
 
 

 

 

Către,  

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE  

 

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

DATA RAPORTULUI:  02.09.2019 

DENUMIRE:  CLUJANA S.A. - în reorganizare, in reorganisation, en redressment  

SEDIUL SOCIAL: Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, jud. Cluj 

TEL/FAX: 0264-437157, 0264-437044 

Număr și data înregistrării la ORCT Cluj: J12/18/1991 

Cod Unic de Înregistrare: RO199206 

Capital social subscris și vărsat: 11.194.809,10 lei 

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Clujana S.A. 

este BURSA DE VALORI BUCURESTI- ATS CAN 

 

Evenimente importante de raportat:  

 

CITR SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, incinta Silver Business 

Center, jud. Cluj, având nr. de înregistrare în Registrul UNPIR: RFO 0253 din 31.12.2006, şi cod 

de înregistrare fiscală nr. 21057514, în calitate de administrator judiciar al CLUJANA S.A. (în 

reorganizare, in reorganisation, en redressment), cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5, jud. 

Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/18/1991, având CUI RO199206, desemnată prin Încheierea 

civilă nr. 77/C/2018 pronunțată la data de 17.01.2018 în dosarul nr. 983/1285/2017, aflat pe rolul 

Tribunalului Specializat Cluj, aduce la cunoștință următoarele evenimente:  

 

1. Confirmarea Planului de Reorganizare al societății Clujana SA  

✓ Prin Sentința civilă nr. 93/23.01.2019 judecătorul-sindic a confirmat planul de 

reorganizare al societății Clujana SA, propus de administratorul judiciar CITR 

SPRL și aprobat în Adunarea Creditorilor din data de 14.01.2019;  

✓ Sentința a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

4889/07.03.2019 și a rămas definitivă prin neapelare. 
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2. Dosare asociate dosarului de insolvență  

✓ Dosarul nr. 983/1285/2019/a3 - Tribunalul Specializat Cluj/ Curtea de Apel Cluj 

Obiect: contestație la tabelul definitiv formulată de DGRFP Cluj-Napoca 

Soluție: Prin Sentința civilă nr. 94/23.01.2019 instanța a respins ca inadmisibilă 

contestația formulată de DGRFP Cluj-Napoca împotriva tabelului definitiv al creanțelor 

Clujana SA; 

Sentința a rămas definitivă prin respingerea de către Curtea de Apel Cluj a apelului 

declarat de DGRFP Cluj-Napoca împotriva sentinţei civile nr. 94 pronunţată la data de 

23.01.2019 în dosarul nr. 983/1285/2017/a3 al Tribunalului Specializat Cluj, aceasta fiind 

păstrată în întregime.  

 

✓ Dosarul nr. 983/1285/2019/a4 – Tribunalul Specializat Cluj/ Curtea de Apel Cluj 

Obiect: contestație formulată de DGRFP Cluj-Napoca împotriva măsurii 

administratorului judiciar de a respinge cererea de plată a creanței curente în cuantum de 

985.919 lei 

Soluție: Prin Sentința civilă nr. 286/20.02.2019 pronunțată de Tribunalul Specializat 

Cluj, judecătorul-sindic a admis contestația formulată de DGRFP Cluj-Napoca și a obligat 

debitoarea Clujana SA la plata sumei de 985.919 lei cu titlu de creanţă curentă în favoarea 

creditoarei DGRFP Cluj-Napoca; 

Împotriva sentinței civile nr. 286/20.02.2019 administratorul judiciar al Clujana SA a 

formulat apel, solicitând schimbarea în tot a sentinței atacate, cu consecința respingerii 

contestației.  

Prin Decizia civilă nr. 361/13.06.2019, Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de 

administratorul judiciar și a schimbat în parte sentința atacată, iar în rejudecare a admis 

în parte contestaţia formulată de D.G.R.F.P. Cluj-Napoca şi în consecinţă a obligat 

debitoarea Clujana SA la plata sumei de 649.129,15 lei cu titlu de accesorii care pot fi 

achitate din valoarea bunului valorificat în favoarea creditoarei.  

 

✓ Dosarul nr. 578/33/2019 – Curtea de Apel Cluj 

Obiect: contestație în anulare formulată de DGRFP Cluj-Napoca împotriva Deciziei nr. 

361/13.06.2019 a Curții de Apel Cluj 

Termen de judecată: 01.10.2019 

Soluție: -   

 

✓ Dosarul nr. 622/33/2019 – Curtea de Apel Cluj 

Obiect: revizuire formulată de DGRFP Cluj-Napoca împotriva Deciziei nr. 

361/13.06.2019 a Curții de Apel Cluj 
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Termen de judecată: cauza se află în etapa procedurii prealabile primului termen de 

judecată. 

Soluție: -   

 

3. Dosarul de fond – 983/1285/2019 – Tribunalul Specializat Cluj 

✓ Termen de judecată: 23.10.2019 

 

4. Demersuri privind obținerea Codului LEI (Legal Entity Identifier) 

✓ Menționăm faptul că societatea Clujana SA a demarat formalitățile de obținere a 

codului LEI de la Depozitarul Central, instituție abilitată în emiterea acestui cod, 

urmând a comunica Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere 

Financiară codul LEI ce va fi alocat.  

Cu considerație,  

   Cluj-Napoca 

     02.09.2019 

           I.I. 

CITR  SPRL 

Partner 

Mariana Boiciuc 

 

 

 

 

 

 

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în vedere 

faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, 

vă solicităm respectuos să vă asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele 

vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e 

necesar pentru a ne îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea 

adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, 

conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii. De asemenea, 

vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict 

confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  prelucrate de către 

echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea 

ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la 

portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro 

mailto:protectia.datelor@citr.ro

