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Raportul curent privind informatiile prevazute la art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si 

ale  

Regulamentului nr.1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori imobiliare 
Data raportului:  01.11.2012 
Denumirea entităţii emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR  SA  

Sediul social: Oraş Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, 
Judetul Ilfov 
Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J23/1927/2006 
Capital social subscris şi varsat:197.866.574 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 
* 

* * 
Conform informatiilor obtinute in data de 1.11.2012 de pe portalul instantelor de judecata, 

actiunea formulata de catre SC ROMCONSTRUCT SA, ce face obiectul dosarului cu nr 
35939/3/2011(dosar initial 19/105/2010), aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI a civila, a 
fost admisa in parte, iar  IMPACT  DEVELOPER & CONTRACTOR SA obligata la plata sumei de 
32.457.637  lei, compusa din contravaloare lucrari constructii, lucrari suplimentare, penalitati, 
materiale. Solutia poate fi schimbata, ea fiind pronuntata de instanta de fond. 

Solutia instantei are la baza omologarea unor  rapoarte de expertiza intocmite fara a se fi 
avut in vedere clauzele contractelor incheiate de parti. 

Nu  cunoastem alte detalii cu privire la sentinta civila pronuntata, respectiv motivarea 
instantei, argumentele juridice care au condus la luarea unei decizii incorecte si  care ignora intru-
totul conventiile  partilor 

Mentionam ca Romconstruct SA este o societate de constructii care a actionat ca antreprenor 
al dezvoltatorului IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR  SA ;  contractele de prestari servicii 
incheiate cu acest antreprenor au fost reziliate din cauza nerespectarii prevederilor contractuale, 
datorita intarzierilor repetate, totalizand peste 200 de zile, care au atras daune materiale  si de 
imagine ale dezvoltatorului. 

Societatea  Romconstruct SA se afla in procedura de insolventa, iar in cadrul dosarului 
7034/105/2010, aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Impact este inscrisa, în tabelul preliminar al 
creanțelor cu suma de 16.025.023  lei. 



                                                                                                                                                              

 
 
 

 
   

IMPACT  doreste  sa asigure toti investitorii, clientii si partenerii de afaceri ca va uza de 
toate mijloacele legale impotriva acestei sentinte , pronuntata de instanta de fond si ca in 
conformitate cu prevederile legale urmeaza sa declare apel impotriva acestei sentinte. 

Consideram ca solutia instantei este surprinzatoare si contradictorie, suma dispusa de 
instanta a fi achitata de Impact fiind netemeinica si incorecta. 

Societatea IMPACT  D&C SA va urma toate caile de atac  pentru anihilarea efectelor acestei 
hotarari. 
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