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1. PREAMBUL 

Având în vedere: 

1. Hotărârea asociatului unic al societății ENEREDGE EUROPA SRL nr. 1 din data de 
22.09.2021; 

2. Hotărârea asociatului unic al societății ORMI INTERNATIONAL SRL nr. 1 din data de 
22.09.2021; 
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În temeiul dispozițiilor: 
 

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficiale, Partea 
I, nr. 1066/17.11.2004, modificată și completată, numită în cele ce urmează Lege nr. 
31/1990; 

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454/2008, 
numită în cele ce urmează Legea nr. 82/1991; 

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, 
divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor 
asociați din cadrul societăților, publicat în Monitorul Oficial nr. 711 bis/2015, modificat, 
denumit în cele ce urmează Ordinul 897/2015; 

- Legii concurenței nr. 21/1996 republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 153/2016, 
modificată și completată, denumită în cele ce urmează Legea nr. 21/1996; 

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 688/2015, 
modificată și completată, 

- Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 345/2011, 
modificată și completată, denumită în cele ce urmează Legea nr. 53/2003, 

- Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului 
întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, publicată în Monitorul Oficial Partea 
I nr. 276/2006, modificată și completată, denumită în cele ce urmează Legea nr. 67/2006. 

 

 

Asociații societăților ENEREDGE EUROPA SRL și ORMI INTERNATIONAL SRL 
au hotărât și aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbție a societății ORMI INTERNATIONAL 
SRL( Societate Absorbită) de către ENEREDGE EUROPA SRL( Societate Absorbantă) și au 
mandatat administratorii cu întocmirea și semnarea prezentului Proiect de Fuziune. 

 

2. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI ALTE ELEMENTE DE 
IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 

 

2.1 Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL 
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FORMA JURIDICĂ – persoană juridică română, societate cu răspundere limitată 

DENUMIREA – ENEREDGE EUROPA SRL 

SEDIUL SOCIAL – mun. Iaşi, Şoseaua Bucium nr. 96, jud. Iaşi 
 
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE – 22743723 

NR. DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI – J22/3222/2007 

CAPITAL SOCIAL – 400 lei – 40 părți sociale a 10 lei fiecare 

ASOCIAT UNIC: VISENTA LTD, cu sediul în Cipru, str, Prodromou nr. 75, birou 101, 
Strovolos, 2063, Nicosia, înregistrată în Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 355293– care 
deține 100 % din capitalul social, respectiv 400 lei  

ADMINISTRATOR – ONOFREI DANIEL, cetățean român, născut la data de 25.09.1977 în 
mun. Iași, jud. Iași, identificat cu CI seria MZ nr. 333911 eliberată de SPCLEP Iași la data de 
15.10.2014, cu domiciliul în sat Lețcani, com. Lețcani, jud. Iași, CNP 1770925221162 

 

2.2 Societatea Absorbită ORMI INTERNATIONAL SRL 

 

FORMA JURIDICĂ – persoană juridică română, societate cu răspundere limitată 

DENUMIREA - ORMI INTERNATIONAL SRL  

SEDIUL SOCIAL – mun. Iaşi, Str. Prof. Cujba nr. 17, jud. Iaşi 
 
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE - 14890928 

NR. DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI - J22/1007/2002 

CAPITAL SOCIAL – 4.875 lei – 325 părți sociale a 15 lei fiecare 

ASOCIAT UNIC: VISENTA LTD, cu sediul în Cipru, str, Prodromou nr. 75, birou 101, 
Strovolos, 2063, Nicosia, înregistrată în Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 355293– care 
deține 100 % din capitalul social, respectiv 4.875 lei 

ADMINISTRATOR – MĂGUREANU TUDOR-VLAD, cetățean român, născut la data de 
17.12.1992 în mun. Iași, jud. Iași, identificat cu CI seria MZ nr. 757529 eliberată de SPCLEP Iași 
la data de 30.01.2019, CNP 1921217226716 

 

 

3. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII 

 

3.1 Temeiul legal al fuziunii 
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Din punct de vedere legal, fuziunea este reglementată și se realizează în conformitate cu 
dispozițiile art. 238 și următoarele din Legea 31/1990. 

Societățile Participante sunt exceptate de la întocmirea rapoartelor prevăzute de art. 2432 
(raportul administratorilor) si la art. 2433 (raportul expertului independent) din Legea nr. 31/1990. 

Din punct de vedere contabil, sunt aplicabile prevederile Normelor metodologice privind 
reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a 
societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor comerciale 
aprobate prin O.M.F.P. nr. 897/2015 (in continuare Normele Metodologice). 

Din punct de vedere fiscal, operatiunea corespunde formei de fuziune definite la art. 32 
alin (I) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare (in continuare "Codul Fiscal").  

3.2 Modalitatea de realizare a fuziunii 

Fuziunea se va realiza prin absorbție. Conform art. 238 alin. 1 lit. a) ,,Fuziunea este 
operaţiunea prin care: a)una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi 
transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii 
societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în 
numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate’’ 

Prin efectul fuziunii, Societatea Absorbită se va dizolva fără lichidare și își va înceta 
existența ca persoană juridică. De asemenea, Societatea Absorbită va transfera, iar Societatea 
Absorbantă va prelua întreg patrimoniul Societății Absorbite. 

Societatea Absorbantă va păstra documentele și registrele contabile aparținând societății 
Absorbite. Transferul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii de la Societatea Absorbită către 
Societatea Absorbantă se va efectua în baza protocolului de predare-primire ce se va încheia între 
societățile implicate în procesul de fuziune. 
 

 

3.3 Fundamentarea economică a fuziunii 

Fuziunea are ca scop consolidarea strategică a operațiunilor și capitalurilor societăților 
participante la fuziune, având în vedere că VISENTA LTD, persoană juridică cu sediul în Cipru, 
str, Prodromou nr. 75, birou 101, Strovolos, 2063, Nicosia, înregistrată în Registrul Societăților 
din Cipru sub nr. HE 355293 deține în proporție de 100% capitalul social al Societății Absorbite 
ORMI INTERNATIONAL SRL, precum și în proporție de 100% din capitalul social al Societății 
Absorbante ENEREDGE EUROPA SRL. 

Fuziunea urmărește dezvoltarea și eficientizarea logisticii, cu repercusiuni asupra diminuării 
costurilor și creșterii rentabilității economice. 
  

4. DATA SITUAȚIILOR FINANCIARE UTILIZATE PENTRU STABILIREA 
CONDIȚIILOR FUZIUNII 
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Situațiile financiare de fuziune sunt situațiile financiare anuale (bilanțurile) celor două 
societăți, încheiate la data de 31.12.2020, aceasta reprezentând data de referință a fuziunii. 
 

5. DATA EFECTIVĂ A FUZIUNII 

Data efectivă a fuziunii este data de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârilor 
asociaților Societăților Participante de aprobare a fuziunii. Data începând cu care tranzacțiile 
Societății Absorbite vor fi tratate, din punct de vedere contabil, ca fiind ale Societății Absorbante, 
este prima zi a lunii următoare datei efective a fuziunii. 
 

 
6. CALCULUL PARAMETRILOR FUZIUNII 

Situația comparativă a celor două societăți, în baza bilanțurilor întocmite la data de 
31.12.2020 este:  

 
6.1 Societatea Absorbită: aport net de fuziune 

Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA S.R.L 
Activ net contabil  = total activ – total datorii 

                = 9.571.485 – 3.494.267 = 
   = 6.077.218 

  
Societatea Absorbită ORMI INTERNATIONAL S.R.L 
Activ net contabil = total activ – total datorii= 

   = 3.774.993 – 562.585 = 
   = 3.212.408 

 

  
Aportul net de fuziune al Societății Absorbite este de 3.212.408 lei.  
  

Determinarea raportului de schimb al părților sociale, pentru a acoperi aportul societății absorbite. 
Condițiile alocării de părți sociale la Societatea Absorbantă: 

 
Stabilirea valorii contabile a părților sociale a entităților 

  
Indicator S.C. ENEREDGE 

EUROPA S.R.L 
S.C. ORMI INTERNATIONAL 

S.R.L 
Activ net (lei) 6.077.218 3.212.408 
Nr.părți sociale 40 325 
Valoare contabilă/p.s 151.930,45 9.884,33 
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Stabilirea raportului de schimb al părților sociale se face prin raportarea valorii contabile a unei părți 
sociale a societății ORMI INTERNATIONAL S.R.L la valoarea contabilă a unei părți sociale a societății 
ENEREDGE EUROPA S.R.L 

Raport de schimb (Rs) = 9.884,33 / 151.930,45 = 0,065 părți sociale ENEREDGE EUROPA 
S.R.L  pentru o parte socială  ORMI INTERNATIONAL S.R.L 

  
Determinarea numărului de părți sociale de emis de către Societatea Absorbantă ENEREDGE 

EUROPA S.R.L se face prin: 
 

• Raportarea aportului net al Societății Absorbite ORMI INTERNATIONAL S.R.L  la valoarea 
contabilă a unei părți sociale a Societății Absorbante ENEREDGE EUROPA S.R.L 
Nr. de părți sociale de emis : 3.212.408 / 151.930,45 = 21 părți sociale 

  
• Înmulțirea numărului de părți sociale a Societății Absorbite ORMI INTERNATIONAL S.R.L cu 

raportul de schimb: 
Nr.de părți sociale de emis: 325 * 0,065 = 21 părți sociale 

  
• Determinarea creșterii capitalului social al Societății Absorbante ENEREDGE EUROPA S.R.L., 

prin înmulțirea numărului de părți sociale care trebuie emise de aceasta cu valoarea nominală a unei 
părți sociale 
Creștere capital social: 21 * 10 = 210 
 

6.2 Societatea Absorbantă: prima de fuziune 

La data bilanţurilor contabile de fuziune, valoarea primei de fuziune este de 3.212.198 lei. 
Asociatul unic al societății ORMI INTERNATIONAL S.R.L va primi, ca urmare a fuziunii, 
21 p.s a 151.930,45 lei (valoarea contabilă a unei părți sociale). 

Calcularea primei de fuziune s-a făcut ca diferență între aportul net al absorbiției  și 
numărul părților sociale de emis înmulțit cu valoarea nominală: 

Prima fuziune = aport net absorbită – părți sociale emise*valoarea nominală 
                       = 3.212.408 – (21 * 10) 
                       = 3.212.198 lei 

 
 

7. CONSECINȚELE FUZIUNII 

Având în vedere că atât Societatea Absorbită, ORMI INTERNATIONAL SRL, cât și 
Societatea Absorbantă, ENEREDGE EUROPA SRL, au drept unic asociat societatea VISENTA 
LTD, ca urmare a fuziunii prin absorbție, societatea ENEREDGE EUROPA SRL va funcționa 
în continuare cu unic asociat, VISENTA LTD, cu sediul în Cipru, str, Prodromou nr. 75, birou 
101, Strovolos, 2063, Nicosia, înregistrată în Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 355293. 

 

Ca urmare a fuziunii prin absorbție, societății VISENTA LTD, i se alocă 21 părți sociale la 
Societatea Absorbantă în valoare nominală totală de 210 lei. 
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Data de la care părțile sociale dobândite de VISENTA LTD îi conferă acesteia dreptul de a 
participa la beneficii este data efectivă a fuziunii, neexistând condiții speciale care să afecteze acest 
drept. 

Cuantumul plăților în numerar: 

Asociatul unic al societății ORMI INTERNATIONAL S.R.L va primi, ca urmare a fuziunii, 21 părți 
sociale a 151.930,45 lei (valoarea contabilă a unei părți sociale), respectiv 3.190.539,45 lei. 

Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL va avea următoarele elemente: 

FORMA JURIDICĂ – persoană juridică română, societate cu răspundere limitată 

DENUMIREA – ENEREDGE EUROPA SRL 

SEDIUL SOCIAL – mun. Iaşi, Şoseaua Bucium nr. 96, jud. Iaşi 
 
PUNCT DE LUCRU – mun. Iaşi, str. Prof. Cujba nr. 17, jud. Iaşi 
 
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE – 22743723 

NR. DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI – J22/3222/2007 

CAPITAL SOCIAL – 400 lei + 210 lei  = 610 lei 

ASOCIAȚI: asociat unic VISENTA LTD, cu sediul în Cipru, str, Prodromou nr. 75, birou 101, 
Strovolos, 2063, Nicosia, înregistrată în Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 355293– care 
deține 100 % din capitalul social, respectiv 610 lei 

ADMINISTRATORI – ONOFREI DANIEL, cetățean român, născut la data de 25.09.1977 în 
mun. Iași, jud. Iași, identificat cu CI seria MZ nr. 333911 eliberată de SPCLEP Iași la data de 
15.10.2014, cu domiciliul în sat Lețcani, com. Lețcani, jud. Iași, CNP 1770925221162 

 
8. ALTE DATE DE INTERES LEGATE DE FUZIUNE 

Nu s-a stabilit acordarea de avantaje speciale( la care se face referire la art. 241 lit. g) și lit. 
h) din Legea 31/1990) experților, membrilor organelor administrative sau de control ale 
societăților implicate în fuziune și nici acordarea de drepturi speciale asociaților societăților 
participante în baza părților sociale sau a altor valori mobiliare deținute. 
 

8.1 INFORMAȚII PRIVIND EVALUAREA ACTIVELOR ȘI PASIVELOR 

Evaluarea activelor și pasivelor societăților a fost efectuată prin aplicarea metodei activului 
net contabil. Elementele bilanțiere sunt preluate de către Societatea Absorbantă ENEREDGE 
EUROPA SRL la valoarea la care acestea au fost evidențiate în contabilitatea societății care le 
cedează, respectiv a Societății Absorbite ORMI INTERNATIONAL SRL. 
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8.2 .EFECTELE FUZIUNII ASUPRA ANGAJAȚILOR SOCIETĂȚILOR 
PARTICIPANTE 

Ca urmare a fuziunii, toți angajații Societății Absorbite ORMI INTERNATIONAL SRL, 
ale căror contracte individuale de muncă sunt active la data efectivă a fuziunii, precum și toate 
drepturile și obligațiile acestora vor fi transferate către Societatea Absorbantă ENEREDGE 
EUROPA SRL, aceasta din urmă devenind astfel angajator al tuturor salariaților respectivi, în 
conformitate cu prevederile legislației aplicabile.  

În conformitate cu prevederile legii nr. 53/2003 și ale Legii nr. 67/2006, drepturile și 
obligațiile prevăzute în cadrul contractelor individuale de muncă încheiate de Societatea Absorbită 
cu angajații lor, vor fi transferate către Societatea Absorbantă. Transferul angajaților se va realiza 
în condițiile art. 173 și 174 din Legea nr. 53/2003 și va produce efecte începând cu data efectivă a 
fuziunii, respectiv cu data de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârilor asociaților Societăților 
Participante de aprobare a fuziunii. 
 
 

8.3 ALTE PREVEDERI PRIVIND FUZIUNEA 

Actul constitutiv al Societății Absorbante ENEREDGE EUROPA SRL va fi modificat ca 
urmare a fuziunii, în baza prezentului proiect de fuziune, a hotărârii asociatului unic al Societății 
Absorbite ORMI INTERNATIONAL SRL și a hotărârii asociatului unic al Societății 
Absorbante ENEREDGE EUROPA SRL, care vor aproba fuziunea, precum și modificările ce 
vor interveni în privința actului constitutiv, după parcurgerea formalităților de publicitate 
aplicabilă.  

Ulterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a 
fuziunii, Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL va realiza demersurile ce se impun 
în vederea modificării înregistrărilor existente cu privire la dreptul de proprietate al bunurilor prin 
înlocuirea Societății Absorbite cu Societatea Absorbantă ca beneficiar și succesor legal cu titlu 
universal al drepturilor de proprietate și al altor drepturi asupra acestor bunuri. 

Principalele active pe care le deține Societatea Absorbită, ORMI INTERNATIONAL 
SRL și pe care le va prelua Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL sunt 
următoarele:  

- teren situat în mun. Iași, str. Prof. Petru Cujba nr. 17, jud. Iași, având nr. cadastral 127605; 
- teren situat în localitatea Hodora, com. Cotnari, jud. Iași, având nr. cadastral 148; 
- teren situat în localitatea Crișani, jud. Tulcea, având nr. cadastral 30978; 
- teren situat în localitatea Prisaca Dornei, com. Vama, jud. Suceava, având nr. cadastral 

33478; 
- amenajare teren în mun. Iași, str. Prof. Petru Cujba nr. 17, jud. Iași; 
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- imobil situat în mun. Iași, str. Prof. Petru Cujba nr. 17, jud. Iași, având nr. cadastral 127605-
C1; 

- imobil situat în localitatea Hodora, com. Cotnari, jud. Iași, având nr. cadastral 148-C1; 
- imobil situat în localitatea Prisaca Dornei, com. Vama, jud. Suceava, având nr. cadastral 

14833478-C1; 
- imobil situat în localitatea Crișani, jud. Tulcea; 
- auto Ssang Yong Rodius, având serie sasiu KPTNOB1FS6PO34763, nr. circulatie IS 40 

RMI; 
- ambarcațiune Laguna, având serie LGD04C905. 

 

Proprietățile și bunurile deținute în proprietate sau asupra cărora societatea are drepturi 
reale sau de creanță, vor fi menționate în protocolul de predare-primire, care va produce efecte la 
data efectivă a fuziunii. Totodată, ca urmare a fuziunii, Societatea Absorbantă ENEREDGE 
EUROPA SRL va înlocui Societatea Absorbită și va prelua ca beneficiar și succesor de drept toate 
drepturile și obligațiile acesteia derivând din toate actele, contractele și părțile sociale ale Societății 
Absorbite ORMI INTERNATIONAL existente la data efectivă a fuziunii. 

Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL. va dispune cu privire la toate 
drepturile și obligațiile transferate sau la activele și pasivele preluate de la Societatea Absorbită 
ORMI INTERNATIONAL SRL ca urmare a fuziunii, va deține toate puterile de a iniția sau 
continua orice acțiuni în instanță sau alte proceduri legale, de a lua orice decizie cu privire la orice 
procedură de soluționare a disputelor în care era implicată Societatea Absorbită ORMI 
INTERNATIONAL SRL la data efectivă a fuziunii, precum și de a încasa sau de a plăti orice 
sumă în legătură cu asemenea decizii. Pentru evitarea oricărui dubiu, începând cu data efectivă a 
fuziunii, toate drepturile și obligațiile procesuale de drept material derivate din litigiile în care 
Societatea Absorbită ORMI INTERNATIONAL SRL este parte, vor fi preluate de Societatea 
Absorbantă. De asemenea, Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL va dispune cu 
privire la toate drepturile și obligațiile transferate sau la activele și pasivele preluate de la 
Societatea Absorbită ORMI INTERNATIONAL SRL, va deține toate puterile de a iniția sau 
continua orice acțiuni sau proceduri legale, în fața oricăror autorități, în raport cu terțe persoane 
sau în instanță, în vederea consolidării/ confirmării drepturilor derivând din oricare dintre actele, 
contractele, autorizațiile de funcționare și părțile sociale ale Societății Absorbite ORMI 
INTERNATIONAL SRL existente la data efectivă a fuziunii, inclusiv în ceea ce privește 
proceduri/ acțiuni privind înregistrarea unor bunuri, acte sau drepturi în registrele legale de 
publicitate, precum și proceduri/ acțiuni menite a asigura opozabilitatea față de oricine a oricăror 
acte sau drepturi derivând din oricare dintre actele, contractele și acțiunile societății absorbite 
existente la data efectivă a fuziunii. 

Societatea Absorbită ORMI INTERNATIONAL SRL își va îndeplini obligațiile fiscale 
declarative și către toate autoritățile relevante, înaintea radierii din evidența acestora. Totuși, 
obligațiile declarative neîndeplinite de societatea absorbită înainte de radiere, vor fi preluate de 
către Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL., începând cu data efectivă a fuziunii. 
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Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL își va păstra denumirea și forma 
juridică, va continua să aibă același sediu ca la data proiectului de fuziune, iar conducerea societății 
va fi asigurată de către VISENTA LTD, persoană juridică cu sediul în Cipru, str, Prodromou nr. 75, birou 
101, Strovolos, 2063, Nicosia, înregistrată în Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 355293. 

În contextul fuziunii, Societatea Absorbită ORMI INTERNATIONAL SRL. va transfera 
către Societatea Absorbantă ORMI INTERNATIONAL SRL, iar aceasta din urmă va prelua în 
mod corespunzător sediul societății absorbite din mun. Iaşi, str. Prof. Cujba nr. 17, jud. Iaşi drept sediu 
secundar, conturile din banci inclusiv licențele/ autorizațiile de funcționare ale societății absorbite. 

Societatea Absorbantă ENEREDGE EUROPA SRL va răspunde de păstrarea și arhivarea 
documentelor justificative și a registrelor de contabilitate ale Societății Absorbite ORMI 
INTERNATIONAL SRL. 

Fuziunea va produce efecte în conformitate cu prevederile art. 249 lit. b) din Legea nr. 
31/1990, la data efectivă a fuziunii. 

 Societatea absorbantă, 

 KOM DOORS FACTORY S.R.L. 

         Societatea Absorbantă  

ENEREDGE EUROPA SRL 

  prin ONOFREI DANIEL 

 

Societății Absorbite  

ORMI INTERNATIONAL SRL. 
 
prin MĂGUREANU TUDOR VLAD 


