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 PREAMBUL 

 Având în vedere: 

1) Decizia asociatului unic al societății Energosum S.R.L. din data de 12.11.2021; 

2) Decizia asociatului unic al societății Energosum Invest  S.R.L. din data de 12.11.2021;  

 În temeiul dispozițiilor art. 238 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, denumită în cele ce urmează (“Legea nr. 31/1990” sau “Legea 

societăților”), precum și în temeiul celorlalte dispoziții legale aplicabile operațiunilor de fuziune a 

societăților, respectiv ale:  

a) Legii contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub nr. 

629/2002 (denumită în continuare “Legea nr. 82/1991”); 

b) Ordinului Ministerului 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 al României, Partea I, sub nr. 711 bis din data de 22 septembrie 2015 

(denumit în continuare “Ordinul nr. 897/2015”); 

c) Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, sub nr. 963 din data de 30 decembrie 2014 (denumit în 

continuare “Ordinul nr. 1802/2014”); 

d) Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României sub nr. 688 

din data de 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare 

“Codul Fiscal”); 

e) Ordinului nr. 2861/2009 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii (denumit în continuare “Ordinul nr. 2861/2009”); 

f) Altor legi și reglementări relevante care se aplică, 
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 Asociații fiecăreia dintre societățile implicate în fuziune au hotărât și au aprobat, de principiu, 

fuziunea prin absorție a societății Energosum Invest  S.R.L. în calitate de societate absorbită și a societății 

Energosum S.R.L., în calitate de societate absorbantă (denumite în mod colectiv “Societățile care 

fuzionează”) și au mandatat administratorii celor două societăți cu întocmirea și semnarea prezentului 

proiect de fuziune (“Proiectul de fuziune”) privind fuziunea prin absorbție a Energosum Invest S.R.L. de 

către Energosum S.R.L.. 

 După depunerea proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Alba (denumit în cele ce urmează “Oficiul Registrului Comerțului Alba ”), vizarea acestuia și publicarea 

acestuia, în temeiul art. 242 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a , proiectul de fuziune va fi supus 

spre aprobare Adunărilor Generale ale Asociaților societăților care fuzionează. 

 Prin decizia asociatului unic al societății Energosum S.R.L. nr. 1/12.11.2021 și decizia asociatului 

unic al societății Energosum Invest S.R.L. nr. 1/12.11.2021, asociații celor două societăți comerciale au 

decis următoarele: 

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție între societatea Energosum S.R.L., în calitate de 

societate absorbantă si societatea Energosum Invest S.R.L. în calitate de societate absorbita, în 

temeiul art. 238, alin. (I), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, avându-se la 

baza datele din balanțele de verificare financiar-contabile întocmite la data de 30.09.2021 pentru 

ambele societăți participante la fuziune (data de referință a fuziunii: 30.09.2021); 

2. Aprobarea, în temeiul art. 249, lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ca data 

de la care fuziunea produce efecte este data de 31.12.2021 ora 24.
00

 

3. Aprobarea ca în cadrul operațiunii de fuziune prin absorbție, elementele bilanțiere ale societății 

absorbite Energosum Invest S.R.L. să fie preluate în integralitate de către societatea absorbantă 

Energosum S.R.L. la valoarea la care acestea sunt evidențiate în contabilitatea societății absorbite, 

utilizâlndu-se metoda activului net contabil; 

4. Aprobarea dizolvării fără lichidare a societății Energosum Invest S.R.L., în temeiul art. 227, alin. 

1), lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ca urmare a realizării procedurii de 

fuziune prin absorbție între Energosum S.R.L., în calitate de societate absorbantă și Energosum 

Invest S.R.L., în calitate de societate absorbită; 

5. În temeiul art. 243
3
, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, renunțarea la 

examinarea raportului de fuziune de către unul sau mai mulți experți; 

6. În temeiul art. 243
2
, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, renunțarea la întocmirea 

de către administratorii societăților care participă la fuziune, a raportului scris, în care să se 



5 

explice proiectul de fuziune și să se precizeze fundamentul juridic și economic al fuziunii; 

7. În scopul realizării operațiunii de fuziune prin absorbție între societățile menționate  anterior, 

prezentul proiect de fuziune urmează a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului Alba, avizat de 

persoanele competente din cadrul acestei instituții și publicat, în Monitorul Oficial al României 

partea a -IV-a; 

8. Mandatarea d-lui Ssusan Marius Mircea, pentru îndeplinirea formalităților legale care se impun cu 

privire la fuziunea societății Energosum S.R.L. cu societatea Energosum Invest S.R.L., prin 

absorbția acesteia din urmă. 

 

 1. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI ALTE ELEMENTE DE IDENTIFICARE 

ALE SOCIETĂȚILOR CARE FUZIONEAZĂ 

1.1 Societatea Absorbantă – Energosum S.R.L. 

Forma juridică  Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) - persoană juridică română 

Denumirea Societății Energosum S.R.L.  

Sediu social  Mun. Alba Iulia, Str. Regina Maria, nr. 9, Județul Alba                

Nr. de ordine la Registrul 

Comerțului  

J01/402/1999 

Cod Unic de Înregistrare 12322654 

Atribut fiscal RO 

Durata Nelimitată 

Capital social înregistrat  200 lei 

Obiect principal de 

activitate 

Cod CAEN 2016 – Fabricarea materialelor plastic în forme 

primare 

 

 Structura participativă a asociaților societății absorbante Energosum S.R.L., în prezent: 

Nr. 

crt. 

Denumire asociat Nr. părți 

sociale 

Valoare 

nominală/parte 

socială (lei) 

Valoare totală 

părți sociale  

(lei) 

Cota de 

participare 

(%) 

1 SUSAN MARIUS MIRCEA 20 10 200 100% 

 Total 20 10 200 100 % 

 

 1.2. Societatea Absorbită – Energosum Invest S.R.L. 
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Forma juridică  Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) - persoană juridică română 

Denumirea Societății Energosum Invest S.R.L.  

Sediu social  Mun. Alba Iulia, Str. Regina Maria, nr. 9, Județul Alba                

Nr. de ordine la Registrul 

Comerțului  

J01/411/2001 

Cod Unic de Înregistrare 14233669 

Atribut fiscal RO 

Durata Nelimitată 

Capital social înregistrat  200 lei 

Obiect principal de 

activitate 

Cod CAEN 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și 

al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare 

 

 Structura participativă a asociaților Societății Absorbite Energosum Invest S.R.L., în prezent: 

Nr. 

crt. 

Denumire asociat Nr. părți 

sociale 

Valoare 

nominală/parte 

socială (lei) 

Valoare totală 

părți sociale  

(lei) 

Cota de 

participare 

(%) 

1 SUSAN MARIUS MIRCEA 20 10 200 100% 

 Total 20 10 200 100 % 

 

 2. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE FUZIUNII 

 2.1. Temeiul legal al fuziunii 

 Prezentul Proiect de fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 și următoarele 

din Legea nr. 31/1990 de către administratorul societății Energosum S.R.L. și de către administratorul 

societății Energosum Invest S.R.L., în baza deciziei asociatului unic al Energosum S.R.L. din data de 

12.11.2021 și a deciziei asociatului unic al Energosum Invest S.R.L. din data de 12.11.2021  

 2.2. Fundamentarea economică a Fuziunii 

 Fuziunea societăților participante va genera următoarele beneficii: 

 fondurile necesare desfășurării activității, vor fi administrate într-un mod mai eficient; 

 cheltuielile operaționale și administrative generate de societatea absorbită vor fi 

eliminate, ducând la o mai bună administrare a resurselor și la o eficiență ridicată a 

utilizarii acestora (resurse umane, tehnice și altele);  

 societățile participante la fuziune vor beneficia de o administrare comună ce va permite 

orientarea strategică și ratională în afaceri, o comunicare de  brand  unitară  și  implementarea 
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mai eficientă a politicii de marketing comune; 

 capacitățile operaționale vor fi îmbunătățite prin creșterea dimensiunii societății abosorbante, 

precum și a capacității acesteia de a îndeplini standardele financiare, comerciale și tehnice 

existente și viitoare 

            2.3. Condițiile realizării Fuziunii 

 Fuziunea se va realiza prin absorbția Energosum Invest S.R.L.  de către Energosum S.R.L.. 

 Fuziunea va produce efecte, în conformitate cu art. 249 lit. b) din Legea nr. 31/1990, la o dată ce 

va fi stabilită de către deciziile asociatului unic ale societăților care fuzionează ca dată efectivă a fuziunii, 

denumită în cele ce urmează („Data Efectivă a Fuziunii”). Astfel, data efectivă a fuziunii este 31.12.2021, 

orele 24
00

. La data efectivă a fuziunii, întregul parimoniul (toate drepturile și obligațiile, inclusiv cele 

fiscale) ale societății absorbite va fi transferat către societatea absorbantă. În consecință, la data efectivă a 

fuziunii, societatea absorbantă va dobândi toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile societății 

absorbite, inclusiv de cele fiscale, către Bugetul de Stat sau Bugetele Speciale. De la data efectivă a 

fuziunii, societatea absorbantă va continua activitatea aflată în desfășurarea societății absorbite. 

 Din punct de vedere contabil, operațiunile societății absorbite sunt considerate ale societății 

absorbante începând cu prima zi a lunii următoare datei efective a fuziunii. La data ffectivă a fuziunii, 

societatea absorbită își va înceta existența prin dizolvare fără lichidare, urmând a fi radiată de la Oficiul 

Registrul Comerțului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie. 

 3. CONDIȚIILE ALOCĂRII PĂRȚILOR SOCIALE ÎN SOCIETATEA ABSORBANTĂ 

 Data de referință a fuziunii a fost stabilită prin deciziile asociatului unic al ambelor societăți 

implicate în fuziune la data de 30.09.2021.  

 Activele și pasivele societăților care fuzionează sunt evidențiate în situațiile financiare ale 

acestora, denumite în mod colectiv („Situațiile Financiare de Fuziune”), încheiate la data de 30.09.2021,  

întocmite pe baza balanțelor de verificare financiar-contabile întocmite la data de 30.09.2021 pentru 

ambele societăți implicate în fuziune. Situațiile financiare de fuziune întocmite în urma operațiunilor 

de fuziune au caracter exemplificativ, având rolul de a pune în evidență modificările intervenite în 

structura elementelor patrimoniale ca urmare a operațiunilor de fuziune. 

 3.1. Metode de evaluare 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 897/2015, pentru determinarea ratei de schimb a 

părților sociale, activele societăților care fuzionează au fost evaluate prin metoda activului net contabil.  

 Metoda activului net contabil presupune că valorile utilizate în cadrul operațiunilor de fuziune se 

bazează pe activul net contabil. În acest caz, la operațiunile de fuziune, elementele bilanțiere sunt preluate 

de către societatea/societățile beneficiară(e) la valoarea la care acestea au fost evidențiate în contabilitatea 

societății care le cedează. Valoarea activului net contabil al fiecăreia dintre societățile care fuzionează este 

determinată ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor, pe baza situațiilor financiare de fuziune 

la 30.09.2021 astfel cum sunt exemplificate în prezentul proiect de fuziune. 
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 Societățile care fuzionează și-au inventariat activele și pasivele la 30.09.2021, în conformitate 

cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și a capitalului propriu.  

 Situațiile financiare de fuziune la data de referință au fost întocmite potrivit Ordinului nr. 

1802/2014 și prevederilor Legii nr. 82/1991. 

 3.2. Activele și pasivele societăților care fuzionează 

 3.2.1. Activele și pasivele societății absorbante  

 Activele și pasivele Energosum S.R.L. la data de 30.09.2021 se prezintă după cum urmează: 

Nr crt Element patrimonial  Valoare(lei)  

1 Total Active 478437 

2 Total Datorii 123406 

3 Capital Propriu (Activ net) 355031 

 Detaliile privind activul Societății Absorbante sunt evidențiate în bilanțul contabil al Energosum la 

30.09.2021. 

 3.2.2. Activele și pasivele societății absorbite 

 Activele și pasivele Energosum Invest la data de 30.09.2021 se prezintă după cum urmează: 

Nr crt Element patrimonial  Valoare(lei)  

1 Total Active 436495 

2 Total Datorii 1934 

3 Capital Propriu (Activ net) 434561 

 Detaliile privind activul societății absorbite sunt evidențiate în bilanțul contabil al Energosum 

Invest la 30.09.2021. 

 Ca rezultat al fuziunii, la data efectivă a fuziunii 31.12.2021,  toate elementele din bilanțul 

contabil al Societății Absorbite vor fi transferate Societății Absorbante, pe baza protocolului de 

predare/primire. 

 3.3. Valoarea contabilă a părților sociale ale societăților care fuzionează 

 Valoarea contabilă a părților sociale ale societăților care fuzionează a fost determinată în baza 

metodei activului net contabil al fiecărei societăți, la data de referință 30.09.2021, conform metodei 

detaliate în sectiunea 3.1 de mai sus, și a numărului de părți sociale emise de aceste societăți 

 3.4. Capitalul social al societății absorbante la data proiectului de fuziune 

 3.4.1. Capitalul social, valoarea nominală a părților sociale și asociații societății absorbante 

la data proiectului de fuziune 30.09.2021 

Societatea absorbantă  Denumire asociat 
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Energosum SRL Susan Marius Mircea 

Numărul părților sociale (valoare nominală 10 lei parte socială) 20 

Valoare părților sociale (lei) 200 

Procent deținere 100.00% 

  

 3.4.2. Aport net și valoarea contabilă a unei părți sociale a societății absorbante înainte de 

fuziune 

Societate absorbantă Energosum   - lei -  

Aportul net al societății absorbante (valoare activ net conform balanțelor de verificare 

la 30.09.2021) 

355031,00 

Valoarea contabilă a unei părți sociale (determinate în baza activului net contabil) 17751,55 

  

 3.5. Capitalul social al societății absorbite la data proiectului de fuziune 

 3.5.1. Capitalul social, valoarea nominală a părților sociale și asociații societății absorbite la 

data proiectului de fuziune 30.09.2021 

Societatea absorbită  Denumire asociat 

Energosum Invest SRL  Susan Marius Mircea 

Numărul părților sociale (valoare nominală 10 lei parte socială) 20 

Valoare părților sociale (lei) 200 

Procent deținere 100.00% 

  

 3.5.2. Aport net și valoarea contabilă a unei părți sociale a societății absorbite înainte de 

fuziune 

Societate absorbită Energosum Invest  - lei -  

Aportul net al societății absorbite (valoare activ net conform balanțelor de verificare la 

30.09.2021) 

434561,00 

Valoarea contabilă a unei părți sociale (determinate în baza activului net contabil) 21728,05 

 

 4. RAPORTUL(RATA) DE SCHIMB 

 4.1.Raportul de schimb al partilor sociale 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind reflectarea in contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a 
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societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, rata de schimb a 

părților sociale se stabilește prin raportarea valorii contabile a unei părți sociale a societății absorbite la 

valoarea contabilă a unei părți sociale a societății absorbante. 

 Rata de schimb a părților sociale ale societății absorbite Energosum Invest S.R.L. la data de 

referință de 30.09.2021 este de 1,224 și s-a calculat după urmatoarea formulă: 

 Rata de schimb a părților sociale = Valoare contabilă PS societate absorbită/Valoare contabiă PS 

societate absorbantă = 21728,05 lei/ 17751,55 lei= 1,224 

 Rezultatul calculului ratei de schimb a părților sociale de 1,224 indică faptul că pentru o parte 

socială a societății absorbite Energosum Invest S.R.L., societatea absorbantă Energosum S.R.L. trebuie să 

emită 1,224 părți sociale. 

 4.2. Numărul de părți sociale ce urmeaza a fi emise de societatea absorbantă 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind reflectarea in contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a 

societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, stabilirea 

numărului de părți sociale ce urmeaza a fi emise de societatea absorbantă, în urma fuziunii în urma 

fuziunii se efectuează fie prin raportarea activului net aportat al societății absorbite la valoarea contabilă a 

unei acțiuni a societății absorbante, fie prin înmulțirea numărului de acțiuni ale societății absorbite cu rata 

de schimb a acțiunilor.  

 Valoarea activului net aportat al societății absorbite Energosum Invest S.R.L. este de 434561 lei; 

 Valoarea contabilă a unei acțiuni la societatea absorbantă Energosum este de 17751,55 lei; 

 Raport părți sociale noi 434561,00/17751.55 = 24 părți sociale noi.   

 Ținând cont de cele de mai sus rezultă ca societatea absorbantă Energosum S.R.L. va 

proceda la majorarea capitalului sau social subscris și vărsat cu suma de 240 lei, 24 părți sociale a 

câte 10 lei valoare nominală, care vor fi repartizate asociatului societatii absorbite Energosum 

Invest S.R.L., dl. Susan Marius Mircea. 

 4.3. Prima de fuziune 

 Conform prevederilor Ordinului nr. 897/2015, prima de fuziune a fost stabilită, la data de referință 

30.09.2021, pe baza activelor nete contabile ale societăților care fuzionează și reprezintă diferența dintre 

valoarea contabilă a activului net transferat și valoarea nominală a părților sociale nou emise. 

 Prima de fuziune astfel rezultată este în valoare de 434321,00 lei (434561,00 lei-240 lei). 

 4.4. Structura capitalului social al societății absorbante, ulterior realizării fuziunii 

 Ca urmare a fuziunii societății absorbante Energosum S.R.L. cu societatea absorbită 
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Eenergosum Invest S.R.L., societatea absorbantă Energosum S.R.L. va avea un capital social 

subscris și vărsat în sumă totală de 440 lei care va fi împărțit în 44 de părți sociale (dintre care 24 

părți sociale nou-emise), cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și care va fi deținut după cum 

urmează: 

Societatea absorbantă Energosum S.R.L. după fuziune 

 Situație Capital social înaintea fuziunii  Situație Capital social după fuziune  

Denumire 

asociat 

Număr 

părți 

sociale  

Valoare 

nominală 

parte 

socială 

(lei) 

Valoare 

totală  

părți 

sociale 

(lei) 

Procent 

deținere 

 

Număr 

părți 

sociale  

Valoare 

nominală 

parte 

socială 

(lei) 

Valoare 

totală  

părți 

sociale 

(lei) 

Procent 

deținere 

 

Susan Marius 

Mircea  

20 10 200 100.00% 44 10 440 100.00% 

 

 5. DREPTURI CONFERITE DE SOCIETATEA ABSORBANTĂ DEȚINĂTORILOR DE 

PĂRȚI SOCIALE CARE CONFERĂ DREPTURI SPECIALE ȘI DEȚINĂTORILOR DE ALTE 

VALORI MOBILIARE ÎN AFARA DE PĂRȚI SOCIALE. MĂSURI PROPUSE ÎN PRIVINȚA 

ACESTORA  

 Ca urmare a fuziunii societății absorbante Energosum S.R.L. cu societatea absorbită Energosum 

Invest S.R.L., societatea absorbantă Energosum S.R.L. va emite 24 părți sociale, cu o valoare nominală de 

10 lei fiecare, în valoare totală de 240 lei, părți sociale care vor fi repartizate în întregime asociatului unic 

al societății absorbite Energosum Invest S.R.L., respectiv dlui. Susan Marius Mircea. Părțile sociale nou-

emise ca urmare a fuziunii vor permite deținătorului lor Susan Marius Mircea, să exercite drepturile 

conferite de calitatea de asociat al societății absorbante Energosum S.R.L. (inclusiv dreptul de a participa 

la beneficii), începând cu data de la care fuziunea produce efecte 31.12.2021, așa cum a fost stabilită prin 

decizia asociatului nr. 1/12.11.2021 al societății absorbante Energosum S.R.L., respectiv decizia 

asociatului nr. 1/12.11.2021 al societății absorbite Energosum Invest S.R.L., fără a exista alte condiții 

speciale care să afecteze acest drept. 

 6.AVANTAJE SPECIALE ACORDATE EXPERȚILOR ÎN FUZIUNE ȘI MEMBRILOR 

ORGANELOR ADMINISTRATIVE SAU DE CONTROL ALE SOCIETĂȚILOR CARE 

FUZIONEAZĂ 

 În conformitate cu cele prevăzute de decizia asociatului societății absorbante Energosum S.R.L. 

nr. 1/12.11.2021 și de decizia asociatului societății absorbite Energosum Invest S.R.L. nr. 1/12.11.2021, s-

a luat act de faptul că: 

 nu este necesară elaborarea raportului prevăzut de art. 243
2
 din Legea 31/1990, respectiv a unui 
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raport scris, detaliat, în care administratorii să explice proiectul de fuziune și să precizeze 

fundamentul său juridic și economic,  

 nu este necesară elaborarea raportului prevăzut de art. 243
3
 din Legea 31/1990, respectiv a unui 

raport, întocmit de unul sau mai mulți experți, persoane fizice ori juridice, desemnați de către 

judecătorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune și a întocmi un raport scris către 

acționari,  

 nu se acordă avantaje speciale, membrilor organelor administrative sau de control ale societăților 

care fuzionează, ca urmare a fuziunii. 

 7. DATA SITUAȚIILOR FINANCIARE DE FUZIUNE 

 Data situațiilor financiare de fuziune ale societăților care fuzionează este data de referință, 

respectiv date de 30.09.2021. 

 Situatiile financiare de fuziune pe baza cărora administratorii societăților participante la fuziune 

au pregătit prezentul proiect de fuziune sunt cele întocmite la data de 30.09.2021, aceasta fiind data de 

referinta a fuziunii. 

 Situatiile financiare de fuziune ale societății absorbante Energosum S.R.L. au fost aprobate prin 

decizia asociatului societății nr. 1/12.11.2021 iar cele ale societății absorbite Energosum Invest S.R.L. 

au fost aprobate prin decizia asociatului societății nr. 1/12.11.2021. 

 8. SITUAȚIILE FINANCIARE DE FUZIUNE  

 În conformitate cu cele prevăzute de decizia asociatului societății absorbante Energosum S.R.L. 

nr. 1/12.11.2021 și de decizia asociatului societății absorbite Energosum Invest S.R.L. nr. 1/12.11.2021, 

evaluarea activelor și pasivelor societăților participante la fuziune a fost efectuată prin aplicarea 

metodei activului net, în acest caz, la operațiunile de fuziune, elementele bilanțiere sunt preluate de 

către societatea absorbantă Energosum S.R.L. la valoarea la care acestea au fost evidențiate în 

contabilitatea societății care le cedează, respectiv a societății absorbite Energosum Invest S.R.L.. 

 Situatiile financiare de fuziune întocmite la data de 30.09.2021, în vederea realizării operațiunii 

de fuziune sunt bazate pe balanțele de verificare ale societăților participante la fuziune, bîntocmite la 

data de 30.09.2021, și se prezintă conform tabelului următor: 
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 9. DATA EFECTIVĂ A FUZIUNII  

 Societățile care fuzionează, prin decizia asociatului nr. 1/12.11.2021 al societății absorbante 

Energosum S.R.L. respectiv prin decizia asociatului nr. 1/12.11.2021 al societățtii absorbite Energosum 

Invest S.R.L. au decis că data efectivă a fuziunii este 31.12.2021, orele 24
00

. După această dată se 

consideră că fuziunea produce efecte și de la care tranzacțiile societăților absorbite sunt considerate din 

punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante. 

 10. DATA DE LA CARE TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII ABSORBITE SUNT 

CONSIDERATE DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL CA APARȚINÂND SOCIETĂȚII 

ABSORBANTE  

 Data începând cu care tranzacțiile societății absorbite vor fi tratate din punct de vedere contabil 

ca fiind ale societății absorbante este data de 01.01.2022 și reprezintă prima zi a lunii următoare datei 

efective a fuziunii 31.12.2021. 

  11. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU FUZIUNE 

 Actul constitutiv al societății absorbante Energosum S.R.L. va fi modificat ca urmare a fuziunii, 

în baza prezentului proiect de fuziune, a deciziei asociatului unic al societății absorbite Energosum 

Invest S.R.L. și a deciziei asociatului unic al societatii absorbante Energosum S.R.L., care au aprobat 

Nr crt Element de Activ/Pasiv
Anterior fuziunii Anterior fuziunii Dupa fuziune

Energosum Energosum Invest Energosum

1 Active imobilizate 136922 136922

2  - Imobilizari corporale 136253 136253

3  - Imobilizari financiare 669 669

4 Active circulante 341515 436495 778009

5  - Stocuri 91682 91682

6  - Creante 22683 54423 77106

7 227149 382072 609221

8 Total ACTIV 478437 436495 914932

9 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada pana ala un an 123406 1934 125340

10 Active circulante nete minus datorii termen scurt 218108 434561 652670

11 Total activ minus datorii 355031 434561 789592

12 Total DATORII 123406 1934 125340

13 Capital si rezerve

14  - Capital subscris varsat 200 200 440

15  - Prime de capital(prima de emisiune) 434321

17  - Rezerve 40 40 40

18

19  - Profit C 338464 430459 338464

20  - Pierdere D

21 Rezultatul exercitiului

22  - Profit C 16327 3862 16327

23  - Pierdere D

24 355031 434561 789592

Casa si conturi la banci

Profitul sau pierderea reportat(a)

Capitaluri proprii –  total ANC
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fuziunea, precum și modificările ce vor interveni în privința înregistrării la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a fuziunii și a actului constitutiv actualizat. Societatea 

absorbantă va realiza demersurile care se impun în vederea modificării înregistrarilor existente cu 

privire la dreptul de proprietate al bunurilor (dacă este cazul), 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. 

 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, 

respectiv 31.12.2021. 

 Societatea absorbită nu are personal salariat la data întocmirii proiectului de fuziune și nu va vea  

salariați la data efectivă a fuziunii.  

 Totodata, ca urmare a fuziunii, societatea absorbantă Energosum S.R.L., 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 societaății absorbite Energosum Invest S.R.L., 

existente la data efectivă a fuziunii, respectiv 31.12.2021. 

 Societatea absorbantă Energosum S.R.L. va deține, cu privire la toate drepturile și obligațiile 

transferate sau la activele și pasivele preluate de la societatea absorbită Energosum Invest S.R.L., ca 

urmare a fuziunii, 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 Energosum Invest S.R.L. de la data efectiva a fuziunii 31.12.2021, 

inclusiv de a încasa sau de a plăti orice suma în legatură cu asemenea decizii. 

 Pentru evitarea oricarui dubiu, începând cu data efectiva a fuziunii, 31.12.2021, toate drepturile 

și obligațiile procesuale și de drept material derivate din litigiile în care societatea absorbită Energosum 

Invest S.R.L. este parte, vor fi preluate de societatea absorbantă Energosum S.R.L. 

 De asemenea, societatea absorbantă Energosum S.R.L. va deține, cu privire la toate drepturile și 

obligațiile transferate sau la activele și pasivele preluate de la societatea absorbită Energosum Invest 

S.R.L., 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 

Energosum Invest S.R.L. existente la data efectiva a fuziunii, respectiv 31.12.2021, inclusiv în privința 

de proceduri/acțiuni privind înregistrarea unor bunuri, acte sau drepturi în registrele legale de 

publicitate, precum și proceduri/acțiuni menite a asigura opozabilitatea erga omnes a oricăror acte sau 

drepturi derivând din oricare dintre actele, contractele și acțiunile societății absorbite existente la data 

efectivă a fuziunii. 
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 Societatea absorbită Energosum Invest S.R.L. iși va îndeplini obligațiile fiscale declarative și 

către toate autoritățile relevante, înaintea radierii din evidența acestora. Totuși, obligațiile de plată 

izvorâte din obligațiile declarative ale societății absorbită după radiere, vor fi preluate de către 

societatea absorbantă Energosum S.R.L., începând cu data efectiva a fuziunii 31.12.2021.  

 Societatea absorbantă Energosum S.R.L. își va pastra denumirea și forma juridică, va continua 

să aibă același sediu ca la data proiectului de fuziune, iar modul în care conducerea societății va fi 

asigurată de adunarea generală a asociaților va rămane neschimbat. 

 În contextul fuziunii, societatea absorbită Energosum Invest S.R.L. va transfera către societatea 

absorbantă Energosum S.R.L., iar aceasta din urma va prelua în mod corespunzător toate licențele și 

autorizațiile de funcționare ale societății absorbite dacă e cazul. Societatea absorbantă Energosum 

S.R.L. va răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor justiticative și a registrelor de contabilitate 

ale societății absorbite Energosum Invest S.R.L.. 

 Prezentul proiect de fuziune este semnat de către administratorii societăților participante, 

împuterniciți în acest sens prin decizia asociatului societății absorbante Energosum S.R.L. respectiv 

prin decizia asociatului societății absorbite Energosum Invest S.R.L. după parcurgerea formalităților de 

publicitate aplicabilă. 

 Conform prevederilor art. 242, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 

prezentul proiect de fuziune va fi publicat, în Monitorul Oficial al României. 

 Încheiat azi, XX.XX.2021, în 6 (șase) exemplare originale. 

 Societate absorbantă         Societate absorbită  

    Energosum S.R.L.                                                            Energosum Invest S.R.L.  

     Administrator                                                                         Administrator   

        Susan Marius Mircea                                                                Susan Marius Mircea  


