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EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 
 

Consiliul de Administrație al S.C. Transilvania Construcții S.A. aduce la cunoștința investitorilor faptul că în data de 
13.05.2014, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a vizat spre publicare proiectul de fuziune prin absorbție între 
S.C. Transilvania Construcții S.A. în calitate de societate absorbantă și S.C. Parc Logistic Transilvania S.R.L., în calitate de societate 
absorbită.  

 
Consiliul de Administrație va convoca, în termenul legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în vederea 

aprobării fuziunii. 
 
Anexăm la prezentul raport proiectul de fuziune, în forma în care a fost vizat spre publicare de către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. 
 

Director General, 
Timofte Andrei Iancu 
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1. DATE GENERALE 
 

1.1. PREMISELE FUZIUNII 
Având în vedere:  

● Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCŢII S.A., din data de: 30.04.2014, denumită în 
continuare TRC; 
● Hotărârea Administratorului S.C. PARC LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L., din data de: 30.04.2014, denumită în continuare 
PLT; 



În temeiul dispoziţiilor: 
(i) Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare LPC;  
(ii) Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare LSC;  
(iii) Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare LCF;  
(iv) Legii nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare LC;  
(v) Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate 
a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea 
unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, denumit în continuare OMFP;  
(vi) Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare LCM; 
Administratorii societăţilor TRC şi PLT, supun hotărârii Adunărilor Generale Extraordinare a Acţionarilor, respectiv a adunării 
asociaţilor, fuziunea prin absorbţie a PLT în calitate de societate absorbită, de către TRC, în calitate de societate absorbantă, 
întocmind prezentul proiect de fuziune în conformitate cu art. 241 din LSC, după cum urmează: 
(i) TRC prin decizia Consiliului de Administraţie din data de: 
(ii) PLT prin decizia Administratorului din data de: 
Conţinutul acestui proiect de fuziune prin absorbţie a fost aprobat de către Administratorii societăţilor implicate după cum urmează: 
(i) TRC prin decizia Consiliului de Administraţie din data de: 
(ii) PLT prin decizia Administratorului din data de: 
Persoanele împuternicite cu semnarea prezentului proiect de fuziune sunt din partea: 
(i) TRC, dl MIRCEA TIMOFTE, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Nicolae Iorga nr.36, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, 
(ii) PLT, dl ANDREI-IANCU TIMOFTE, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mărășești nr.48, în calitate de Administrator. 
După avizarea de către judecătorul delegat de la Oficiul Registrului Comerţului, proiectul de fuziune, va fi prezentat Adunărilor 
Generale Extraordinare ale Acţionarilor respectiv ale asociaţilor, societăţilor implicate în fuziune spre aprobare. Publicitatea 
obligatorie conform art. 242 din LSC se va realiza prin intermediul paginilor web deţinute de către societăţi. 
(www.transilvaniaconstructii.ro respectiv www.parclogistic.eu). Oficiul Registrului Comerţului va publica, pe propria sa pagină 
web, proiectul de fuziune. 
Procedura de fuziune va duce la dizolvarea, fără iniţierea procedurilor de lichidare a societăţii absorbite prin transferul universal al 
patrimoniului societăţii absorbite către societatea absorbantă. 
 

1.2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢILOR CE VOR FUZIONA 
1.2.1. Societatea Absorbantă 

DENUMIRE: S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCŢII S.A  
SEDIUL SOCIAL: CLUJ-NAPOCA, STR. ORĂŞTIEI NR. 10, COD POŞTAL: 400398, JUD. CLUJ 
TELEFON: 0264-416597 
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO 199044 
NUMĂR DE ÎNMATRICULARE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI: J12/8/1991 
FORMA DE ORGANIZARE: SOCIETATE PE ACŢIUNI 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII CLĂDIRI REZIDENŢIALE ŞI 
NEREZIDENŢIALE – COD CAEN: 4120. 

1.2.2. Societatea Absorbită 
DENUMIRE: S.C. PARC LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L. 
SEDIUL SOCIAL: CLUJ-NAPOCA, STR. MĂRĂŞEŞTI NR. 48, JUD. CLUJ 
TELEFON: 0264-416.597 
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 19139736 
NUMĂR DE ÎNMATRICULARE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI: J12/3595/2006 
FORMA DE ORGANIZARE: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: COMERŢ CU RIDICATA AL ECHIPAMENTELOR ŞI FURNITURILOR DE 
FIERĂRIE PENTRU INSTALAŢII SANITARE DE ÎNCĂLZIRE – COD CAEN: 4674 

 

1.3. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 
Capitalul social al societăţilor implicate în fuziune este următorul: 

(i) TRC are un capital social subscris şi vărsat de 31.211.499 lei împărţit într-un număr de 945.803 acţiuni nominative cu o 
valoare de 33 lei fiecare. 
(ii) PLT are un capital social subscris şi vărsat de 200 lei divizat în 20 de părţi sociale cu valoare nominală de 10 lei/parte 
socială. 

 

2. FUNDAMENTAREA ŞI CONDIŢIILE FUZIUNII 
Proiectul a fost pregătit în conformitate cu prevederile articolului 241 şi următoarele din LSC, în baza: 
Hotărârilor Consiliului de Administraţie ale TRC din data de 30.04.2014 şi hotărârile Administratorului PLT din data de 30.04.2014, 
prin care s-au decis următoarele: 

(i) Aprobarea datei de 28.02.2014 ca dată de referinţă pentru situaţiile financiare care vor sta la baza întocmirii proiectului de 
fuziune; 
(ii) Aprobarea publicării Proiectului de fuziune pe pagina web proprie a fiecărei Societăţi; 
(iii) Aprobarea solicitării către Oficiul Registrul Comerțului de numire a dlui Fatacean Gheorghe, membru CECCAR România, cu 



carnet nr. 22199/2006, domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, strada Aurel Ciupe, nr. 7C, legitimat cu CI seria KX, nr 655348, 
eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 13.02.2009, având CNP 1700314322268, ca expert independent în vederea 
examinării Proiectului de fuziune, în conformitate cu art. 2433 din Legea Societăților Comerciale; 
(iv) Împuternicirea dlui Mircea Timofte, Preşedinte al TRC, identificat cu CI seria KX nr. 867120, CNP: 1551212126207, să 
semneze în numele TRC Proiectul şi declaraţia cu privire la modalitatea de publicare a Proiectului; 
(v) Împuternicirea dlui Andrei-Iancu Timofte, Administrator al PLT, identificat cu CI seria KX nr. 661119, CNP: 1870603124939, 
să semneze în numele PLT Proiectul şi declaraţia cu privire la modalitatea de publicare a Proiectului. 

 

2.1. FUNDAMENTAREA FUZIUNII 
● Creşterea transparenţei activităţii companiei, având în vedere faptul că S.C. Transilvania Construcţii S.A. este o societate 
cotată. 
● Capitalizarea societăţii TRC prin preluarea activelor PLT. 
● Evitarea unor eventuale conflicte de interese care ar putea să survină, având în vedere faptul că activele societăţii PLT sunt 
reprezentate exclusiv de deţinerea pachetului majoritar de acţiuni la TRC, iar domnul Andrei Iancu Timofte deţine funcţia de 
director general în cadrul TRC şi de administrator al PLT. 

 

2.2. CONDIŢIILE FUZIUNII 
Tipul fuziunii – fuziune prin absorbţie. 
Societatea absorbantă, TRC, îşi va majora capitalul social cu 5.142.093 lei, prin emiterea unui număr de 155.821 acţiuni care vor 
reveni asociaţilor PLC. 
Societatea absorbantă preia toate activităţile şi operaţiunile în derulare ale societăţii absorbite şi personalul acesteia. 
Fuziunea se va realiza fără plăţi în numerar. 
 

3. CONDIŢIILE ALOCĂRII DE ACŢIUNI 
3.1. STABILIREA ŞI EVALUAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI TRANSMIS SOCIETĂŢII ABSORBANTE 
Conform OMFP a fost realizată inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv la data întocmirii bilanţurilor de fuziune, 
respectiv 28.02.2014. 
Situaţia patrimonială a societăţilor implicate în fuziune este următoarea: 

(i) Situaţia patrimonială a TRC conform bilanţului contabil de fuziune la data de 28.02.2014 se prezintă astfel: 
ACTIVE lei 
Imobilizări corporale 11.880.836 
Investiţii imobiliare 126.894.134 
Imobilizări necorporale 28.214 
Active financiare disponibile pentru vânzare 4.533.665 
Creanţe comerciale pe termen lung 653.516 
Total active imobilizate 143.990.365 
Active imobilizate deţinute în vederea vânzării 686.094 
Stocuri 5.505.982 
Creanţe comerciale pe termen scurt 2.413.063 
Alte creanţe 1.332.472 
Cheltuieli în avans 1.066.176 
Numerar şi echivalente de numerar 2.341.470 
Total active curente 13.345.257 
TOTAL ACTIVE 157.335.622 
CAPITALURI PROPRII 
Capital social 31.211.499 
Ajustări ale capitalului social 27.019.805 
Rezerve 2.991.346 
Rezultatul reportat 53.475.605 
Total capitaluri proprii 114.698.255 
DATORII 
Împrumuturi pe termen lung 14.730.614 
Datorii privind impozitul pe profit amânat 12.130.322 
Provizioane pe termen lung 205.657 
Total Datorii pe termen lung 27.066.593 
Datorii comerciale 3.577.548 
Împrumuturi pe termen scurt 9.499.553 
Provizioane pe termen scurt 373.605 
Alte datorii 2.120.068 
Total datorii curente 15.570.774 
TOTAL DATORII 42.637.367 
TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII 157.335.622 

 

(ii) Situaţia patrimonială a PLT conform bilanţului de fuziune la data de 28.02.2014 se prezintă astfel: 



 
 
Administratorii societăţilor implicate în fuziune, TRC şi PLT au hotărât ca evaluarea globală pentru determinarea aportului net de 
fuziune să se realizeze de către un evaluator independent, utilizându-se data de referinţă de 28.02.2014. 

a) În cazul societăţii TRC valoarea determinată, în baza raportului de evaluare întocmit, este de 82.377 mii lei, echivalentul a  
87 lei/acţiune; 
b) În cazul societăţii PLT valoarea determinată, în baza raportului de evaluare întocmit, este de 13.571 mii lei echivalent a 
678.581 lei/parte socială;  
Ca efect al fuziunii: 
TRC preia integral activ şi pasiv al societăţii absorbite după cum urmează: 
Activ total: 52.332.379 lei din care: 50.350.120 lei active imobilizate şi 1.982.259 lei active circulante; 
Pasiv total: 52.332.379 lei din care: 38.760.760 lei datorii şi 13.571.619 lei capitaluri proprii. În vederea acoperirii aportul PLT de 
capitaluri proprii, TRC va emite un număr de 155,821 acţiuni cu o valoare nominală de 33 lei. 

 

3.2. DETERMINAREA APORTULUI NET DE FUZIUNE AL SOCIETĂŢILOR PARTICIPANTE LA FUZIUNE 
TRC:   

- Aport net de fuziune: 82.377.000 lei 
- Număr de acţiuni: 945.803 
- Aport net / acţiune: 87,10 lei 

PLT: 
- Aport net de fuziune: 13.571.619 lei 
- Număr părţi sociale: 20 
- Aport net / parte socială: 678.581 lei 

 

3.3. DETERMINAREA RAPORTULUI DE SCHIMB AL ACŢIUNILOR PENTRU A ACOPERI APORTUL SOCIETĂŢII ABSORBITE 
Raportul de schimb între o parte socială emisă de PLT şi o acţiune emisă de TRC este de Rs = 7.791,06/1. 
Pentru o parte socială emisă de PLT, TRC va emite un număr de 7.791,06 acţiuni; 
 

3.4. DETERMINAREA NUMĂRULUI DE ACŢIUNI EMISE DE TRC PENTRU A ACOPERI APORTUL SOCIETĂŢII ABSORBITE 
Pentru a acoperi aportul PLT se emit un număr de 155.821 acţiuni cu o valoare nominală de 33 lei. 
În total, societatea absorbantă TRC va emite un număr de 155.821 acţiuni cu o valoare nominală de 33 lei/acţiune, capitalul acesteia 
urmând a se majora cu suma de 5.142.093 lei, de la 31.211.499 lei până la 36.353.392 lei. 
 

3.5. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE 
Prima de fuziune în cazul PLT este de 8.429.526 lei; 
 

3.6. NOILE ACŢIUNI EMISE DE TRC ŞI ÎNREGISTRAREA ACŢIONARILOR. DREPTUL LA DIVIDENDE 
În urma fuziunii TRC va emite un număr de 155.821 acţiuni cu valoarea nominală de 33 lei/acţiune. Asociaţii PLT vor primi acţiuni ale 

ACTIVE lei

Imobilizari corporale ‐                           

Investitii imobiliare ‐                           

Imobilizari necorporale ‐                           

Imobilizari financiare 50,350,120            

Total active imobilizate 50,350,120            

Stocuri ‐                           

Creante ‐                           

Investitii pe termen scurt ‐                           

Numerar si echivalente de numerar 1,982,259               

Total active circulante 1,982,259               

TOTAL ACTIVE 52,332,379            

PASIVE lei

Datorii pe termen scurt ‐                           

Datorii pe termen lung 38,760,760            

Capital subscris varsat 200                           

Prime de capital ‐                           

Rezerve 14,130,777            

Rezultatul reportat (288,780)                 

Rezultatul exercitiului (270,578)                 

Total capitaluri proprii 13,571,619            

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 52,332,379            



TRC conform raportului de schimb al acţiunilor prezentat mai sus. 
Acţiunile emise de societatea TRC sunt tranzacţionate în cadrul categoriei a II-a a Bursei de Valori Bucureşti şi sunt înregistrate şi 
depozitate de către Depozitarul Central – Serviciul Registru. În aceste condiţii, asociaţii PLT, respectiv acei asociaţi înscrişi în 
registrul asociaţilor ai societăţii absorbite la data finalizării fuziunii vor deveni titularii acţiunilor nou emise de TRC la data înscrierii 
acestora în registrul acţionarilor TRC ţinut de depozitarul Central în conformitate cu reglementările şi procedurile acestuia şi cu 
reglementările A.S.F. 
La data realizării fuziunii, asociaţii PLT, vor primi un număr întreg de acţiuni nou emise de TRC, determinat prin rotunjirea până la cel 
mai apropiat număr întreg a numărului de acţiuni rezultat din înmulţirea numărului de părţi sociale deţinute de aceştia la PLT cu 
raportul de schimb. 
Noile acţiuni emise de TRC ca efect al fuziunii şi distribuite asociaţilor PLT dau dreptul la dividende începând cu data de 31.12.2014. 
 
4. BILANȚURILE CONTABILE 
În scopuri contabile, tranzacţiile PLT legate de activele şi pasivele transferate ca efect al fuziunii vor fi considerate ca aparţinând 
TRC începând cu data stabilită de către Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor TRC, convocată în vederea aprobării 
proiectului de fuziune, respectiv a hotărârii Adunării Asociaţilor PLT. 
Situaţiile financiare ale societăţilor participante la fuziune care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii vor fi supuse 
aprobării Adunărilor Generale ale Acţionarilor respectiv ale asociaţilor concomitent cu aprobarea prezentului prospect de fuziune. 
Evaluarea posturilor de activ şi de pasiv a societăţilor participante la fuziune s-a făcut la valoarea contabilă a acestora, rezultată din 
evidenţele contabile ale celor două societăţi. 
Bilanţurile de fuziune s-au întocmit de fiecare societate comercială participant şi în plus s-a realizat un bilanţ contabil de deschidere 
al TRC, care înglobează cele două bilanţuri întocmite în mod individual de către societăţile participante la fuziune. 
Bilanţurile de fuziune sunt însoţite de darea de seamă a administratorilor. 
 
5. DATA FUZIUNII 
În conformitate cu prevederile LSC, Fuziunea are loc la data înscrierii la Oficiul Registrului Comerţului a menţiunii privind majorarea 
capitalului social al societăţii absorbante. 
 
6 ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU FUZIUNE 
Actul adiţional modificator al actului constitutiv al TRC va fi întocmit în baza prezentului proiect de fuziune şi a hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a acţionarilor privind executarea fuziunii şi va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj. 
Societăţile convin ca, până la momentul finalizării operaţiunii de fuziune, să nu realizeze operaţiuni de natură a modifica structura 
capitalului social, precum majorarea, reducerea capitalului social, distribuirea de acţiuni având caracter gratuit ori distribuirea de 
dividend, cu excepţia acelor operaţiuni care îşi vor produce exclusiv efectele asupra acţionarilor existenţi ulterior finalizării operaţiunii 
de fuziune. 
În cazul efectuării unora din operaţiunile menţionate, prevederile prezentului proiect se vor modifica şi interpreta în sensul reducerii 
ori suplimentării acţiunilor nou emise, proporţional cu modificările realizate de fiecare societate implicată în procesul de fuziune, 
modificări ce vor fi evidenţiate în procesul verbal de predare-primire, încheiat la momentul finalizării operaţiunii de fuziune. 
Toate cauzele aflate pe rolul instanţelor în care PLT este parte vor continua prin preluarea calităţii procesuale de către TRC. De 
asemenea, toate contractele în derulare, ale societăţii absorbite, vor fi preluate de către TRC. 
Administratorii societăţilor implicate în fuziune declară că fuziunea nu are ca efect mărirea obligaţiilor acţionarilor nici uneia dintre 
societăţi. 
Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele individuale de muncă ale salariaţilor PLT vor fi transferate integral, în temeiul 
prevederilor din LCM, TRC. După realizarea fuziunii contractele individuale de muncă ale angajaţilor vor fi renumerotate. Personalul 
PLT va fi distribuit în TRC, cu sarcini concrete, în funcţie de pregătirea şi experienţa profesională. 
Nu există avantaje speciale acordate experţilor la care se face referire la art.243^3 din LSC, sau a membrilor organelor 
administrative sau de control ale societăţilor implicate. 
TRC îşi va păstra sediul şi obiectul de activitate, precum şi structura administrativă. Obiectul de activitate va fi completat, după caz, 
cu activităţile desfăşurate de societatea absorbită. 
Fuziunea are ca efect alocarea către asociaţii Societăţii Absorbite de acţiuni emise de Societatea Absorbantă, tranzacţionate în 
cadrul Bursei de Valori Bucureşti. În urma fuziunii, acţiunile TRC vor fi menţinute la tranzacționare pe piaţa reglementată operate de 
BVB. 
Acţiunile emise de TRC vor fi suspendate de la tranzacționare de către BVB, potrivit Cadrului Juridic Aplicabil, cu scopul de a facilita 
operaţiunile Depozitarului Central privind înregistrarea modificărilor referitoare la numărul instrumentelor financiare admise la 
tranzacționare. 
 
7. DISPOZIȚII FINALE 
Până la finalizarea fuziunii, activitatea societăţilor comerciale implicate se va desfăşura în forma juridică actuală. 
TRC deţine toate avizele, autorizaţiile necesare derulării în condiţii legale a activităţii. 
Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit azi 30.04.2014 în 5 exemplare şi urmează a fi depus la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj, în conformitate cu LSC. 
Notă: TRC este societate deschisă cotată la Bursa de Valori Bucureşti. Între data aprobării proiectului de fuziune şi data realizării 
efective a acesteia, acţionariatul se poate modifica. Asupra acţionarilor prezenţi la data ce va fi stabilită de Adunarea Generală 



Extraordinară a Acţionarilor TRC se vor răsfrânge efectele acestei fuziuni. 
 
S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCŢII S.A.    S.C. PARC LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L. 
DL TIMOFTE MIRCEA      DL TIMOFTE ANDREI IANCU 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie    Administrator 
 
 
 
 

 


