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Societatea divizată și societatea beneficiară vor fi denumite în continuare 
“Societăți participante la divizare” 

 Asociații societății divizate au hotărât aprobarea, în principiu, a divizării parțiale 
a SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL (în calitate de societate divizată) și ANDINI & 
CO INVESTMENT SRL (în calitate de societate beneficiară), în conformitate cu: 

- Hotărârea Adunării asociaților SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL nr. 2 
din data de 15.06.2022; 

- Hotărârea Adunării asociaților SC ANDINI & CO INVESTMENT SRL nr. 2 
din data de 15.06.2022; 

și cu respectarea prevederilor: 
- Legii nr. 31/ 1990 rep., privind Societățile comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii Contabilității, nr. 82/1991 rep., cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr.67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului 
întreprinderii; 

- O.M.F.P. nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare și 
lichidare a societăților, precum și retragerea sau excluderea unor asociați 
din cadrul societăților și tratamentul fiscal al acestora; 

- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

și a altor legi și reglementări relevante care se aplică în materie. 
 
 Prezentul proiect de divizare este întocmit în conformitate cu prevederile art. 
2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prin desprinderea și transferul unei părți din 
patrimoniu către o societate nou înființată. 
 
 În prezent SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL desfășoară cu titlu de obiect 
principal de activitate “Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători” – 
cod CAEN 4931. 
 
 În vederea diversificării activităților, precum și pentru consolidarea poziției sale 
pe piață, pentru eficientizarea activității și creșterea efectivă a capacității 
concurențiale, asociații societății comerciale NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL, au 
hotărât divizarea parțială prin desprinderea și transferul unei părți din 
patrimoniu către ANDINI & CO INVESTMENT SRL.  
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OPERAȚIUNEA DE DIVIZARE 
 

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚIILOR CARE PARTICIPĂ LA 
DIVIZARE 

 
Operațiunea de reorganizare se realizează în forma legală a divizării parțiale 

din SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL și transferul unei părți din patrimoniu către 
SC ANDINI & CO INVESTMENTSRL. 

 
1.1. SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL, societatea divizată (denumită în 

continuare “NIKODEMUS-BABIUC EXIM”) 
Denumire NIKODEMUS-BABIUC EXIM  
Sediul social mun. Rădăuți, str. Ștefan cel Mare nr. 131A, jud. 

Suceava, cod poștal 725400 
Nr. Înmatriculare la 
Oficiul      Registrului 
Comerțului 

J33/ 1597/ 1994 

Cod unic de 
înregistrare 

6338877 

Forma juridică Societate cu răspundere limitată 
Durata de funcționare Nelimitată 
Asociați 1. Babiuc Anca-Mihaela; 

2. EGGAN INVESTMENT GmbH Austria. 
Capital social Valoarea totală = 4.200.010 lei 

- Împărțit în 420.001 părți sociale  
- fiecare în valoare de 10,00 lei  

Repartizat după cum urmează: 
1. Babiuc Anca-Mihaela:  

                     1 parte socială     –  0,0002380946 %  
2. EGGAN INVESTMENT GmbH Austria:  

           420.000 părți sociale   –  99,9997619054 % 
Obiect principal de 
activitate 

Cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călători 

Persoane împuternicite Babiuc Anca-Mihaela - administrator 
 

1.2. SC ANDINI & CO INVESTMENTSRL, societatea beneficiară (denumită 
în continuare “ANDINI & CO INVESTMENT SRL”) 

Denumire ANDINI & CO INVESTMENT 
Sediul social mun. Rădăuți, str. Ștefan cel Mare nr. 131A, jud. 

Suceava, cod poștal 725400 
Forma juridică Societate cu răspundere limitată 
Durata de funcționare Nedeterminată 

 
Asociați 

1. Babiuc Anca-Mihaela; 
2. EGGAN INVESTMENT GmbH Austria. 

 
 
 
Capital social 

Valoarea totală = 200 lei 
- Împărțit în 20 părți sociale  
- fiecare în valoare de 10,00 lei  

Repartizat după cum urmează: 
1. Babiuc Anca-Mihaela:  
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                     1 parte socială     –  0,01%  
2. EGGAN INVESTMENT GmbH Austria:  

           19 părți sociale   –  99,99% 
Cota de participare la beneficii și pierdere: 

1. Babiuc Anca-Mihaela:                               0,01% 
2. EGGAN INVESTMENT GmbH Austria:  99,99%  

Obiect principal de 
activitate 

Cod CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară 

Persoane împuternicite Babiuc Anca-Mihaela - administrator 
 

 
II. FUNDAMENTAREA ȘI CONDIȚIILE DIVIZĂRII 

 
2.1. Temeiul legal al divizării parțiale 

2.1.1. Prezentul proiect de desprindere în interesul asociaților a fost 
întocmit în temeiul dispozițiilor art. 2501, coroborate cu prevederile 
art.238 și următoarele referitoare la divizare din Legea nr. 31/ 1990 
republicată, cu prevederile 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 societății, precum și retragere sau 
excludere a unor asociați din cadrul societăților și ale legii nr. 227/ 
2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

2.1.2. Având în vedere prevederile art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990, 
operațiunea de față reprezintă o desprindere în interesul asociaților: 
prevederile prezentului capitol referitoare la divizare (…) se aplică și 
atunci când o parte din patrimoniul unei societăți se desprinde și este 
transferată ca întreg uneia sau mai multor societăți existente ori a 
unei societăți care sunt astfel constituite, în schimbul alocării de 
acțiuni sau părți sociale ale societăților beneficiare către: 
a) Acționarii sau asociații societății care transferă activele 

(desprindere în interesul acționarilor ori asociaților). 
2.1.3. Prin urmare, prevederile art. 238 și următoarele referitoare la divizare 

din Legea nr. 31/ 1990 vor fi aplicare în mod corespunzător; 
2.1.4. Asociații societății divizate sunt și vor rămâne în continuare asociați 

ai acestei societăți în limita rotunjirii aritmetice la aplicarea 
mecanismelor descrise în prezentul proiect. Ca urmare a operațiunii 
de divizare parțială, asociații societății divizate vor primi un număr de 
părți sociale în societatea beneficiară, în conformitate cu regulile de 
repartizare stabilite în prezentul proiect.  

2.1.5. Din punct de vedere fiscal operațiunea reprezintă o divizare parțială 
și distribuirea de părți sociale în societatea beneficiară, inclusiv 
valoarea fiscală a acestora, se va face proporțional către acționarii 
societății divizate și vor fi respectate prevederile art. 32 alin.1, lit. c) 
si alin.6 lit. b) din Codul fiscal. De asemenea, în conformitate cu art. 
32 alin.3, transferul activelor și pasivelor este tratat ca transfer 
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neimpozabil, pentru diferența dintre prețul de piață al activelor/ 
pasivelor transferate și valoarea lor fiscală. 

2.2. Fundamentarea economică a divizării 
Acționarii doresc dezvoltarea unei noi activități, total diferită de 
activitatea actuală care va fi dezvoltată de către societatea beneficiară. 
La finalizarea procesului de divizare, societatea divizată își va continua 
activitatea cu menținerea obiectului principal actual. 
Divizarea vizează în același timp o separare a actelor manageriale 
pentru cele două tipuri de activități desfășurate, o mai mare rentabilitate 
a fondurilor investite, toate cu scopul de a spori forța economică a celor 
două societăți. 
Divizarea va permite optimizarea utilizării mijloacelor tehnice și logistice 
de către societățile implicate. 

2.3. Divizarea parțială se realizează în condițiile prevăzute de art. 238 și 
următoarele din Legea nr.31/ 1990 rep., prin transmiterea unei părți 
din patrimoniul NIKODEMUS-BABIUC EXIM către societatea 
beneficiară; 

2.4. Ca urmare a divizării parțiale, obiectul principal de activitate al 
NIKODEMUS-BABIUC EXIM va rămâne același, conform CAEN Rev.2: 
Domeniul principal de activitate este Colectarea deșeurilor - Cod CAEN 
381. 
Activitatea principală este Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călători - Cod CAEN 4931; 

2.5. În urma operațiunii de divizare, sediul social al SC NIKODEMUS-
BABIUC EXIM SRL va rămâne neschimbat:  
mun. Rădăuți, str. Ștefan cel Mare nr. 131A, jud. Suceava, cod poștal 
725400. 

2.6. Ca urmare, Societatea beneficiară va prelua o parte din patrimoniul 
NIKODEMUS-BABIUC EXIM; 

2.7. Sediul social va avea aceeași adresă: mun. Rădăuți, str. Ștefan cel Mare 
nr. 131A, jud. Suceava, cod poștal 725400; 

2.8. Obiectul de activitate principal al ANDINI & CO INVESTMENT va 
rămâne același: Dezvoltare (promovare) imobiliară, cod CAEN 6820 

2.9. Structura capitalului social, numărul și cotele de participare a asociaților 
la capitalul social al ANDINI & CO INVESTMENT este prezentat la 
punctul 1.2. din prezentul proiect de divizare; 

2.10. Asociații ANDINI & CO INVESTMENT vor lua toate măsurile necesare 
pentru a actualiza Actul Constitutiv al Societății și vor îndeplini în acest 
scop toate formalitățile prevăzute de legile aplicabile. 

 
III. SITUAȚIILE FINANCIARE 

 
3.1. Situațiile financiare ale societății divizate, NIKODEMUS-BABIUC EXIM 

SRL care au fost folosite pentru a se stabili condițiile divizării parțiale au 
fost întocmite la data de 31.12.2021 și au fost aprobate de către asociați. 
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3.2. Situațiile financiare ale societății divizate au fost întocmite conform 
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale 
și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 
1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

3.3. Alocarea activelor de la SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL către SC 
ANDINI & CO INVESTMENT SRL va avea loc în baza principiilor 
funcționării continue și optime a activității societăților în vederea limitării 
la maximum a impactului operațiunii de divizare asupra partenerilor 
societății divizate. 

 
IV. STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI  

 
4.1. Evaluarea patrimoniului desprins se va realiza folosind metoda activului 

net contabil la data situațiilor financiare de divizare, conform prevederilor 
punctului 15 lit. a) din OMFP 897/ 2015; 

4.2. În schimbul transferului elementelor patrimoniale a societății divizate 
către societatea beneficiară vor fi alocate asociaților societății divizate 
un număr proporțional de părți sociale în societatea beneficiară conform 
criteriilor și modului de alocare prezentate în prezentul proiect de 
divizare parțială. 

4.3. Fiecărui asociat i se alocă părți sociale în societatea beneficiară, îi va fi 
anulat un număr de părți sociale în societatea divizată, egal cu rezultatul 
rotunjirii până la cel mai apropiat întreg al numărului obținut prin 
înmulțirea numărului de părți sociale anulate de societatea divizată, cu 
ponderea procentuală a părților sociale deținute de asociatul respectiv 
în numărul total de părți sociale deținute; 

4.4. Suma valorilor de înregistrare (contabile) ale părților sociale primite de 
un asociat la societatea beneficiară și ale părților sociale pe care le va 
deține la societatea divizată după divizare va fi egală cu valoarea de 
înregistrare (contabilă) a părților sociale deținute de respectivul asociat 
la societatea divizată înainte de divizare, în limita rotunjirii aritmetice 

 
4.5. Situația patrimonială a Societății divizate, NIKODEMUS-BABIUC 

EXIM SRL  
 

4.5.1. NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL are un activ de  5.423.893 lei 
format din: 

- Active imobilizate:     3.761.279 lei; 
- Active circulante:             1.662.614 lei; 
- Conturi de regularizare și asimilate:                0 lei. 

4.5.2. NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL are datorii în sumă totală de 
688.052 lei, cu următoarea structură: 

- Datorii pe termen scurt:    373.372 lei; 
- Datorii pe termen lung:     314.680 lei; 
- Conturi de regularizare și asimilate:               0 lei; 
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4.5.3. În aceste condiții activul net contabil al SC NIKODEMUS-BABIUC 
EXIM SRL este de 4.735.841 lei. 

 
4.6. Situația patrimonială a Societății beneficiare, ANDINI & CO 

INVESTMENT SRL  
 

4.6.1. ANDINI & CO INVESTMENT SRL are un activ de  4.705 lei format 
din: 

- Active imobilizate:                   0 lei; 
- Active circulante:                    4.705 lei; 
- Conturi de regularizare și asimilate:                0 lei. 

4.6.2. ANDINI & CO INVESTMENT SRL are datorii în sumă totală de 
5.767 lei, cu următoarea structură: 

- Datorii pe termen scurt:                0 lei; 
- Datorii pe termen lung:          5.767 lei; 
- Conturi de regularizare și asimilate:                0 lei; 

4.6.3. În aceste condiții activul net contabil al SC ANDINI & CO 
INVESTMENT SRL este de -1.062 lei. 

 
4.7. Determinarea și repartizarea exactă a activelor și pasivelor care 

urmează a fi transferate societății beneficiare 
 

4.7.1. Valorile totale ale activelor și pasivelor care se desprind din 
societatea divizată și se constituie aport net de divizare la societatea 
beneficiară: 

 
 Societatea 

DIVIZATĂ 
ÎNAINTE 

de divizare 
(lei) 

TRANSFER 
la 

societatea 
beneficiară 

(lei) 

Societatea 
DIVIZATĂ 

DUPĂ 
divizare 

(lei) 

Societatea 
BENEFICIARĂ 

ÎNAINTE de 
divizare (lei) 

Societatea 
BENEFICIARĂ 

DUPĂ de 
divizare (lei) 

Total active 5.423.893 3.454.441 1.969.452 4.705 3.459.146 
Total pasive 5.423.893 3.454.441 1.969.452 4.705 3.459.146 
Datorii 688.052 0 688.052 5.767 5.767 
Activ net 4.735.841 3.454.441 1.281.400 -1.062 3.453.379 
Capital social 4.200.010 3.405.850 794.160 200 3.406.050 
Rezultat reportat 9.886 0 9.886 -623 -623 
Rezerve din reevaluare 48.591 48.591 0 0 48.591 
Profit 428.653 0 428.653 -639 -639 
Rezerve  70.134 0 70.134 40 40 
Repartizare profit -21.433 0 -21.433 -40 -40 
Total capitaluri proprii 4.735.841 3.454.441 1.281.400 -1.062 3.453.379 

 
4.7.2. Societății beneficiare i se vor transfera active în valoare totală netă 

contabilă de 3.454.441 lei Activele sunt descrise în Anexa nr. 2 la 
prezentul proiect de divizare. 

4.7.3. Elementele de capitaluri proprii, altele decât capitalul social 
transferate societății beneficiare în desprindere, la data de 
31.12.2020, exprimate în lei: 
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Cont Suma 
105  - Rezerve din reevaluare 48.591 
106  - Rezerve legale  0 
117  - Rezultatul reportat 0 
121  - Profitul exercițiului 2021   0 

Total 48.591 
 

4.7.4. În urma procesului de divizare parțială, capitalul social al societății 
beneficiare va fi de 3.406.050 lei, împărțit în 3.406.050 părți sociale 
cu valoarea nominală de 1,00 lei/ parte socială. 

4.7.5. Valorile totale ale activelor și pasivelor ce constituie aportul net de 
divizare la societatea beneficiară sunt descrise în Anexa nr. 1 la 
prezentul proiect. 

4.7.6. Activul și pasivul societății divizate sunt prezentate în situațiile 
financiare pe anul 2021 care au fost aprobate de adunarea 
asociaților. 

 
V. Cuantumul primei de divizare 

5.1. Conform OMFP 897/ 2015, punctul 15 lit. b), prima de divizare reprezintă 
diferența între valoarea aportului rezultat din divizare și valoarea cu care 
a crescut capitalul social al societății beneficiare. În prezenta 
desprindere această diferență ar fi în valoare de 0 lei, însă societatea 
beneficiară preia elemente de capitaluri de la societatea divizată, cont la 
cont, conform punctului 4.7.3. 

5.2. Datorită faptului că societatea divizată nu emite părți sociale în 
societatea beneficiară, capitalul social emis la societatea beneficiară 
este egal cu valoarea capitalul social anulat de societatea divizată. 
Astfel, valoarea primei de divizare la data de referință este de 0 lei.  

 
VI.  Determinarea numărului de părți sociale anulate la societatea divizată  

și condițiile alocării de părți sociale la societatea beneficiară și rata de 
schimb a părților sociale 

 
6.1. Condițiile emiterii și alocării de părți sociale la societatea 

beneficiară 
6.1.1. Ca urmare a divizării parțiale, societatea beneficiară își majorează 

capitalul social, părțile sociale noi emise având valoarea nominală de 
1,00 lei și va avea 2 asociați. 

6.1.2. Fiecărui asociat ai societății divizate care participă la divizarea 
parțială i se alocă părți sociale în societatea beneficiară, egal cu 
rezultatul rotunjirii până la cel mai apropiat întreg al numărului obținut 
prin înmulțirea numărului de părți sociale ce urmează a fi emis de 
societatea beneficiară cu ponderea procentuală a părților sociale 
deținute de asociatul respectiv în numărul total de părți sociale la 
societatea divizată. Părțile sociale rămase nealocate după aplicarea 
acestei metode de calcul vor fi realocate prin aplicarea iterativă a 
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prevederilor acestui aliniat până la alocarea integrală a părților 
sociale ce urmează a fi emise de societatea beneficiară. 
 

6.2. Determinarea numărului de părți sociale și a capitalului social 
anulate de către societatea divizată 

6.2.1. Valoarea totală a capitalului social care se reduce la societatea 
divizată este același cu valoarea capitalului social transferat la 
societatea beneficiară, respectiv suma de 3.405.850 lei.  

6.2.2. Pentru un calcul mai exact, în urma divizării valoare unei părți sociale 
va deveni 1,00 lei în loc de 10,00 lei cât era înainte de divizare. 

6.2.3. În urma divizării asociații își vor păstra aceleași proporții de capital 
social pe care le-au avut înaintea divizării parțiale.   

6.2.4. Calculele privind numărul de părți sociale la societatea divizată, 
înainte și după divizare: 

 
 Societatea divizată  

înainte de divizare 
Societatea divizată 

 după divizare 
Asociați Număr 

părți 
sociale 

Cota de 
participare la 

capitalul social 

Valoarea 
unei 
părți 

sociale 

Număr 
părți 

sociale 

Cota de 
participare la 

capitalul social 

Valoarea 
unei părți 
sociale 

BABIUC 
ANCA-
MIHAELA 

1 0,0002380946% 10,00 lei 2 0,00025183842% 1,00 lei 

EGGAN 
INVESTMENT 
GmbH 

420.000 99,9997619054% 10,00 lei 794.158 99,9997481615% 1,00 lei 

TOTAL 420.001 100%  794.160 100 %  

   
6.3. Determinarea capitalului social al societății beneficiare 

6.3.1. Întrucât divizarea parțială a societății divizate are loc prin transferul 
de active și pasive către o societatea beneficiară existentă, 
determinarea cuantumului capitalului social la aceasta din urmă, 
precum și repartizarea părților sociale emise de către societatea 
beneficiară către asociații societății divizate se face pe baza unor 
criterii  specifice de repartizare, conform OMFP 897/ 2015 și pe baza 
hotărârii Adunării asociaților societății divizate prin care se aprobă 
divizarea parțială în forma prevăzută în prezentul proiect. 

6.3.2. Capitalul social emis de societatea beneficiară fiecărui asociat după 
divizare va fi egal cu capitalul social anulat de societatea divizată, 
fiecărui asociat: 3.405.841 lei către EGGAN INVESTMENT GmbH și 
respectiv 9 lei către Babiuc Anca-Mihaela, în total 3.405.850 lei. La 
acesta se adaugă capitalul existent înainte de divizare: 190 lei - 
EGGAN INVESTMENT GmbH  și respectiv 10 lei - Babiuc Anca-
Mihaela, astfel încât după divizare societatea beneficiară va avea un 
capital social de 3.406.050 lei:  

 3.406.031 lei - EGGAN INVESTMENT GmbH și  

             19 lei - Babiuc Anca-Mihaela 
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6.3.3. Pentru un calcul mai exact, în urma divizării valoare unei părți sociale 
ale societății beneficiare va deveni 1,00 lei în loc de 10,00 lei cât era 
înainte de divizare. 

6.3.4. Ca urmare, societatea beneficiară va emite un număr de 3.405.850 
părți sociale, cu valoarea nominală de 1,00 lei fiecare. La acesta se 
adaugă capitalul existent de 200 lei, astfel încât Capitalul social al 
societății beneficiare va fi de 3.406.050 lei. 

6.3.5. Calculele privind numărul de părți sociale, capitalul social și cotele 
de participare la societatea beneficiară înainte de divizare și după 
divizare:  
 

 Societatea beneficiară 
înainte de divizare 

Societatea beneficiară 

Asociați Număr 
părți 

sociale 

Cota de 
participare 
la capitalul 

social 

Valoarea 
unei 
părți 

sociale 

Număr 
părți 

sociale 

Cota de 
participare la 

capitalul social 

Valoarea 
unei părți 
sociale 

BABIUC 
ANCA-
MIHAELA 

1 5,00% 10,00 lei 19 0,000557831% 1,00 lei 

EGGAN 
INVESTMENT 
GmbH 

19 95,00% 10,00 lei 3.406.031 99,999442169% 1,00 lei 

TOTAL 20 100%  3.406.050 100 %  

 
6.4. Rata de schimb a părților sociale anulate în societatea divizată cu 

părți sociale emise în societatea beneficiară și cuantumul 
eventualelor plăți în numerar    

6.4.1. Valoarea nominală a unei părți sociale a societății divizate este de 
1,0 lei. În procesul de divizare, valoarea unei părți sociale a societății 
beneficiare va fi de 1,00 lei, astfel, capitalul desprins și care se va 
transfera la capitalul social al societății beneficiare va fi în valoare de 
3.405.850 lei, valoare egală cu reducerea capitalului la societatea 
divizată.  
Criteriul de repartizare a părților sociale emise de societatea 
beneficiară către asociați îl reprezintă cota de participare a acestora 
la capitalul social al societății divizate, fără ajustare, în limita 
rotunjirilor aritmetice. Astfel, fiecare asociat al NIKODEMUS-BABIUC 
EXIM SRL va primi pentru fiecare parte socială ce îi va fi anulată, o 
parte socială în societatea beneficiară, deținând astfel în societatea 
beneficiară aceeași proporție de participare ca în societatea divizată 
(în limita rotunjirilor aritmetice).   

6.4.2. Sulta reprezintă suma de bani rezultată din diferența de valoare 
dintre acțiunile deținute la societatea divizată și părțile sociale primite 
la societatea beneficiară.  
În acest caz, nu se acordă sultă. Nu se vor efectua plăți în numerar 
către asociații societății divizate. 
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VII. Data de la care părțile sociale emise de societatea beneficiară pentru 
asociații societății divizate dau deținătorilor dreptul de a participa la 
beneficiul, inclusiv dividende 

7.1. Desprinderea își va produce efectele de la data înmatriculării societății 
beneficiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Suceava. 

7.2. Asociații societății divizate care participă la divizarea parțială vor intra în 
posesia părților sociale emise de societatea beneficiară la data efectivă 
a desprinderii, dată la care vor fi de asemenea înscriși în registrul 
asociaților societății beneficiare și la Registrul Comerțului. 

7.3. Părțile sociale emise de societatea beneficiară, alocate acționarilor 
societății divizate care participă la divizarea parțială vor da dreptul de a 
participa la beneficii precum și orice alte drepturi și obligații, cu începere 
de la data efectivă a desprinderii. 

7.4. Drepturile de proprietate ale societății beneficiare asupra activelor și 
pasivelor preluate de la societatea divizată ca efect al divizării parțiale 
(transfer cu titlu universal) se vor transmite de drept societății beneficiare 
de la data efectivă a desprinderii. Pentru evitarea oricărui dubiu această 
transmisiune de drept a drepturilor de proprietate și a celorlalte drepturi 
reale este aplicabilă în privința oricăror și tuturor activelor dobândite de 
societatea beneficiară de la societatea divizată. 
 

VIII. Data de la care tranzacțiile societății divizate, aferente părții din 
patrimoniu care se transferă sunt considerate din punct de vedere 
contabil și fiscal ca aparținând societății beneficiare  
 

8.1. Data de la care tranzacțiile societății divizate, corespunzătoare 
patrimoniului care se transferă sunt considerate din punct de vedere 
contabil ca aparținând societății beneficiare este ziua înmatriculării 
societății beneficiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Suceava, fiind aceeași cu data efectivă a desprinderii. 

 
IX. Aspecte financiar-contabile ale divizării parțiale 

 
9.1. Activele și pasivele transferate de la societatea divizată vor fi înregistrate 

de către societatea beneficiară la valorile contabile și fiscale pe care 
acestea le vor avea la data contabilă a desprinderii. 

 
X. Drepturile care se acordă deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi 

speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni și 
alte avantaje speciale 
 

10.1. În urma divizării parțiale, societatea beneficiară nu va acorda drepturi 
speciale deținătorilor de părți sociale sau alte valori mobiliare în afară de 



 

12 
 

părți sociale, conform celor prevăzute de dispozițiile  art. 241 lit. g din 
Legea nr. 31/ 1990 rep. 

10.2. Societatea divizată nu acordă drepturi speciale experților care 
întocmesc raportul conform art. 2433 din Legea nr. 31/ 1990 rep. și nici 
administratorilor sau altor organe de control ale societății divizate, iar 
societatea beneficiară nu va acorda drepturi speciale experților care 
întocmesc raportul conform art. 2433 din Legea nr. 31/ 1990 rep. și nici 
administratorilor sau altor organe de control ale societății beneficiare. 

 
XI. Alte aspecte care reprezintă interes pentru divizarea parțială 

 
11.1. Societatea divizată își va păstra sediul social și obiectul principal de 

activitate. 
11.2. În urma divizării parțiale, sistemul de administrare al societății divizate 

rămâne neschimbat. 
11.3. În divizarea parțială se transferă active și pasive către societatea 

beneficiară, conform prezentului proiect. 
11.4. Societatea divizată nu transferă angajați societății beneficiare prin 

efectul divizării. 
11.5. Creditorii societății divizate ale căror creanțe sunt anterioare publicării 

prezentului proiect vor putea formula opoziție la divizare în condițiile 
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

11.6. Prezentul proiect de divizare va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Suceava și va fi publicat pe pagina de internet a 
societății divizate: www.nikodemus.ro, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.31/ 1990, art. 242, alin. (21). 

 
Prezentul Proiect de divizare a fost înregistrat sub nr. _______ / 01.07.2022  la 

SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL și sub nr. _________/ 01.07.2022 la SC ANDINI 
& CO INVESTMENT SRL, a fost adoptat de către Babiuc Anca-Mihaela, administrator 
al ambelor societăți, la data de 01.07.2022 și a fost redactat și semnat în patru 
exemplare originale, în limba română. 

 
Anexe: 
Anexa nr. 1 – Memoriul de calcul 
Anexa nr. 2 – Lista activelor și pasivelor desprinse din societatea NIKODEMUS-
BABIUC EXIM SRL  

 
 
Babiuc Anca-Mihaela    Babiuc Anca-Mihaela 
 
 
Administrator      Administrator 
SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL   SC ANDINI&CO INVESTMENT SRL 
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Anexa nr. 1 
     

 MEMORIU DE CALCUL    
     

 1. Calculul caracteristicilor societății divizate    

    

NIKODEMUS-BABIUC EXIM 
(societate divizată) 

ANDINI & CO INVESTMENT 
(societatea beneficiară) 

Înainte de 
divizare 

31.12.2021 
După divizare 

Înainte de 
divizare 

31.12.2021 
După divizare 

1 Imobilizări necorporale 0 0 0 0 
2 Imobilizări corporale 3.761.279 306.838 0 3.454.441 
3 Imobilizări financiare 0 0 0 0 
4 Disponibilități bănești 451.864 451.864 4.705 4.705 
5 Creanțe  1.044.420 1.044.420 0 0 
6 Stocuri 166.330 166.330 0 0 
7 Alte active 0 0 0 0 
8 TOTAL ACTIV 5.423.893 1.969.452 4.705 3.459.147 
9 Datorii pe termen lung 373.372 373.372 0 0 

10 Datorii pe termen scurt 314.680 314.680 5.767 5.767 
11 ACTIV NET  4.735.841 1.281.400 -1.062 3.453.380 
12 Capital social 4.200.010 794.160 200 3.406.050 
13 Rezultat reportat 9.886 9.886 -623 -623 
14 Profit 428.653 428.653 -639 -639 
15 Rezerve din reevaluare 48.591 0 0 48.591 
16 Rezerve  70.134 70.134 40 40 
17 Repartizare profit -21.433 -21.433 -40 -40 
18 TOTAL PASIV 5.423.893 1.969.452 4.705 3.459.146 

19 
Valoare contabilă terenuri 
desprinse 108.867 lei   

20 Valoare contabilă clădiri 
desprinse 3.345.574 lei   

21 
Valoarea contabilă a 
aportului net în divizare 3.454.441 lei   

22 
Numărul de părți sociale 
înainte de divizare 420.001   

23 
Valoarea nominală a unei 
părți sociale înainte de 
divizare 10,00 lei   

24 Reducerea de capital social 3.405.850 lei   

25 Numărul de părți sociale 
după divizare 451.685   

26 
Valoarea nominală a unei 
părți sociale înainte de 
divizare 1,00 lei   

 
  

 
 
  

 2. Calculul caracteristicilor societății beneficiare   
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27 Valoare contabilă active 3.454.441 lei   
28 Datorii 0   

29 Valoare contabilă activ net 
preluat 3.454.441 lei   

30 
Rezerve din reevaluare 
preluate 48.591 lei   

31 Rezerve legale preluate 0   
32 Rezultat total preluat 0   

33 Creștere capital social 
societate beneficiară 3.405.850 lei   

34 
Valoarea nominală a unei 
părți sociale înainte de 
divizare 10,00 lei   

35 Capital social societate 
înainte de divizare 200 lei   

36 Număr părți sociale înainte 
de divizare 20   

37 Capital social după divizare 3.406.050 lei   

38 Valoarea nominală a unei 
părți sociale după divizare 1,00 lei   

39 Număr părți sociale după 
divizare 3.406.050   

40 Rata de schimb 1   
41 Prima de divizare 0   

 

Anexa nr.2 

Lista activelor și pasivelor desprinse din societatea NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL și care 
se transmit societății ANDINI & CO INVESTMENT SRL 

 

- Capital social      = 3.405.850 lei; 
- Rezerve din reevaluare clădiri    =      48.591 lei; 

Total pasive     = 3.454.441 lei 
- Terenuri      =    108.868 lei; 
- Construcții      = 3.309.937 lei; 
- Imobilizări corporale în curs de execuție  =     35.636 lei; 
    Total active     = 3.454.441 lei 

 
 

Babiuc Anca-Mihaela 
 
Administrator 
SC NIKODEMUS-BABIUC EXIM SRL 


