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DECIZIE
23 august 2017

mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie
în componenţa:
Preşedintele şedinţei
judecătorul
judecători

Svetlana Filincova,
Luiza Gafton, Maria Ghervas,

examinând recursurile declarate de către reprezentantul debitorului Societatea
pe Acțiuni „Fabrica de Conserve din Călărași” în proces de insolvabilitate
Vladicescu Mihail și de reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „Hunter
Elite Club”, avocatul Cebotari Serghei,
în cauza privind insolvabilitatea Societății pe Acțiuni „Fabrica de Conserve din
Călărași”,
împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06 iulie 2017, prin care s-a
admis parțial contestația depusă de SRL „Hunter Elite Club”, s-a validat creanța SRL
„Hunter Elite Club” față de SA „Fabrica de Conserve din Călărași” în sumă de
7 061 360 lei, 5 564 337 lei și 1 271 044 lei, în total 13 896 741 lei cu titlu de creanță
chirografară de rangul VI. În rest contestația s-a respins. S-a obligat lichidatorul SA
„Fabrica de Conserve din Călărași” să introducă modificările corespunzătoare în
tabelul definitiv al creanțelor și s-a exclus din tabelul definitiv creanțele SRL
„Hunter Elite Club” introduse cu titlu provizoriu,
C O N S T A TĂ:
Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 13 ianuarie 2017 s-a constatat
insolvabilitatea și s-a intentat proces de insolvabilitate în privința debitorului
SA „Fabrica de Conserve din Călărași”, fiind desemnat în calitate de administrator
al insolvabilității Ambrosi Tudor, care a fost obligat să notifice creditorii SA
„Fabrica de Conserve din Călărași” despre înregistrarea cererilor de validare a
creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor până la 03 februarie
2017.
1

La 03 februarie 2017 SRL „Hunter Elite Club” a înaintat cerere de validare a
creanței în sumă de 7 061 360,75 lei cu titlu de datorie în calitate de creanță
chirografară de rangul V, dobânda de întârziere în sumă de 5 564 337,21 lei cu titlu
de creanță chirografară de rangul VI și penalitate de întârziere în sumă de
1 271 044,80 lei cu titlu de creanță chirografară de rangul VI.
În motivarea cererii de validare a creanțelor creditorul a menționat că în baza
contractului de împrumut nr. G-14/08 din 14 august 2008, SA „Fabrica de Conserve
din Călărași” a împrumutat suma de 10 000 000 lei de la Teterea Oleg, cu un termen
de rambursare până la 13 august 2010.
Ulterior, la 12 aprilie 2010 Teterea Oleg, în calitate de „cedent”, prin contractul
de cesiune a creanțelor, a cesionat SRL „Hunter Elite Club” în calitate de „cesionar”
creanța în sumă de 9 241 360,75 lei. Respectiva creanță derivă din contractul de
împrumut nr. G-14/08 din 14 august 2008 și la rândul său acordă cesionarului toate
drepturile și obligațiile cedentului privind încasarea datoriei din contul debitorului
SA „Fabrica de Conserve din Călărași”.
La 07 iulie 2011, între SRL „Hunter Elite Club” și SA „Fabrica de Conserve
din Călărași” a fost încheiat și semnat Acordul adițional nr. 3 la contractul de
împrumut nr. G-14/08 din 14 august 2008, prin care părțile au decis să introducă pct.
1.3 cu următorul conținut: „Împrumutatul va rambursa împrumutul în tranșe
conform următorului grafic”.
Prin pct. 3 al aceluiași Acord adițional nr. 3 la contractul de împrumut nr.
G-14/08 din 14.08.2008, părțile au decis să modifice prevederile pct. 5 al
contractului de împrumut nr. G-14/08 din 14.08.2008, după cum urmează: „Petru
nerespectarea termenelor prevăzute de pct. 1.2 și pct. 1.3 al prezentului contract,
împrumutatul va plăti împrumutătorului o penalitate în mărime de 0,1 % din suma
restantă pentru fiecare zi de întârziere”.
În pofida faptului, că prin Acordul adițional nr. 3 din 07 iulie 2011 au fost
stabilite tranșele exacte și termenii de rambursare a datoriei de către SA „Fabrica de
Conserve din Călărași”, ultimul nu și-a onorat obligațiunile în modul cuvenit,
executând obligația doar parțial.
A menționat că din datoria de 9 241 360,75 lei, SA „Fabrica de Conserve din
Călărași” a achitat doar 2 180 000 lei, astfel acumulând o restanță la împrumut în
mărime de 7 061 360,75 lei.
Pentru a exclude un proces judiciar, la 21 februarie 2013 SRL „Hunter Elite
Club” a înaintat SA „Fabrica de Conserve din Călărași” pretenția înregistrată sub
nr. 1, prin care a solicitat semnarea actului de verificare. De asemenea, i-a fost adusă
la cunoștință, că la data de 21.02.2013 datoria constituia 7 111 360,75 lei, iar
penalitatea la acel moment constituia 2 557 094,40 lei.
Prin răspunsul nr. 09-p din 11.03.2013 SA „Fabrica de Conserve din Călărași”
a menționat că cerințele din pretenția nr. 1 din 21.02.2013 pot fi acceptate.
Consideră că, fiind împrumutător, a obținut anumite drepturi și anume, dreptul
de a solicita rambursarea datoriei, de a încasa dobânda de întârziere și penalitățile
pentru neexecutarea în termen a obligațiilor contractuale, iar respectiv SA „Fabrica
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de Conserve din Călărași” primind împrumutul și-a asumat obligația de a restitui
suma împrumutată în termen și în modul stabilit de părți.
Administratorul insolvabilității al SA „Fabrica de Conserve din Călărași”,
Ambrosi Tudor, verificând cererea de validare a creanțelor, a inclus în tabelul
definitiv al creanțelor SA „Fabrica de Conserve din Călărași” și a admis spre validare
datoria SRL „Hunter Elite Club” în sumă de 7 061 360 lei cu titlu de creanță
chirografară de rang inferior.
La 03 aprilie 2017 SRL „Hunter Elite Club” a înaintat contestație împotriva
tabelului definitiv al creanțelor SA „Fabrica de Conserve din Călărași”, în privința
rangului creanței admise spre validare în sumă de 7 061 360 lei și neacceptarea și
neincluderea în tabel spre validare a dobânzii de întârziere în sumă de 5 564 337 lei
cu titlu de creanță de rangul V și a sumei de 1 271 044 lei cu titlu de creanță
chirografară de rang inferior.
În motivarea contestației creditorul a invocat că administratorul insolvabilității
Ambrosi Tudor eronat a interpretat normele legale prin prisma circumstanțelor de
fapt și prin urmare a inclus creanțele la rangul necorespunzător.
Reieșind din prevederile art. 43 al Legii insolvabilității creanțele care reies din
contract de împrumut și dobânda legală/contractuală până la data intentării
procedurii de insolvabilitate se includ în Rangul V al tabelului definitiv al creanțelor
inclusiv (alte creanțe chirografare care nu sunt de rang inferior).
A solicitat SRL „Hunter Elite Club” radierea datoriei în sumă de 7 061 360 lei
din rangul VI și validarea acestei datorii cu titlu de creanță chirografară de rangul V,
validarea dobânzii de întârziere în sumă de 5 564 337 lei cu titlu de creanță
chirografară de rangul V și a penalității în sumă de 1 271 044 lei cu titlu de creanță
chirografară de rangul VI.
Ulterior, reprezentantul SRL „Hunter Elite Club” avocatul Cebotari Serghei a
înaintat o cerere de concretizare prin care a solicitat radierea creanței creditorului
chirografar SRL „Hunter Elite Club” în sumă de 7 061 360 lei din Rangul VI (creanță
de rang inferior) al tabelului definitiv și a include creanțele în sumă de 7 061 360 lei
cu titlu de datorie, creanța în sumă de 5 559 425,41 lei cu titlu de dobândă de
întârziere și creanța în sumă de 11 544 419 lei cu titlu de penalitate în Rangul V.
(f.d. 50)
Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 06 iulie 2017 s-a admis parțial
contestația SRL „Hunter Elite Club” și s-a validat creanța SRL „Hunter Elite Club”
față de SA „Fabrica de Conserve din Călărași” în sumă de 7 061 360 lei,
5 564 337 lei și de 1 271 044 lei, iar în total 13 896 741 lei cu titlu de creanță
chirografară de rangul VI. În rest contestația s-a respins. S-a obligat administratorul
SA „Fabrica de Conserve din Călărași” să introducă modificările corespunzătoare în
tabelul definitiv al creanțelor. S-a exclus din tabelul definitiv creanțele SRL „Hunter
Elite Club” introduse cu titlu provizoriu. (f.d. 72-76)
La 18 iulie 2017 reprezentantul debitorului SA „Fabrica de Conserve din
Călărași” în proces de insolvabilitate, Vladicescu Mihail a declarat recurs, solicitând
3

casarea încheierii Curții de Apel Chișinău din 06 iulie 2017 cu restituirea pricinii la
rejudecare în instanța de insolvabilitate. (f.d. 77-78)
În motivarea recursului recurentul a indicat că la 05 iulie 2017 s-a examinat în
fond contestația creditorului fără a se analiza toate argumentele invocate.
La 20 iulie 2017 reprezentantul creditorului SRL „Hunter Elite Club”, avocatul
Cebotari Serghei a declarat recurs, solicitând casarea încheierii Curții de Apel
Chișinău din 06 iulie 2017, cu soluționarea prin decizie a problemei în fond prin
admiterea pretențiilor înaintate. (f.d. 79-84)
În motivarea recursului reprezentantul recurentului a indicat că instanța de
insolvabilitate a examinat superficial contestația depusă, nu a coraborat cu cele
relatate cu situația de fapt și nu s-a expus asupra tuturor cererilor depuse.
A mai indicat că în cadrul examinării contestației a fost depusă cererea de
concretizare, însă din partea motivată a încheierii și din dispozitiv reiese că instanța
a ignorat cererea de concretizare și nu s-a expus asupra ei. Acest fapt denotă
caracterul superficial cu care a fost examinată contestația depusă.
De asemenea consideră că, a fost emisă o încheiere neîntemeiată, or instanța
eronat a apreciat circumstanțele de fapt și probele prezentate, astfel, eronat fiind
stabilite raporturile între creditor și debitor.
Conform art. 8 alin. (1) al Legii insolvabilității, hotărârile şi încheierile instanţei
de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data
pronunţării şi numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.
Prin prisma normei citate, Colegiului civil, comercial și de contencios
administrativ al Curții Supreme de Justiție constată că recursurile depuse de
reprezentantul debitorului SA „Fabrica de Conserve din Călărași” în proces de
insolvabilitate Vladicescu Mihail și de reprezentantul SRL „Hunter Elite Club”,
avocatul Cebotari Serghei, sunt declarate în termen.
Examinând argumentele invocate în recursuri în raport cu actele cauzei,
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
conchide că recursurile declarate urmează a fi admise din considerentele ce urmează.
În conformitate cu art. 427 lit. b) CPC instanţa de recurs, după ce judecă
recursul împotriva încheierii, este în drept să admită recursul şi să caseze integral
sau parţial încheierea, restituind pricina spre rejudecare.
Curtea de Apel Chișinău prin hotărârea din 13 ianuarie 2017 a intentat procesul
de insolvabilitate față de SA „Fabrica de Conserve din Călărași”, fiind desemnat în
calitate de administrator al insolvabilității Ambrosi Tudor.
La 03 februarie 2017 SRL „Hunter Elite Club” a depus cerere de admitere a
creanțelor privind validarea creanțelor, solicitând admiterea acesteia, introducerea
în tabelul definitiv și validarea creanței chirografare de rangul V în mărime de
7 071 360,75 lei cu titlu de datorie, creanței chirografare de rangul VI în mărime de
5 564 337 lei cu titlu de dobândă de întârziere și creanței chirografare de rangul VI
în mărime de 1 271 044,80 lei cu titlu de penalități de întârziere.
Administratorul SA „Fabrica de Conserve din Călărași” în proces de
insolvabilitate Ambrosi Tudor a prezentat instanței de insolvabilitate Tabelul
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definitiv al creanțelor creditorilor, în care a acceptat spre validare creanța
chirografară de rangul VI a SRL „Hunter Elite Club” în sumă de 7 061 360 lei, care
a fost validată.
La 03 aprilie 2017 SRL „Hunter Elite Club” a depus contestație asupra
Tabelului definitiv al creanțelor debitorului SA „Fabrica de Conserve din Călărași”,
solicitând de a radia creanța creditorului chirografar în sumă de 7 071 360 lei cu titlu
de datorie și suma de 5 564 337 lei cu titlu de dobândă de întârziere din Rangul VI
și a include creanța creditorului chirografar în sumă de 7 061 360 lei cu titlu de
datorie și suma de 5 564 337 lei cu titlu de dobândă de întârziere în Rangul V, iar
suma de 1 271 044 lei în calitate de penalitate în rangul VI. (f.d. 38-40)
De asemenea, materialele cauzei atestă că reprezentantul SRL „Hunter Elite
Club” avocatul Cebotari Serghei a înaintat o cerere de concretizare prin care a
solicitat radierea creanței creditorului chirografar SRL „Hunter Elite Club” în sumă
de 7 061 360 lei din Rangul VI (creanță de rang inferior) al tabelului definitiv și a
include creanțele în sumă de 7 061 360 lei cu titlu de datorie, creanța în sumă de 5
559 425,41 lei cu titlu de dobândă de întârziere și creanța în sumă de 11 544 419 lei
cu titlu de penalitate în Rangul V. (f.d. 50)
Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 06 iulie 2017 s-a admis parțial
contestația SRL „Hunter Elite Club” și s-a validat creanța chirografară la Rangul VI
a SRL „Hunter Elite Club” față de SA „Fabrica de Conserve din Călărași” în sumă
de 7 061 360 lei cu titlu de datorie, în sumă de 5 564 337 lei cu titlu de dobândă de
întârziere și în sumă de 1 271 044 lei cu titlu de penalitate, în total 13 896 741 lei.
În rest contestația s-a respins. S-a obligat administratorul SA „Fabrica de Conserve
din Călărași” să introducă modificările corespunzătoare în tabelul definitiv al
creanțelor. S-a exclus din tabelul definitiv al creanțelor creanțele SRL „Hunter Elite
Club” introduse cu titlu provizoriu. (f.d. 72-76)
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ consideră prematură
concluzia instanţei de insolvabilitate, din următoarele motive.
Actele cauzei atestă că SRL „Hunter Elite Club” a depus contestație asupra
Tabelului definitiv al creanțelor debitorului SA „Fabrica de Conserve din Călărași”,
solicitând de a radia creanța creditorului chirografar în sumă de 7 071 360 lei cu titlu
de datorie și suma de 5 564 337 lei cu titlu de dobândă de întârziere din Rangul VI
și a include creanța creditorului chirografar în sumă de 7 061 360 lei cu titlu de
datorie și suma de 5 564 337 lei cu titlu de dobândă de întârziere în Rangul V, iar
suma de 1 271 044 lei în calitate de penalitate în rangul VI.
Ulterior, reprezentantul SRL „Hunter Elite Club” avocatul Cebotari Serghei a
înaintat o cerere de contestare concretizată prin care a solicitat radierea creanței
creditorului chirografar SRL „Hunter Elite Club” în sumă de 7 061 360 lei din
Rangul VI (creanță de rang inferior) al tabelului definitiv și a include creanțele în
sumă de 7 061 360 lei cu titlu de datorie, creanța în sumă de 5 559 425,41 lei cu titlu
de dobândă de întârziere și creanța în sumă de 11 544 419 lei cu titlu de penalitate
în Rangul V.
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Instanța de insolvabilitate a admis parțial contestația SRL „Hunter Elite Club”
și a validat creanța chirografară la Rangul VI a SRL „Hunter Elite Club” față de SA
„Fabrica de Conserve din Călărași” în sumă de 7 061 360 lei cu titlu de datorie, în
sumă de 5 564 337 lei cu titlu de dobândă de întârziere și în sumă de 1 271 044 lei
cu titlu de penalitate, în total 13 896 741 lei.
Conform art. 142 alin. (1), (4) şi (5) al Legii insolvabilităţii creanţele se supun
procedurii de verificare, de către administratorul provizoriu sau administratorul
insolvabilităţii, sau de lichidator, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri
executorii necontestate în termenele prevăzute de legi speciale. Administratorul
insolvabilităţii/lichidatorul va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri de
admitere a creanţei înregistrate la instanţa de insolvabilitate şi a documentelor
depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea
exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la
alin.(4), administratorul insolvabilităţii/lichidatorul va putea solicita
reprezentantului debitorului explicaţii, informaţii şi documente suplimentare, după
caz.
Instanţa de recurs constată că instanţa de insolvabilitate la examinarea
contestaţiei nu s-a expus și asupra sumei de 11 544 419,86 lei cu titlu de penalitate
indicată în cererea de concretizare a contestației și care a fost înaintată de
SRL „Hunter Elite Club” spre validare.
În conformitate cu art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilității procesul de
insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură
civilă şi cu cele ale prezentei legi.
Conform art. 60 alin. (2) CPC reclamantul este în drept să modifice temeiul sau
obiectul acţiunii, să mărească ori să reducă cuantumul pretenţiilor în acţiune, ori să
renunţe la acţiune. Pârâtul este în drept să recunoască acţiunea. Părţile pot înceta
procesul prin tranzacţie.
Astfel, instanţa de insolvabilitate la examinarea chestiunii date a ignorat
argumentele recurentului referitor la majorarea sumei creanţei propusă spre validare.
Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că Curtea de Apel
Chișinău nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele pricinii, ce au importanţă
pentru aplicarea corectă a normelor de drept material şi procedural, instanţa de recurs
apreciază încheierea instanţei de insolvabilitate ca fiind prematură.
Totodată, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ consideră
imposibilă corectarea erorii admise de către instanţa de insolvabilitate în condiţiile
procedurii prevăzute de către legislaţia procesuală, motiv pentru care cauza urmează
a fi restituită spre rejudecare.
La rejudecarea pricinii, instanţa de insolvabilitate urmează să ţină cont de cele
indicate, să verifice şi alte circumstanţe ce prezintă importanţă pentru soluţionarea
corectă a litigiului, să aprecieze sub toate aspectele, complet şi obiectiv, conform
exigenţelor art. 130 CPC, probele administrate pe dosar, şi în dependenţă de situaţia
stabilită, în raport cu normele de drept material, să adopte o hotărâre legală şi
întemeiată.
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Reieşind din cele expuse, în baza art. 427 lit. b) CPC Colegiul civil, comercial
şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
D E C I D E:
Se admit recursurile declarate de reprezentantul debitorului Societatea pe
Acțiuni „Fabrica de Conserve din Călărași” în proces de insolvabilitate Vladicescu
Mihail și de reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „Hunter Elite Club”,
avocatul Cebotari Serghei.
Se casează încheierea Curţii de Apel Chișinău din 06 iulie 2017, în cauza
privind insolvabilitatea Societății pe Acțiuni „Fabrica de Conserve din Călărași”.
Se remite cauza la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău.
Decizia nu se supune nici unei căi de atac.
Preşedintele şedinţei
judecătorul
judecători

Svetlana Filincova
Luiza Gafton
Maria Ghervas

7

