01.08.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate. 

Profit aprox. 15% 

3. GRADINITA NR.242 - Servicii de proiectare și executie de lucrari Reabilitare și consolidare Gradinita nr.242, 

strada Tufisului nr.8, sector 5, București și Asigurare dotari (piese mobilier) pentru gradinite. 

CONTRACT NR.: 610/26.11.2018 

INCHEIAT INTRE: GRADINITA NR. 242 SI ASOCIEREA SC STAR PRO CENTER INTL SRL – PBG 

MANAGEMNET & ENGINEERING SRL ( lider al asocierii SC STAR PRO CENTER INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de proiectare și executie de lucrari Reabilitare și consolidare Gradinita nr.242, 

strada Tufisului nr.8, sector 5,București. 

VALOARE CONTRACT: 4.007.327,53 Lei, fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 1,5 luni proiectare și 10,5 luni executie  

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: NR. 362-T/08.07.2019 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nu exista 

ORDIN PROIECTARE: nu exista la debitoare  

ORDIN EXECUTIE: 503/29.08.2019, lucrarile de executie incep în 09.09.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: se asteapta aprobare 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

4. SCOALA GIMNAZIALA NR.150 - Proiectare,asistenta tehnica și executia și executia lucrarilor de interventie la 

obiectivul de investitii "Lucrari de reparatii și reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 150-corpurile C1,C2,C3 ,situata în 

BD.Eroii Sanitari ,nr.29-31,Sector 5,București". 
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CONTRACT NR.: 37/06.09.2018 

INCHEIAT INTRE: SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 SI ASOCIEREA SC STAR PRO CENTER INTL SRL – PBG 

MANAGEMNET & ENGINEERING SRL (lider al asocierii SC STAR PRO CENTER INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Proiectare, asistenta tehnica și executia și executia lucrarilor de interventie la 

obiectivul de investitii "Lucrari de reparatii și reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 150-corpurile C1,C2,C3, situata în Bd. 

Eroii Sanitari, nr.29-31, sector 5, București" 

VALOARE CONTRACT: 4.654.555,41Lei fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 2 luni și 10 zile proiectare și 2 luni executie 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nr. 450/1758104 din 25.07.2019 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nu exista 

ORDIN PROIECTARE: nu exista la debitoare 

ORDIN EXECUTIE: nr. 119/12.08.2019, lucrarile de executie incep în 22.08.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: cerere actualizare Proiect tehnic prin adresa nr. 1589/10.12.2019  

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

5. INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC SI SANATATE ANIMALA - Proiectarea și executia lucrarilor pentru realizarea 

obiectivului de investitii "Suprainaltare cladire biobaza și ateliere". 

CONTRACT NR. 6738/31.08.2018 

INCHEIAT INTRE: INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC SI SANATATE ANIMALA SI ASOCIEREA SC STAR PRO 

CENTER INTL SRL – PBG MANAGEMNET & ENGINEERING SRL (lider al asocierii SC STAR PRO CENTER 

INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Proiectarea și executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii 

"Suprainaltare cladire biobaza și ateliere" 

VALOARE CONTRACT: 3.406.054,81 Lei fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 2 luni elaboare documentatie tehnico-economica și 24 luni executie 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: 674/1783019 din 18.11.2019 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nr. 1/28.11.2019 

ORDIN PROIECTARE: este la proiectant 

ORDIN EXECUTIE: nr. 8/92/26.11.2019, lucrarile de executie incep în 28.11.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: se va solicita  

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

6. COMUNA CUMPANA, JUD. CONSTANTA - Construire gradinita cu program prelungit în comuna Cumpana, jud. 

Constanta. 

CONTRACT NR.: 15594/05.10.2018 

INCHEIAT INTRE: UAT COMUNA CUMPANA SI STAR PRO CENTER INTL SRL 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Construire gradinita cu program prelungit în comuna Cumpana, jud. Constanta 

VALOARE CONTRACT: 2.293.2019,15 Lei fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 18 luni 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: 270/3.07.2018 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nr. 1/22.04.2019 

ORDIN PROIECTARE: nu a avut proiectare 

ORDIN EXECUTIE:nr. 16550/22.10.2018, lucrarile de executie incep în 25.10.2018 

OUG. 114/2018: actualizat OUG 114, AD NR. 1/ 05.10.2018, valoare contract actualizata 2.613.604,55 lei fara tva 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

Contract subcontractat, platile se fac direct catre subcontractantul EDY COMERT 

7. COMUNA VALEA LUNGA (PRIMARIA VALEA LUNGA) - Proiectare și excutie"Extindere reabilitare termica 

modernizare și dotare scoala cu clasele I-VIII Valea Lunga Cricov,jud. Dambovita. 

CONTRACT NR.: 8121/31.10.2019 

INCHEIAT INTRE:COMUNA VALEA LUNGA SI ASOCIEREA STAR PRO CENTER INTL SRL – CAPITAL 

VISION (lider al asocierii STAR PRO CENTER INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Proiectare și excutie"Extindere reabilitare termica modernizare și dotare scoala cu 

clasele I-VIII Valea Lunga Cricov, jud. Dambovita 

VALOARE CONTRACT:1.241.118,86 Lei fara tva 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nr.89/04.12.2019 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: 

ORDIN PROIECTARE: 

ORDIN EXECUTIE: nu s-a dat 

OUG. 114/2018: actualizat OUG 114/2018, ad nr. 1, valoare contract actualizata 1.435.604,12 lei fara tva 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 
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8. SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) - Lucrari de reabilitare și conversie functionala cladire 

existenta, functiune propusa Gradinita, sos. Giurgiului nr. 86 (proiectare și executie). Contractul este la nivel de avize 

CONTRACT NR.: 391/12.12.2018 

INCHEIAT INTRE: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI STAR PRO CENTER INTL SRL 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Lucrari de reabilitare și conversie functionala cladire existenta, functiune propusa 

Gradinita, sos. Giurgiului nr. 86 (proiectare și executie ) 

VALOARE CONTRACT: 3.538.728,07 lei fara tva 

DURATA CONTRACT: 30 de zile proiectare și 6 luni executie 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: - 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: - 

ORDIN PROIECTARE: - 

ORDIN EXECUTIE: - 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: - 

9. COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA - Lucrari de intretinere și reparatii, cu asigurarea 

materialelor necesare realizarii activitatilor de intretinere și reparatii. 

CONTRACT NR.: 37C/13.02.2019 

INCHEIAT INTRE: CN AEROPORTURI SA SI ASOCIEREA STAR PRO CENTER INTL SRL- ORANGE STEEL 

(lidere al asocierii STAR PRO CENTER INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Lucrari de intretinere și reparatii, cu asigurarea materialelor necesare realizarii 

activitatilor de intretinere și reparatii 

VALOARE CONTRACT: 4.545.493,56 EURO 

DURATA CONTRACT: 4 ani 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nu e cazul 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nu e cazul 

ORDIN PROIECTARE: nu e cazul 

ORDIN EXECUTIE: nu e cazul 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

Se incaseaza pe baza de abonament și pe baza notelor de comanda. 

10. ORAS FIERBINTI- TARG - Modernizare Gradinita Fierbinti -Targ. 

CONTRACT NR.: 33/05.06.2019 

INCHEIAT INTRE: ORASUL FIERBINTI TARG SI STAR PRO CENTER INTL SRL 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Modernizare Gradinita Fierbinti -Targ 

VALOARE CONTRACT: 675.119,73 lei fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 30 de zile proiectare și 9 luni executie 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nr. 2/17.01.2020 

ORDIN PROIECTARE: nr. 4359/02.07.2019  

ORDIN EXECUTIE: nr. 33/05.06.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

11. ORAS FIERBINTI- TARG - Modrrnizare Scoala cu clasele I- IV Fierbintii de Sus. 

CONTRACT NR.: 34/05.06.2019 

 INCHEIAT INTRE: ORASUL FIERBINTI TARG SI STAR PRO CENTER INTL SRL 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Modernizare Scoala cu clasele I- IV Fierbintii de Sus 

VALOARE CONTRACT: 598.779,98 lei fara tva 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nr. 1/17.01.2020 

ORDIN PROIECTARE: nr. 4360/02.07.2019 

ORDIN EXECUTIE: nr. 34/05.06.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

12. COMUNA MAIA - Executie lucrari pentru obiectivul " Drumuri publice în interiorul localitatii Maia, Jud. Ialomita" 

CONTRACT NR: 15/26.08.2019 

INCHEIAT INTRE: UAT COMUNA MAIA SI ASOCIEREA STAR PRO CENTER INTL SRL- CERAMICA IMPEX 

SRL( lider al asocierii STAR PRO CENTER INTL SRL) 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Executie lucrari pentru obiectivul " Drumuri publice în interiorul localitatii Maia, Jud. 

Ialomita" 

VALOARE CONTRACT: 3.746.722,32 lei fara tva 

DURATA CONTRACTULUI: 24 luni 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nr. 3/20.08.2019 
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PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: 

ORDIN PROIECTARE: nu are proiectare 

ORDIN EXECUTIE: NR. 3/ 19.09.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

13. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - "Lucrari de reabilitare, consolidare, mansardare și amenajari interioare 

imobil cladire anexa pentru cazarestudenti Statiunea Zoologica Sinaia"’ 

CONTRACT NR.: 9230/02.09.2019 

INCHEIAT INTRE: UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI SI STAR PRO CENTER INTL SRL 

OBIECTUL CONTRACTULUI: "Lucrari de reabilitare, consolidare, mansardare și amenajari interioare imobil cladire 

anexa pentru cazare studenti Statiunea Zoologica Sinaia" 

VALOARE CONTRACT: 1.675.997,66 lei fara tva  

DURATA CONTRACTULUI: 12 luni de la data primirii ordinului, dar nu mai tarziu de 31.12.2020 (conform contract - 

art. 6.1) 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nr. 6 / 26.01.2018 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nr. 1/01.10.2019 

 ORDIN PROIECTARE: nu are proiectare 

ORDIN EXECUTIE: nr. 1 / 17.09.2019 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

14. COMUNA SANTANDREI lucrari de "Modernizare starzi de interes local în Comuna Santandrei" 

CONTRACT: 5227/08.04.2019 

INCHEIAT INTRE: COMUNA SANTANDREI și STAR PRO CENTER INTL SRL 

OBIECTUL CONTRACTULUI: "Modernizare starzi de interes local în Comuna Santandrei" 

VALOARE CONTRACT: 3.444.813,15 lei fara tva  

DURATA CONTRACTULUI: 12 luni 

AUTORIZATIE CONSTRUIRE: nr. 6/23.01.2019 

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT: nr. 1/01.10.2019 

 ORDIN PROIECTARE: nu are proiectare 

ORDIN EXECUTIE: nr. 1 / 29.05.2019, lucrarile de executie incep în 03.06.2019  

OUG. 114: actualizat OUG 114, AD NR. 2/ 15.05.2019, valoare contract actualizata 3.686.711, 47 lei fara tva 

ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC: nu e cazul 

In casarile se fac pe masura lucrarilor efectuate 

Profit aprox. 15% 

5. Analiza incidentei art. 117 din Legea 85/2014 

(1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor 

sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii 

procedurii. 

În perioada noiembrie 2018 – aprilie 2019, debitoarea (în calitate de lider de asociere) a încheiat un număr de 7 

contracte de lucrări cu Primăria Sectorului 5 București pentru reabilitarea unor blocuri de locuințe, respectiv: (i) 

Acordul contractual – Contract de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare 

termică blocuri de locuințe din sector 5 – 20 de imobile” nr. 96796/01.11.2018, (ii) Acord contractual – Contract de 

proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 imobile” nr. 106259/05.12.2018, (iii) 

Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 14 imobile” 

nr. 106264/05.12.2018, (iv) Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de 

locuințe din sector 5 – 15 imobile” nr. 30865/17.04.2019, (v) Acord contractual - Contract de proiectare și execuție 

„Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 19 imobile” nr. 30867/17.04.2019, (vi) Acord contractual - 

Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 21 imobile” nr. 

30875/17.04.2019 și (vii) Acord contractual – Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe 

din sector 5 – 29 imobile” nr. 30877/17.04.2019. 

Pentru lucrările executate în baza contractelor mai sus menționate debitoarea a emis mai multe facturi pe care 

Beneficiarul - Primăria Sectorului 5 a refuzat să le plătească. De asemenea, Primăria Sectorului 5 a refuzat să plătească 

debitoarei inclusiv sumele de bani primite de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

(M.D.R.A.P.), instituție care a subvenționat o parte din lucrările de reabilitare contractate de debitoare.  

În perioada mai 2019 – septembrie 2019 debitoarea a solicitat în mod repetat actualizarea contractelor de lucrări prin 

încheierea unor acte adiționale în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 114/2018 și actualizarea cantităților de lucrări 

conform Proiectului Tehnic înaintat, solicitări cărora beneficiarul a refuzat să le dea curs.  

La data de 04.10.2019, anterior deschiderii procedurii insolvenței, Asocierea condusă de societatea Star Pro Center Intl 

SRL  a cesionat cu titlu gratuit către terțul susținător, Rotary Construcții SRL  lucrările rămase neexecutate din cele 

șapte acorduri contractuale încheiate de debitoare cu Primăria Sectorului 5. 
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În condițiile încheierii cu titlu gratuit a contractelor de cesiune, se apreciază ca fiind incidente dispozițiile art. 117 din 

Legea nr. 85/2014. 

De asemenea, din documentele și informațiile puse la dispoziție de către debitoare, a rezultat încheierea unor contracte, 

respectiv efectuarea unor plăți nejustificate, în defavoarea patrimoniului debitoarei. 

6. Aplicarea art. 169 din Legea 85/2014 

In conformitate cu prevederile art. 169 din Legea 85/2014, la cererea administratorului judiciar, judecatorul-sindic poate 

dispune ca o parte sau intregul pasiv al debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, fara sa depaseasca 

prejudiciul aflat în legatura de cauzalitate cu fapta respectiva, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau 

supraveghere din cadrul societatii, precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a 

debitorului. 

La data de 04.10.2019, anterior deschiderii procedurii insolvenței, Asocierea condusă de societatea Star Pro Center Intl 

SRL, prin administrator statutar a cesionat cu titlu gratuit către terțul susținător, Rotary Construcții SRL  lucrările 

rămase neexecutate din cele șapte acorduri contractuale încheiate de debitoare cu Primăria Sectorului 5, în dauna 

creditorilor. 

De asemenea, din documentele și informațiile puse la dispoziție de către debitoare, a rezultat încheierea de catre 

debitorare, prin membrii organelor de conducere, a unor contracte, respectiv efectuarea unor plăți nejustificate, în 

defavoarea patrimoniului debitoarei 

Administratorul judiciar isi rezervă dreptul de a continua analiza activității societății în perioada de observație și, în 

masura în care vor fi identificate alte elemente care să demonstreze savârșirea faptelor prevăzute de art. 169 din Legea 

85/2014 și existența unei legături de cauzalitate cu apariția stării de insolvență, administratorul judiciar va completa 

prezentul Raport. 

7.CONCLUZII: 

In urma analizei efectuate, administratorul judiciar concluzioneaza ca în ultimii ani societatea a avut probleme 

financiare semnificative, nemaiputand achita obligatiile contractuale.  

În urma analizei realizate în baza documentelor și explicațiilor puse la dispoziție de societatea debitoare, vom indica în 

cele ce urmează cauzele care au determinat apariția stării de insolvență a societății Star Pro Center Intl SRL  

Astfel, au fost identificate 5 cauze principale care au determinat starea de insolvență a debitoarei, după cum sunt 

prezentate mai jos: 

I. Rezilierea abuzivă a unor contracte de lucrări încheiate de debitoare cu diverse societăți/instituții publice, rezilieri 

care au determinat lipsa fondurilor bănești, respectiv incapacitate de plată a debitoarei 

1. Acordurile contractuale încheiate de debitoare cu societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare SA  

La data de 06.05.2019 societatea Star Pro Center Intl SRL, în asociere cu societatea PBG Management & Engineering 

SRL - în calitate de proiectant, a încheiat cu societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare SA  (denumită în continuare 

„A.E.S.”) patru acorduri contractuale, respectiv Acordul contractual nr. 4870, nr. 4871, nr. 4872 și nr. 4873. 

Aceste acorduri contractuale au avut ca obiect proiectarea și execuția de unor lucrări de reamenajare și modernizare 

parcuri și locuri de joacă, amenajare locuri de joacă și de recreere în mai multe amplasamente din sectorul 5. 

La data de 28.06.2019, prin Notificările nr. 7165, nr. 7166, nr. 7167 și nr. 7168, societatea A.E.S. a reziliat cele patru 

acorduri contractuale, fără punere în întârziere, fără înștiințarea în prealabil a societății Star Pro Center Intl SRL  cu 

privire la existența unor pretinse deficiențe și fără acordarea unui termen de remediere a acestora, contrar prevederilor 

contractuale și legale. 

Motivul rezilierii a constat în faptul că societatea emitentă a garanției de bună execuție ar fi o societate nebancară și nu 

una bancară/instituție de credit/societate de asigurare astfel cum prevăd dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, deși la încheierea contractului scrisorile de garanție bancară au fost acceptate fără obiecțiuni de A.E.S. 

După primirea notificărilor de reziliere, debitoarea Star Pro Center Intl SRL  a propus conducerii A.E.S. noi instrumente 

de garantare emise de această dată de asigurătorul Societatea De Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A, însă 

A.E.S. a rămas în pasivitate, neexprimându-și nici acordul nici dezacordul cu privire la noile instrumente de garantare 

transmise. 

Ulterior, conducerea A.E.S. a comunicat debitoarei prin Notificarea nr. 9971/30.08.2019 faptul că nu revine asupra 

măsurii rezilierii, deși societatea Star Pro Center Intl SRL  a comunicat propuneri pentru noi instrumente de garantare 

care însă nu au putut fi definitivate în lipsa unui acord expres în partea A.E.S. 

Dacă debitoarea ar fi constituit garanțiile fără acordul A.E.S., ar fi suferit prejudicii materiale substanțiale în situația în 

care ar fi fost menținută decizia de reziliere (lucru care s-a și întâmplat) întrucât garanția de bună execuție trebuia 

constituită la valoarea de 10% din prețul contractului, respectiv 10% din valoarea totală a contractelor de 

255.077.690,42 lei. 

În aceste condiții, se constată că rezilierea unilaterală a celor patru acorduri contractuale a intervenit în mod abuziv, fără 

acordarea unui termen de remediere a deficiențelor constatate precum și în lipsa unei culpe a debitoarei în executarea 

obligațiilor contractuale. 

2.  Contractul de lucrări nr. 22/03.05.2019 încheiat de debitoare cu Administrația Unităților de Învățământ 

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice sector 1 (denumită în continuare „A.U.I.P.U.S.P.”) 

Contractul a avut ca obiect prestarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri, instalații termice, sanitare, electrice și 

spații verzi la unitățile de învățământ aflate în administrarea A.U.I.P.U.S.P.  

La o distanță de 16 zile de la data încheierii contractului de lucrări, prin Notificarea nr. 1494/11.06.2019 conducerea 
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A.U.I.P.U.S.P. a dispus rezilierea contractului de lucrări în mod intempestiv, în interiorul termenului de executare și 

fără nicio notificare prealabilă în care să se comunice nemulțumirile/deficiențele constatate de instituția beneficiară. 

Ulterior rezilierii, conducerea A.U.I.P.U.S.P. a revenit asupra acestei măsuri sens în care a fost încheiat Actul adițional 

nr. 1/25.07.2019 prin care părțile contractante au convenit faptul că Notificarea nr. 1494/11.06.2019 nu va produce 

niciun efect cu privire la contract. Tot prin acest act adițional a fost stabilit un nou termen de execuție de 24 de zile ce 

urma să fie calculat de la data emiterii de către A.U.I.P.U.S.P. a ordinului de începere a lucrărilor. 

Deși instituția beneficiară a omis să emită ordinul de începere a lucrărilor, aceasta a dispus din nou rezilierea 

contractului motivat de faptul că s-ar fi depășit termenul de executare a lucrărilor. 

Astfel, contractul încheiat de debitoare cu A.U.I.P.U.S.P. a încetat cu încălcarea dispozițiilor legale și contractuale, 

respectiv în lipsa unei culpe a debitoarei în executarea obligațiilor contractuale.  

3. Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare, asistență tehnică și execuție) privind realizarea obiectivului de 

investiții – Lucrări de intervenție pentru obiectivul Piața Rahova nr. 608/27.06.2018 încheiat de debitoare cu societatea 

Economat sector 5 SRL  (denumită în continuare „Economat”) 

Contractul a avut ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții Piața Rahova 

(piață parter și spațiu etaj) situată în București, sectorul 5, Șos. Alexandriei nr. 3-5. 

Pe parcursul executării lucrărilor s-a constat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare față de cele contractate, 

respectiv la acoperișul clădirii care prezenta grave avarii urmare a infiltrațiilor de apă. Economat a fost de acord cu 

executarea acestor lucrări, părțile convenind încheierea unui act adițional pentru suplimentarea obiectului contractului și 

pentru prelungirea duratei contractuale, având în vedere executarea lucrărilor suplimentare. 

Această înțelegere a părților nu a mai ajuns să fie materializată printr-un înscris, Economat comunicând debitoarei prin 

Notificarea nr. 1247/05.07.2019 încetarea contractului de lucrări ca urmare a expirării perioadei de executare. 

Ulterior acestei notificări contractul în discuție s-a derulat ca și cum ar fi fost în continuare în vigoare (a fost permis 

accesul debitoarei în amplasament pentru efectuarea lucrărilor, au fost purtate discuții cu dirigintele de șantier cu privire 

la lucrările executate precum și cu privire la executarea altor lucrări suplimentare, etc.). 

Prin Notificarea nr. 1820/11.09.2019 Economat a comunicat din nou debitoarei încetarea contractului ca urmare a 

expirării termenului pentru care acesta a fost încheiat. 

În aceste condiții, se apreciază că încetarea contractului a intervenit în mod abuziv, contrar înțelegerii inițiale a părților, 

precum și în contra intereselor debitoarei care a executat, cu acordul beneficiarului, lucrări suplimentare față de cele 

contractate, la finalizarea cărora Economat a decis în mod abuziv încetarea contractului. 

4. Contractul de lucrări nr. 36052/20.11.2018 încheiat de debitoare cu Primăria Târgoviște 

Contractul a avut ca obiect construirea unui teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul 

Târgoviște. 

Înainte de emiterea ordinului de începere a lucrărilor, respectiv la predarea amplasamentului s-a constatat faptul că nu 

există un drum de acces în șantier, executantul fiind nevoit în aceste condiții să obțină accesul către șantier pe terenul 

unui terț care, la scurt timp după ce și-a dat acordul în acest sens, nu a mai permis muncitorilor să treacă pe terenul său. 

Debitoarea a încercat să găsească o soluție pentru intrarea în amplasament și începerea/continuarea lucrărilor, însă 

pasivitatea beneficiarului – Primăria Târgoviște a condus la imposibilitatea executării obiectului contractului. 

Cu toate acestea, această situație de fapt a fost invocată de beneficiar în contra debitoarei pentru rezilierea unilaterală a 

contractului. 

În aceste condiții, se apreciază lipsa unei culpe contractuale în sarcina debitoarei, rezilierea contractului fiind una 

abuzivă. 

II. Cesionarea de către debitoare a unor contracte de lucrări, în dauna creditorilor 

În perioada noiembrie 2018 – aprilie 2019, debitoarea (în calitate de lider de asociere) a încheiat un număr de 7 

contracte de lucrări cu Primăria Sectorului 5 București pentru reabilitarea unor blocuri de locuințe, respectiv: (i) 

Acordul contractual – Contract de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare 

termică blocuri de locuințe din sector 5 – 20 de imobile” nr. 96796/01.11.2018, (ii) Acord contractual – Contract de 

proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 imobile” nr. 106259/05.12.2018, (iii) 

Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 14 imobile” 

nr. 106264/05.12.2018, (iv) Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de 

locuințe din sector 5 – 15 imobile” nr. 30865/17.04.2019, (v) Acord contractual - Contract de proiectare și execuție 

„Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 19 imobile” nr. 30867/17.04.2019, (vi) Acord contractual - 

Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 21 imobile” nr. 

30875/17.04.2019 și (vii) Acord contractual – Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe 

din sector 5 – 29 imobile” nr. 30877/17.04.2019. 

Pentru lucrările executate în baza contractelor mai sus menționate debitoarea a emis mai multe facturi pe care 

Beneficiarul - Primăria Sectorului 5 a refuzat să le plătească. De asemenea, Primăria Sectorului 5 a refuzat să plătească 

debitoarei inclusiv sumele de bani primite de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

(M.D.R.A.P.), instituție care a subvenționat o parte din lucrările de reabilitare contractate de debitoare.  

În perioada mai 2019 – septembrie 2019 debitoarea a solicitat în mod repetat actualizarea contractelor de lucrări prin 

încheierea unor acte adiționale în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 114/2018 și actualizarea cantităților de lucrări 

conform Proiectului Tehnic înaintat, solicitări cărora beneficiarul a refuzat să le dea curs.  

La data de 04.10.2019, anterior deschiderii procedurii insolvenței, Asocierea condusă de societatea Star Pro Center Intl 
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SRL  a cesionat cu titlu gratuit către terțul susținător, Rotary Construcții SRL  lucrările rămase neexecutate din cele 

șapte acorduri contractuale încheiate de debitoare cu Primăria Sectorului 5. 

În condițiile încheierii cu titlu gratuit a contractelor de cesiune, se apreciază ca fiind incidente dispozițiile art. 117 din 

Legea nr. 85/2014. 

III. Nerecuperarea creantelor, procedura ce implica în principiu incasarea datoriilor la scadenta  

Conform informatiilor primate din partea debitoarei, valoarea creantelor prezente este de 5.879.405,89 lei. 

Nr.crt. Denumire institutie Suma de recuperat 

1 ECONOMAT SECTOR 5 SRL 1.048.210,08 

2 SCOALA GIMNAZIALA NR. 124 117.942,93 

3 SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA SANTIMBREANU 23.813,31 

4 FAST PARTNERS CONSTRUCT SRL 1.842,60 

5 NITA IOANA 235.000,00 

6 
ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR SI UNITATI 
3.084.840,19 

7 COMUNA MAIA 1.337.579,86 

8 GRADINITA CU NR.242 30.176,92 

9 TOTAL 5.879.405,89 

IV. Existenta unor situatii de lucrari efectuate și neacceptate pentru care nu s-au putut emite facturi fiscal 

Nrt crt. Obiectiv Observatii 
Sume de facturat cu 

TVA inclus (lei) 

I Scoala TOCILESCU  
situatie de plata conform atasamente 

semnate 
70.994,52 

II 
REABILITARE BLOCURI 12 

IMOBILE 
(situatii AF + GMCG)+10% cota AG 5.279.077,97 

III 
REABILITARE BLOCURI 14 

IMOBILE 
aprox. 4000 mp - 200,000 lei aprox. 248,000 

IV Economat - P-ta Rahova  

710,848.65 lei reprezinta valoare lucrari 

demolare, montare+material acoperis P-ta 

Rahova din care s-a platit 546,372,22 lei.  

Rest de plata 7,164,476.43 

lei 

V. În plus față de aspectele prezentate la punctele de mai sus, din documentele și informațiile puse la dispoziție de către 

debitoare, a rezultat încheierea unor contracte, respectiv efectuarea unor plăți nejustificate, în defavoarea patrimoniului 

debitoarei, pe care administratorul judiciar urmează să le analizeze în detaliu, sens în care vom reveni cu o completare 

la prezentul raport, în măsura în care o astfel de completare se va impune.  

8. Concluzii privind posibilitatea de reorganizare a debitoarei conform art. 97 alin. 2. 

In concluzie, administratorul judiciar considera ca, desi debitoarea se confrunta cu o situatie financiara dificila, aceasta 

poate fi supusa unui plan de reorganizare, prin masuri rapide și eficiente de restructurare a activitatii, masuri aplicabile 

atat în perioada de observatie, cat și pe parcursul implementarii planului de reorganizare a activitatii societatii.  

Debitoarea a depus la dosarul cauzei declaratie prin care isi exprima intentia de reorganizare. 

Conform art. 97 alin. 3, administratorul judiciar recomanda ca planul de reorganizare sa fie propus de debitor și nu 

intentioneaza sa propuna un alt plan de reorganizare singur sau impreuna cu un alt creditor. 

Propunerea de continuare a perioadei de observație privind debitorul SC STAR PRO CENTER INTL SRL  potrivit art. 

97 alin. 2 din Legea 85/2014, va fi supusa aprobarii creditorilor în cadrul primei adunari generale a creditorilor din data 

de 28.01.2020, ora 13:00. 

Administrator judiciar, Gama Insolv IPURL, prin coordonator Stîngă Carmen 

 

8. Societatea VALSA CONSULTING SA, cod unic de înregistrare: 8671850 

Depunere acte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.176, data emiterii:24.01.2020 

1.Date privind dosarul: Număr dosar nr.30097/3Anul 2019 Tribunalul București-Sectia aVII-a Civila. 

2.Arhiva/registratura instanței: Adresa București, sector 6, Splaiul Independentei nr. 319 L, Cladirea B, Sema Parc. 

Număr de telefon 021 – 318.77.00, 021.313.28.02, programul arhivei/registraturii instanței Zilnic –orele 09
30

-14
00 

e-mail
: 
tb-insolventa@just.ro 

3.Debitor: SC VALSA CONSULTING SA- în faliment, cu sediul social în București, Sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 

242U cu date de identificare Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/5432/1996; Cod unic de inregistrare: 

8671850 

4.Lichidator judiciar: CASA DE INSOLVENTA NICULESCU IPURL, sediul social București, Calea 13 Septembrie 

nr. 106, bl. 50, etj. 3, ap. 9, sector 5. Certificat inregistrare în tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 1036 tel./fax 

0214566466 E-mail office@netinsolventa.ro, cod de identificare fiscală 40569871. nume și prenume reprezentant 

lichidator judiciar persoană juridica practician în insolventa Ana Cristina Niculescu. 

5.Subscrisa CASA DE INSOLVENTA NICULESCU IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 

VALSA CONSULTING SA –in faliment, conform sentinta civila din data de 03.12.2019 pronunțată de Tribunalul 

Administrator
Highlight




