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1. PREAMBUL 

 

1.1. Justificare legală 

 

 Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe 

dispozițiile legii nr.85/2014, legea insolvenței completată cu dispozițiile OUG nr. 

88/2018 art.133 alin (5¹)-(5³)  ce prevede reorganizarea debitoarei SC DEMAMETAL 

SRL  prin continuarea activității, pe o perioadă de 4 (patru) ani. 

Reglementările privitoare la reorganizare sunt cuprinse în cadrul Secțiunii a 6a din 

lege, intitulată “Reorganizarea”, secțiune care cuprinde la rândul ei două paragrafe 

distincte: 

 Paragraful 1 intitulat “Planul” (art 132-140), în cadrul căruia sunt reglementate în 

principal aspecte privitoare la condiții pentru întocmirea, depunerea, aprobarea și 

confirmarea unui plan de reorganizare, precum și aspecte privitoare la efectele 

juridice produse de confirmarea sau neconfirmarea acestuia, respectiv 

 

 Paragraful 2 intitulat “Perioada de reorganizare” (art 141-144) în care sunt 

reglementate aspecte privitoare la mijloacele de supraveghere a acestuia pe perioada 

de derulare a planului de reorganizare precum și consecințele ce decurg din 

nerespectarea planului confirmat. 

 

Mecanismul prevăzut de legiuitor în privința procedurii de reorganizare este unul 

general, menit să ofere un mănunchi de posibilități legale. Dacă analizăm măsurile 

adecvate de punere în aplicare a planului de reorganizare la care legiuitorul face referire în 

art.133 al.5 din Paragraful 1 din Secțiunea a 6a din Legea nr.85/2014, vom putea 

observa  faptul că acestea cuprind ipoteze eterogene, care nu ar putea fi aplicate în mod 

concomitent. Cu toate acestea, privite la nivel de principiu, aceste măsuri adecvate 

prevăzute de lege, pe care le poate conține un plan de reorganizare, au ca și element 

comun finalitatea lor, respectiv faptul că acestea trebuie să conducă la o situație mai bună 

decât situația care s-ar putea obține în ipoteza falimentului, atât pentru debitori cât și 

pentru creditori. Astfel, sensul reunirii lor în cadrul aceleiași secțiuni, care privește 

reorganizarea, este dat tocmai de acest substrat comun, respectiv capacitatea și totodată 

necesitatea acestora de a crea o situație mai bună decât situația existența în ipoteza 

falimentului societății debitoare. 

Se poate afirma astfel, că nu există doar o singură modalitate viabilă prin care se 

poate obține reorganizarea debitorilor aflați în insolvență, ci există mai multe mecanisme, 

puse la dispoziție de lege, a căror aplicare concretă la situația de fapt existentă, poate 

conduce în final la obținerea unor avantaje în plus față de ceea ce poate fi obținut în 

ipoteza falimentului debitorului. 
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În esență, punerea în practică a acestor prevederi legale conferă debitorului șansa de 

a-și continua , într-o proporție mai mare sau mai mică existența în circuitul economic și 

totodată creditorilor posibilitatea de a recupera într-un grad mai mare creanțele deținute 

împotriva debitorului. 

 

Menționăm faptul că societatea DEMAMETAL SRL (denumită în continuare 

„Societatea") nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, de la înființarea acesteia 

până în prezent. Nici Societatea și nici un membru al organelor sale de conducere nu a fost 

condamnată definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile expres prevăzute de art.132 alin.4 

din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Prin 

urmare, condițiile de bază legale prevăzute de legea privind procedura insolvenței pentru 

propunerea unui plan de reorganizare sunt întrunite. 

 Reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului persoană 

juridică în vederea achitării datoriilor acestuia conform programului de plată a 

creanțelor. 

  Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi 

respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă împreună sau 

separat: 

a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului; 

b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 

c) restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului 

          

 Legea insolvenţei, enumeră printre principiile de bază care guvernează aplicarea ei 

şi pe cel al preeminenţei reorganizării faţă de faliment şi care-şi găseşte consacrarea 

explicită în mai multe din articolele actului normativ amintit, având astfel pe lângă o 

fundamentare economică şi socială şi una legală. 

 

Prin prisma acestor prevederi, legea prevede o alternativă la lichidare, urmărindu-se 

salvarea întreprinderii şi a afacerii debitorului, atunci când această soluţie răspunde mai 

bine intereselor creditorilor, debitorilor şi salariaţilor acestuia pe baza unui plan de 

reorganizare care “va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi 

specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei 

faţă de oferta debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (..)”(Art. 

133 alin. (1) din Lege). 

 

1.2. Îndeplinirea condițiilor pentru propunerea planului 

 

 Condițiile preliminare pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, prevăzute 

expres de art 132 alin. 1 din  Legea 85/2014 au fost îndeplinte: 
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 Societatea și-a manifestat intenția de reorganizare a activității, depunând declarația 

odată cu formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenței și a documentelor 

prevăzute de Legea 85/2014; 

 Tabelul definitiv de creanțe a fost depus și afișat la ușa instanței la data de 

13.04.2021, astfel încât termenul legal pentru depunerea unui plan de reorganizare 

s-a împlinit la data de 13.05.2021, conform art. 132 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

85/2014. 

 Prin cererea inregistrata in 23.06.2021, s-a solicitat judecatorului sindic prorogarea 

termenelui de depunere a planului de reorganizare, aratandu-se ca pe fondul unor 

probleme de sanatate ale administratorului special Lacatusu Mirel  Florentin , 

intervenite in perioada in care societatea  urma a depune un plan de reorganizare, 

negocierile pentru incheierea de noi contracte de prestari servicii, care sa vina in 

sustinerea planului, nu au mai fost finalizate, iar planul de reorganizare nu a fost 

depus in termenul de 30 de zile de la publicarea Tabelului definitiv al creditorilor. 

 Precizam faptul ca societatea are contracte in derulare cu societati partenere (SC 

Festbau Tehnologie SRL- lucrari de uzinare, SC Carfil SA – 2 contracte: lucrari de 

reparatie a atelierului de munitie, lucrari de reparatie atelier sectie pirotehnica, SC 

Stratton International SRL- executare confectii metalice, Agetaps Construct SRL- 

executare structuri metalice, SC Mariand Impex SRL – executare confectii 

metalice), iar, in vederea redresarii activitatii, incepuse demersurile pentru largirea 

cercului de parteneri prin incheierea de noi contracte de prestari servicii, conform 

domeniului de activitate, respectiv “Fabricarea de constructii metalice si parti 

componente ale structurilor metalice.» 

 

 Avand in vedere faptul ca, in contextul economic actual deosebit de dificil, cauzat 

de pandemia COVID-19, s-a reusit totusi  continuarea  activitatii  si sa se pastreze 

in activitate cei 28 de angajati, apreciem ca depunerea unui plan de reorganizare 

ramane varianta cea mai eficienta de indestulare a creditorilor, prin mentinerea 

activitatii debitoarei si eficientizarea acesteia. 
 

 Societatea DEMAMETAL SRL nu a făcut obiectul procedurii instituite prin 

prevederile legii 85/2014, anterior deschiderii procedurii insolvenței în dosarul 

nr.3817/62/2020/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.  

 

 Nici societatea și nici un membru al organelor de conducere ale acesteia nu a fost 

condamnat definitiv pentru nici una din infracțiunile prevăzute de art. 132 alin. 4 

din Legea nr. 85/2014. 

 

 Planul de reorganizare al societății prevede ca modalitate de reorganizare a acesteia 

restructurarea operațională și continuarea activității societății.  
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 Planul de reorganizare, pe care îl supunem atenției judecătorului-sindic și 

creditorilor societății, cuprinde perspectivele de redresare ale societății în raport cu 

posibilitățile și specificul activității acesteia, indică mijloacele financiare disponibile și 

evoluția cererii pe piață față de oferta societății. 

  

Măsurile de implementare a planului de reorganizare sunt prevăzute în cadrul 

secțiunii a 7-a a planului de reorganizare și prevăd măsuri adecvate dintre cele menționate 

de art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014. 

 

  Planul de reorganizare cuprinde modalitățile de acoperire a pasivului societății și 

sursele de finanțare a planului. 

         Elementele obligatorii prevăzute de Legea nr.85/2014, precum durata de 

implementare a planului, programul de plată a creanțelor și indicarea categoriilor de 

creanțe defavorizate, a tratamentului acestora și a prezentării comparative a sumelor ce 

vor fi distribuite în ipoteza falimentului sunt cuprinse în cadrul prezentului plan de 

reorganizare. 

 

 Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare sunt: 

 Creanțele bugetare               Art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 

 Creanțele chirografare        Art. 161 pct.9 din Legea nr. 85/2014 

 

În consecintă, apreciem faptul că prezentul plan de reorganizare întrunește toate 

condițiile prevăzute de legea nr. 85/2014 modificata prin OUG 88/2018, motiv pentru care 

îl supun atenției dvs. în vederea admiterii și aprobării acestuia.  
 

 La fundamentarea planului s-a adoptat o strategie prudentă de evaluare minimală a 

potențialului și a resurselor debitoarei. 

 

1.3. Autorul planului  

 

 În temeiul prevederilor art.132 alin.1 din legea nr.85/2014, privind procedura 

insolvenței următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de 

reorganizare în condițiile de mai jos: 

a) “debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 

30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării 

intenției de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost 

declanșată de acesta, și în termenul prevăzut de art. 74, în cazul în care procedura 

a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori; 

b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui 

termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanțe; 

c) unul sau mai mulți creditori, deținând împreună cel puțin 20% din valoarea totală 

a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe, în termen de 30 de zile de la 
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publicarea acestuia; administratorul judiciar este obligat să pună la dispoziția 

acestora informațiile existente și necesare pentru redactarea planului. În acest sens, 

debitorul, prin administrator special, sau administratorul judiciar, în măsura în 

care acesta din urmă le deține, dacă dreptul de administrare i-a fost ridicat 

debitorului, au obligația ca, în termen de maximum 10 zile de la primirea 

solicitării, să pună la dispoziția creditorului actele și informațiile prevăzute de art. 

67 alin. (1) lit. a), b)șsi e), actualizate corespunzător depunerii tabelului definitiv 

de creanțe. Se va pune la dispoziția creditorului și lista tuturor creanțelor născute 

în timpul procedurii, precum și orice alte documente solicitate, care sunt utile 

pentru redactarea unui plan de reorganizare.” 

 

Planul de reorganizare al DEMAMETAL SRL a fost propus, conceput și întocmit 

de către administratorul special al societății, d-nul Lacatusu Mirel  Florentin, 

desemnat prin hotărârea adunării generale a asociaților nr.1 din data de 23.02.2021, 

sub indrumarea si consilierea administratorului judiciar. Avand in vedere 

experiența dobândită de către administratorul judiciar până în acest moment, în 

urma reorganizărilor întreprinse, a reprezentat un suport solid în analiza șanselor 

obiective de reorganizare a societății, plecând de la elementele situației de fapt și 

proiectând în perspectivă evoluția și șansele de redresare ale societății. Această 

alegere a fost considerată cea mai viabilă având în vedere faptul că: în baza atribuţiilor 

conferite de lege şi de judecãtorul sindic, dar şi prin prisma analizei şi controlului 

permanent economico-financiar asupra activităţii debitoarei, administratorul special 

cunoaşte cel mai bine realităţile existente pe planul intern şi extern al acesteia, având 

conturată o imagine fidelă asupra situaţiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în 

perspectiva reorganizării. În virtutea atribuţiilor conferite de lege, administratorul 

judiciar a asigurat consultanţa specifică la stabilirea strategiei de restructurare a 

activităţii debitoarei.  

 Considerentele care au determinat o asemenea opțiune sunt redate în continuare: 

 

 Societatea și-a manifestat intenția de reorganizare a activității, depunând declarația 

odată cu formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenței și a documentelor 

prevăzute de Legea 85/2014; 

 Posibilitatea reorganizarii a fost analizată și formulată de către administratorul 

judiciar în Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 

insolvenței societății, depus la dosarul cauzei la data de 25.03.2021, administratorul 

special exprimându-și intenția de a propune un plan de reorganizare. 

 În urma acestui fapt, în îndeplinirea atribuțiilor care i-au revenit în această calitate 

conform legii, pe parcursul perioadei de observație, administratorul judiciar și-a 

conturat o imagine fidelă asupra situației actuale și asupra obiectivelor de 
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urmărit în perspectiva reorganizării. 

 

1.4. Durata de implementare a planului și administrarea 

societății 

          În ceea ce priveşte durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea 

acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului societăţii debitoare, se propune 

implementarea acestuia pe durata maximă prevăzută de art.133 alin.3 din Legea 

nr.85/2014, astfel cum acesta a fost modificat prin art.52 din Legea nr.55/15.05.2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 care prevede ,,Pentru debitorul care și-a întrerupt activitatea total sau parțial 

ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru 

prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și/sau de 

alertă, durata inițială de executare a planului de reorganizare, prevăzută de art. 133 alin. 

(3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, poate fi de 4 ani, cu 

posibilitatea prelungirii, fără a depăși o durată totală a derulării planului de 5 ani, și a 

modificării, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din 

Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare” şi anume patru ani de la 

data confirmării acestuia de către judecătorul sindic 

          Menționăm că, în situația în care sumele încasate permit plata anticipat în cuantum 

mai mare decât prevederile programului de plăți, putem devansa termenele prevăzute. 

 

 De asemenea, pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea 

societăţii debitoare va fi condusă de către administratorul special al debitoarei dnul 

LACATUSU MIREL FLORENTIN, sub supravegherea administratorului judiciar, 
păstrându-se dreptul de administrare al debitoarei. 

 

1.5. Scopul planului 

 

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2014 

proclamat fără echivoc în lege şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă, 

aceasta realizându-se prin reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului. 

      Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este 

reorganizarea debitorului, şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate 

consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevată funcţia 

economică a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea salvării 

societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică, şi 

numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, 

recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.   

 

     Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor 

modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, prin întregirea 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205289
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205289
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obiectul de activitate, dar aliniindu-și modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, 

conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii 

aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă. 

       Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2014, trebuie să satisfacă scopul 

reorganizării lato sensu, anume menţinerea debitoarei în viaţa comercială şi socială, cu 

efectul menţinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă. Totodată, reorganizarea 

înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creanţelor 

lor. Aceasta pentru că, în concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere 

funcţională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii 

debitoarei aflate în faliment. 

 Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societăţii debitoare prin 

reorganizarea activităţii acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context 

economic caracterizat printr-o acută criză de lichidităţi. 

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2014, acoperă patru mari domenii: 

- domeniul economic, care se referă la plasarea debitorului pe piaţă şi posibilităţile 

de redresare în funcţie de specificul activităţii şi mijloacele financiare disponibile, 

precum şi măsurile de reorientare a activităţii debitorului 

- domeniul social care cuprinde măsurile privind salariaţii debitoarei, eventualele 

restrângeri de personal şi reorientarea profesională 

- domeniul financiar referindu-se la condiţiile de plată a creditorilor (termenele de 

plată), mijloacele financiare folosite pentru stingerea creanţelor 

- domeniul managementului, care se referă la modalitatea de conducere a debitoarei 

pe perioada reorganizării (eventualele înlocuiri de manageri, asistarea acestora de 

către specialişti ş.a.). 
. 

Prezentul plan își propune să acționeze pentru modificarea fundamentală a 

parametrilor de funcționare de până în prezent a societății, pe mai multe planuri, având ca 

scop principal plata pasivului debitorului DEMAMETAL SRL, în condițiile legii. 

Relansarea viabilă a activității societății se va putea realiza doar în măsura în care 

societatea își va continua activitatea pe criterii de eficiență economico-financiară. In 

ceea ce privește măsurile de reorganizare a activității societății debitoare avute în vedere 

în prezentul plan, acestea prevăd în primul rând și într-o cotă fundamentală restructurarea 

și continuarea activității societății în termeni de profitabilitate. 

Reorganizarea debitoarei se mai poate realiza în cazul în care se constată 

oportunități și prin următoarele operațiuni: 

 majorarea de capital social, prin aport de capital din partea unui investitor 

interesat să investească în companie sau reducere capital social; 

 Modificare act constituitv, in condițiile legii (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la: 

cesiune părți sociale, modificare obiect principal de activitate etc) 



11 / 35 

 

 colaborarea cu un partener strategic; 

 fuziunea sau divizarea debitorului, asocierea în participațiune, 

 valorificarea activelor non-core din averea debitoarei în vederea executării 

planului de reorgnizare, 

 sumele obținute urmând să fie distibuite, în cadrul planului de Reorganizare, 

creditorilor îndreptățiți. 

2. NECESITATEA REORGANIZĂRII 

 

2.1. Aspecte economice  

 

       În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite societăţii 

aflată într-o stare precară din punct de vedere financiar, să se redreseze şi să-şi continue 

activitatea comercială. 

 

 Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor 

obiective ce trebuiesc atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul angajării unor 

noi afaceri, lansării pe piaţă a unor produse şi servicii sau îmbunătăţirii calităţii şi cantităţii 

produselor şi serviciilor deja lansate. 

 Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe 

adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi 

structurale. 

 Reorganizarea societăţii şi continuarea activităţii sale îşi manifestă efectele sociale 

prin păstrarea salariaţilor existenţi, iar relansarea activităţii va impune noi angajări, acest 

aspect urmând a avea impact şi asupra pieţei muncii din zonele unde îşi desfăşoară 

societatea activitatea. 

 

 Astfel, societatea îşi propune relansarea activităţii pe baza unor contracte 

existente, precum şi a unor contracte noi, în acest scop sunt previzionate angajări 

suplimentare. 

 În concluzie, reorganizarea SC DEMAMETAL SRL , înseamnă: 

 Menţinerea unui contribuabil la bugetul local şi de stat; 

 Menţinerea unor locuri de muncă în contextual actual al economiei - Societatea 

are în acest moment 28 de  angajați. 

 Păstrarea şi dezvoltarea unei colaborări excelente avută de către debitoare cu 

societăţile in derulare pentru început şi dezvoltarea unor noi relaţii 

parteneriale. 
 

2.2. Avantajele reorganizării 
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 Principalele premise de la care pleacă reorganizarea SC DEMAMETAL SRL sunt 

urmatoarele: 

 capacitatea acesteia de a continua activitatea;  

 încheierea de contracte noi; 

 societatea are relații foarte bune cu clientii societati comerciale: 

 societatea are angajat personal calificat. 

 

 Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi relansarea activității în 

conformitate cu contractele încheiate va oferii posibilitatea de generare a unor fluxuri de 

numerar substanțiale ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori, imediat ce se 

vor efectua primele încasări din procedură, adică încă din prima luna de activitate cum se 

vede şi din distribuiri. 

 

Per a contrario, vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al SC 

DEMAMETAL SRL în cazul falimentului ar înlătura orice şansă de recuperare a 

creanţelor atat pentru creditorii bugetari, cat și chirografari şi ar duce la înstrăinarea 

acestui patrimoniu la o valoare inferioară valorii sale reale. 

 

 Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin 

finalitatea lor să satisfacă într-o măsură cât mai mare interesele creditorilor, atât ale 

creditorilor garantaţi, salariali cât şi ale creditorilor bugetari și chirografari, precum şi 

interesele debitoarei care îşi va continua activitatea, cu toate consecinţele economice şi 

sociale aferente, având drept consecinţă creşterea economică şi realizarea de lichidităţi 

suplimentare care să permită lichidarea creanţelor. 

 

Falimentul societății nu reprezintă o alternativă viabilă în 

vederea acoperirii pasivului. 

 

Menționăm faptul că implementarea prezentului plan va avea consecinte și pe plan 

economic și social, asigurând menținerea în circuitul comercial a unei societăți 

viabile, restructurate atât din punct de vedere operațional cât și financiar, un viitor 

contribuabil la bugetul consolidat al statului și un generator de locuri de muncă pe 

piața muncii din județul Brașov, aspecte care apreciem că nu pot fi neglijate de către 

creditorii societății. 

 

2.2.1. Premisele reorganizării 

 

 Pentru următoarea perioadă se preconizează trasarea realistă a unor obiective, ce 

trebuie îndeplinite într-un timp planificat şi care să permită redresarea societăţii astfel 

încât aceasta să-şi poată continua şi dezvolta activitatea şi îndeplinirea obiectivelor 

planului de reorganizare. Printr-o politică organizatorică, de management și marketing 
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corespunzătoare, se urmăreşte angajarea unor noi activităţi, lărgirea pieţei prin activitatea 

de publicitate desfăşurată pentru clienţii săi. 

 

Premisele planului 

 Premisele care stau la baza acestui plan de reorganizare sunt:  

 POZIȚIA SOCIETĂȚII pe  piata de : „Fabricarea de constructii metalice si parti 

componente ale structurilor metalice – CAEN 2511”,societatea, în toți anii de funcționare, 

și-a diversificat portofoliul de clienți astfel încât calitatea serviciilor oferite este 

superioară.  

 EXPERIENȚA PERSONALULUI angrenat în procesul de constructii metalice  

oferă avantajul atragerii clienților, calitatea serviciilor oferite și profesionalismul de care 

dau dovadă angajații oferă un plus activității comerciale. 

 PUNCTELE TARI ALE SOCIETĂȚII SUNT:  

o Buna colaborare cu clienții;  

o Personalul calificat in domeniul productiei cu o vastă experiență, atașat de firmă și 

dedicat;  

 PUNCTE SLABE ALE SOCIETĂȚII SUNT:  

o Lipsa de lichiditate; 

o Există importante întârzieri în încasarea creanțelor comerciale;  

 

Activitatea curentă a societății 

 Activitatea curentă a societății la data prezentului plan se desfășoară pe baza 

contractelor în derulare. 

Societatea DEMAMETAL SRL se află în procedura insolvenței, procedură 

deschisă de către Tribunalul Brașov, în urma cererei debitoarei, llaa  ddaattaa  ddee  1155..0011..22002211, în 

dosarul 3817/62/2020, la momentul actual aflându-se în perioada de observație și 

continuând activitatea curentă, astfel încât la data propunerii prezentului plan de 

reorganizare aceasta se regăsește în stare de funcționare. 

In situația în care societatea debitoare ar intra în faliment, acesta nu are bunuri spre a fi 

valorificate.  

- Prin redresarea societatii pe baza de plan, societatea DEMAMETAL SRL poate 

reprezenta o societate funcțională cu mari șanse de reorganizare în condiții de 

profitabilitate, evidențiindu-se în perioada de observație prin următoarele aspecte: 

- Societatea și-a continuat activitatea în baza contractelor existente și a reușit 

încheierea de contracte noi; 

- Societatea a efectuat demersuri în vederea recuperării creanțelor față de beneficiarii  
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- Societatea nu înregistrează datorii curente la bugetele locale și de stat; 

Activul companiei reprezintă punctul forte în vederea reorganizării. In spatele 

activului și a pasivului sunt o serie de elemente de goodwill, elemente ce reprezintă valori 

mult mai semnificative în contextul unei societății active. Aceste valori au ca referință: 

Seriozitatea și rigurozitatea manifestate în relațiile comerciale cu diverși parteneri; 

 Principalele măsuri de restructurare a societății, pe parcursul perioadei de 

reorganizare vor fi: 

- Continuarea activităților societății în baza contractelor existente, dar și a contractelor 

noi care se vor încheia, cu asigurarea resurselor necesare pentru acoperirea datoriilor 

societății prin exploatarea eficientă și creșterea marjei de profitabilitate; 

- Continuarea demersurilor pentru recuperarea creanțelor societății față de terți; 

- Reducerea și controlul riguros al costurilor prin implementarea unui mecanism de 

control al costurilor și resurselor care să acopere activitatea de exploatare cu toate 

etapele generatoare de costuri și a costurilor operaționale; 

- Eșalonarea unor datorii, în condițiile respectării tratamentului corect și echitabil al 

creanțelor; 

- întocmirea unui buget de venituri și cheltuieli previzional și a unui cashflow; a 

unor analize economico-financiare de profitabilitate per comenzi/contracte; urmărire 

indicatori de performanță; 

- Redimensionarea structurii de personal și implicit eficientizarea activității 

operaționale în contextul creșterii acesteia în perioada de reorganizare; 

- Măsuri de eficientizare a activității pentru sporirea creșterii eficienței muncii, prin 

redefinirea relațiilor de muncă, a cerințelor asupra sarcinilor și a 

responsabilităților cu îmbunătățirea procedurilor de selecție și promovare a 

activității de instruire și perfecționare conform cu obiectivele urmărite. 

Avantaje generale față de procedura falimentului 
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Falimentul unei societăți situează creditorii și debitoarea pe poziții antagonice, 

primii urmărind recuperarea integrală a creanței împotriva averii debitoarei, iar aceasta 

din urmă urmărind menținerea întreprinderii în viața comercială. Dacă în cazul 

falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor 

debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele 

două deziderate se cumulează, debitorul continuându-și activitatea, cu consecința creșterii 

sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii și a 

lichidităților suplimentare obținute, recuperându-și în acest fel creanțele într-o 

proporție superioară față de ipoteza falimentului. 

 

2.2.2. Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu 

valoarea de lichidare a societăţii în caz de faliment 

 

 Raportându-ne, în estimarea valorii de lichidare a activului societăţii, de 11.250 lei  

la valoarea de evaluare a patrimoniului societăţii se poate desprinde concluzia că 

implementarea cu succes a planului de reorganizare a societăţii va asigura acoperirea 

creanţelor creditorilor într-o măsură mai ridicată. 

 

         VALOAREA DE LICHIDARE  = 11.250 lei , la care se mai adauga creantele de 

recuperat de  361,029 lei, rezultand un total estimat de 372.279 lei 

 

Valoarea de lichidare obținută în urma valorificarii activului si a recuperarii 

creantelor  în situația falimentului, va putea fi distribuită integral creditorilor înscriși în 

tabelul definitiv de creanțe, numai după deducerea cu prioritate a cheltuielilor de 

procedură în sumă de 37.228 lei (art. 159 pct 1, art. 161).  

Distribuirile către creditorii bugetari și către creditorii chirografari se prezintă în 

situația falimentului astfel: 

• Pentru Creditorii bugetari  - se estimează a fi disponibilă o sumă în cuantum de 

335.051 lei ce ar acoperi creditorii ce aparțin acestei grupe într-un procent de 

aproximativ 15.69 % față de valoarea deținută în tabelul definitiv de creanțe  

• Pentru Creditorii chirografari - se estimează acoperirea în procent de 0 % din 

valoarea creanțelor deținute în tabelul definitiv; 

Trebuie însă să ținem cont de faptul că valoarea de 372.279 lei obtenabilă în cazul 

falimentului, este o valoare estimată pentru situația lichidării, si a recuperării tuturor 

creanțelor din evidențele contabile. 



16 / 35 

 

In vederea prezentării unei imagini cât mai corecte a distribuirilor ce urmează a fi 

efectuate în ipoteza deschiderii procedurii falimentului, prezentăm în anexa la prezentul 

plan de reorganizare o proiecție a distribuirilor prezumate a se efectua în ipoteza 

falimentului Societății. 

De asemenea, o prezentare detaliată a distribuirilor comparative ce urmează a se 

efectua prin Planul de reorganizare și cele ce urmează a se efectua într-o ipotetică 

procedură de faliment este prezentată în capitolul 7 al Planului. 

2.2.3. Avantaje pentru principalele categorii de creditori 

 

 În preambul menţionam că procedura de reorganizare nu se rezumă la a proteja doar 

interesele creditorilor. Fiind o procedură complexă, ea înseamnă mai mult decât 

interesul creditorilor de a-şi recupera creanţele şi de a avea un debitor solvabil, 

înglobând şi interesul salariaţilor de a avea un loc de muncă, al furnizorilor şi 

clienţilor de a întreţine relaţii de colaborare stabile şi chiar al statului de a dispune 

de un contribuabil. 

 

Creanţele creditorilor bugetari 

  

 Pentru aceşti creditori, continuarea activităţii economice a societăţii comerciale 

înseamnă menţinerea unui important contribuabil, care achitând impozite şi taxe 

aferente activităţii curente întregeşte resursele financiare publice. 

Prin planul de reorganizare se propune achitarea creditorilor bugetari într-o 

proporție de 100% față de valoarea creanțelor înregistrate în tabelul definitiv. 

Pe lângă acest aspect, subliniem faptul că prin planul de reorganizare sunt 

propuse a se achita în integralitate toate datoriile către bugetul de stat și bugetele 

fondurilor speciale conform scadenței lor și cele ce se vor naște în perioada de 

reorganizare, precum și T.V.A generat de activitatea curentă. 

 Creanţele creditorilor chirografari 

 

 Apreciem că implementarea acestui plan de reorganizare prezintă beneficii pentru 

această categorie de creditori prin posibilitatea acestora de a avea atât pe durata 

planului de reorganizare, cât și ulterior, un partener comercial, partener a cărui 

activitate a fost restructurată ca urmare a implementării Planului de reorganizare. 

  

 Continuarea activităţii comerciale a Societății implică în mod necesar și 
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continuarea colaborărilor cu furnizorii de utilități și prestări de diverse servicii, o 

parte dintre ei fiind creditori ai Societății. Apreciem că implementarea acestui plan de 

reorganizare prezintă beneficii pentru această categorie de creditori prin posibilitatea 

acestora de a avea atât pe durata planului de reorganizare cât și ulterior un partener 

comercial în Societate, ce reprezintă o sursă importantă de venituri pentru societățile 

colaboratoare, sursă care ar dispărea în cazul falimentului Societății. 

Prezentul plan de reorganizare prevede plata creanțelor chirografare într-o proporție 

de 100% față de valoarea creanțelor înregistrate în tabelul definitiv. 

  

3. PREZENTAREA SOCIETĂȚII DEBITOARE 

  

3.1. Identificarea societății debitoare 

  

 SC DEMAMETAL SRL este persoană juridică română, societate pe actiuni, care 

este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, 

republicată, modificată și completată, Codului civil, Codului comercial și Statutului 

societății. 

 Sediul social declarat la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă 

Tribunalul Brașov este în, Mun. Brasov, Str. Zizinului, Nr. 119, OB nr.8, Cam. 1.1 

Jud. Brasov, CUI 29948939,J/08/1258/2012.  

Obiectul de activitate 

 SC DEMAMETAL SRL  are ca Obiect principal de activitate,, Fabricarea de 

constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice – CAEN 2511”. 

3.2. Structura asociatilor   și a capitalului social 

Asociat  Valoarea capitalului social Procent 

LACATUSU MIREL-FLORENTIN 12.300 LEI  100 % 

SC DEMAMETAL SRL este administrata de dnul  LACATUSU MIREL    

FLORENTIN.                                                     

3.3. Activitatea societății debitoare 

 Societatea  DEMAMETAL Societatea  Comerciala DEMAMETAL SRL a fost 

infiintata la data de 09.12.2011, de catre Nagy Ludwig, Dinca Sorin - Manuel si Nemes 

Luminita, in calitate de asociati, avand sediul social in Sfantu Gheorghe, Str. Ceferistilor, 

nr. 25, Jud. Covasna, domeniul principal de activitate este ,, Fabricarea de constructii 

metalice si parti componente ale structurilor metalice – CAEN 2511”, administrata pe 
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perioada nelimitata de Nagy Ludwig si Dinca Sorin- Manuel Nagy Ludwig,  

La data de 28.05.2014, se schimba sediul social in Mun. Brasov, Str. Zizinului, Nr. 

119, obiectiv 152, Jud. Brasov,  se revoca din functia de administrator d-nii Nagy Ludwig 

si Dinca Sorin – Manuel si se numeste in aceasta functie dl Lacatusu Mirel – Florentin cu 

puteri depline. La data de 05.11.2015, se modifica structura actionariatului, astfel ca 

valoarea totala a capitalului social, in suma de 6.000 lei, revine asociatului unic si 

administrator d-nul Lacatusu Mirel – Florentin. Conform  Actului Constitutiv actualizat 

la data de 27.08.2019, se modifica structura actionariatului astfel ca se mareste valoarea 

capitalului social cu suma de 6.300 lei. 

Conform Deciziei Adunarii Generale a societatii DEMAMETAL SRL nr.1/ 

04.01.2021 si a conventiei transferului de parti sociale incheiat la data de 04.01.2021, se 

modifica structura actionariatului, astfel ca valoarea totala a capitalului social, in suma de 

12.300 lei revine asociatului unic si administrator d-nul Lacatusu Mirel – Florentin. 

ANALIZA EVOLUȚIEI ECONOMICE A SOCIETĂȚII 

 În cadrul procedurii insolvenței, prin hotărârea de deschidere a procedurii, s-a păstrat 

dreptul de administrare al debitoarei, activitatea desfășurându-se sub supravegherea 

administratorului judiciar. 

  Perioada de timp luată ca referință pentru realizarea diagnosticului economico-

financiar este reprezentată de ultimii 3 ani de activitate, pe baza indicatorilor de bilanț și 

își propune să surprindă principalele aspecte ale afacerii SC DEMAMETAL SRL din 

punct de vedere economico-financiar și să interpreteze evoluția acestora. 

 În analiza situației patrimoniului s-a pornit de la situațiile financiare elaborate în 

conformitate cu reglementările contabile, întocmite în conformitate cu legea. 

 

 Din punct de vedere al principiului continuității activității, care presupune că 

societatea își poate continua în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra 

în colaps, arătăm faptul că debitoarea se subsumează acestui principiu prin faptul că își 

poate continua activitatea pe baza unui plan, prin reorganizarea activității. 

 Din punct de vedere al principiului permanenței metodelor, arătam că societatea a 

respectat acest principiu, prin înregistrarea în contabilitate în mod cronologic a 

documentelor contabile, putând să se asigure în acest sens o comparabilitate în timp a 

informațiilor contabile, modificările neavând loc decât în cazurile prevăzute de lege.  

 Din punct de vedere al principiului prudenței, arătăm că societatea a respectat și 

acest principiu, înregistrând bunurile intrate în patrimoniu la cost de achiziție. 

De asemenea, societatea a respectat principiul intangibilității bilanțului de 

deschidere, întrucât am constatat că bilanțul de deschidere al unui exercițiu financiar 

corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent. 
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Analiza Contului de Profit și Pierdere 
 Analiza contului de profit și pierdere are rolul de a prezenta, într-o formă sintetică, 

performanțele financiare ale activității desfășurate de societatea supusă acestei analize în 

perioada 2017-2020.  

Prin expresia cadru general de raportare financiar-contabilă trebuie înțeles cadrul 

legal instituit de reglementările în vigoare, respectiv: 

 Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile legislative aplicabile la închiderea exercițiului finaciar ale anului 2019 

 La întocmirea Contului de Profit și Pierdere s-a ținut seama de reglementările 

OMFP 1752/2005, ca și la întocmirea bilanțului. Întocmit sub formă tabelară contul de 

profit și pierdere stucturează cheltuielile după natura lor și nu după natura diferitelor 

funcții ale societății, respectând principiul conexiunii cheltuielilor la venituri. 

Evoluția Contului de Profit și Pierdere pentru perioada 2017-2019 se prezintă astfel: 
DENUMIRE INDICATORI 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Cifra de Afaceri 1,393,585 2,178,753 998,977 1,580,318 

Productia vanduta 1,393,585 2,178,753 998,977 1,580,318 

Alte venituri din exploatare 19,456 764 11,802 25,323 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1,413,040 2,179,517 1,010,780 1,605,641 

Chelt. cu materii prime si mat consumabile 601,781 104,991 53,819 25,790 

Alte cheltuieli materiale 18,753 9,724 19,678 7,603 

Alte cheltuieli din afara (energie si apa) 2,375 0 1,726 2,687 

Cheltuieli privinad marfurile 0 0 1,337 0 

Cheltuieli cu personalul 1,176,797 893,904 1,420,294 1,078,645 

Salarii 955,275 871,637 1,388,413 1,054,845 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 221,522 22,267 31,881 23,800 

Amortizari si provizioane pt depr.imobilizarilor 68,731 46,350 19,142 1,120 

Cheltuieli 68,731 46,350 19,142 1,120 

Alte cheltuieli de exploatare 493,196 657,042 532,796 411,586 

Cheltuieli privind prestatiile externe 369,684 656,968 393,224 378,815 

Chelt. cu alte impozite, taxe si vars.asimi. 86 73 85,004 0 

Chelt. cu despag, donatii si activele cedate 123,426 0 54,568 32,771 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 2,361,633 1,712,012 2,048,792 1,527,431 
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REZ. DIN EXPL. – PROFIT/ PIERDERE -948,593 467,505 -1,038,012 78,209 

Alte venituri financiare 0 0 0 93 

VENITURI FINANCIARE -TOTAL 0 0 0 93 

Alte cheltuieli financiare 12 0 0 0 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 12 0 0 0 

REZ. FINANCIAR   PROFIT/ PIERDERE -12 0 0 93 

REZUL. CURENT  PROFIT/ PIERDERE -948,604 467,505 -1,038,012 78,302 

VENITURI TOTALE 1,413,040 2,179,517 1,010,780 1,605,733 

CHELTUIELI TOTALE 2,361,645 1,712,012 2,048,792 1,527,431 

REZUL.BRUT   PROFIT/ PIERDERE -948,604 467,505 -1,038,012 78,302 

Alte chelt. cu impozite  14,054 21,795 10,064 16,058 

REZUL. NET  Ex.  PROFIT/ PIERDERE -962,658 445,710 -1,048,076 62,244 

 

Analiza structurii bilanțului-Analiza ratelor de structura ale activului 

societății. Aceste rate evidentiaza, in marimi relative, modul de structura a mijloacelor 

economice din activul bilantier functie de rolul si destinatia lor in procesul productiv, 

precum si functie de durata utilizarii acestora. 

DENUMIRE INDICATORI  2017 2018 2019 31.12.2020 

TOTAL ACTIV  757.773 970.306 95.361 369.197 

TOTAL DATORII  1.964.158 1.745.272 1.944.276 2.055.868 

ACTIV NET CONTABIL -1.206.385 -774.966 -1.848.915 -1.686.671 

                                                       SITUATIA PATRIMONIULUI  

 
DENUMIRE INDICATORI 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

A. ACTIVE IMOBILIZATE         

I. IMOBILIZARI CORPORALE 146,614 99,345 1,120 0 

B. ACTIVE CIRCULANTE         

I. STOCURI 3,076 -1,374 0 0 

II. CREANTE 466,437 857,752 90,538 361,029 

III. CASA SI CONTURI LA BANCI 141,646 14,583 3,704 8,169 
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      TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 611,159 870,961 94,242 369,197 

C. DATORII PLATITE PANA LA UN AN 1,964,158 1,745,272 1,944,276 2,055,868 

D. ACTIVE CIRC. NETE,DATORII CUREn, NETE -1,352,999 -874,311 -1,850,035 -1,686,671 

E. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE -1,206,385 -774,966 -1,848,915 -1,686,671 

F. CAPITAL SI REZERVE         

I. CAPITAL, subscris  si varsat 6,000 6,000 12,300 12,300 

II. REZERVE 300 300 300 300 

III. REZULTATUL REPORTAT            SOLD C/D -250,026 -1,226,058 -813,439 -1,761,515 

IV. REZ. EX. FINANCIAR                     SOLD C/D  -962,658 444,792 -1,048,076 62,244 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL -1,206,385 -774,966 -1,848,915 -1,686,671 

 

 

Activele detinute de societate sunt formate din active circulante si conturi de disp. 

Recesiunea prezenta în toate ramurile economiei a eliminat posibilitatile firmei de 

repozitionare sau realocare de resurse în vederea canalizarii afacerii pe un alt trend, mai cu 

seama pentru faptul ca aceasta criza economica a fost prezenta în prima faza a declansarii 

ei în zona dezvoltarii imobiliare de orice fel, implicit al entitatilor ce relationeaza în mod 

firesc cu acestea.  

4. SITUAȚIA ACTUALĂ A COMPANIEI 

4.1. Activul companiei conform situatiei financiare 

          Consta in active circulante 

 

4.2. Pasivul debitoarei conform tabelului definitiv de creanțe 

Tabelul definitiv, conform art. 5 alin.l, pct.67 din legea 85/2014, cuprinde toate 

creanțele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul 

preliminar și împotriva cărora nu s-au formulat contestații, precum și creanțele admise în 

urma soluționării contestațiilor sau cele admise provizoriu de către judecătorul sindic. 

Tabelul definitiv al creditorilor, a fost depus spre afișare și înregistrare la grefa 

Tribunalului Brașov în data de 13.04.2021, cuprinzând creanțe în valoare totală de 

2.138.026,28 lei , în următoarea structură:  

- creanțe bugetare:                       2.135.762,00 lei;   ( Art.161. pct. 5) 

- creanțe chirografare:                         2.264,2 lei     ( Art. 161.pct. 9) 
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Tabelul definitiv este întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii Insolvenței, 

creanțele creditorilor fiind admise în categoriile de creanțe care le corespund după cum 

urmează (art. 5 alin. 1 punctele 14 și 22 din Legea 85/2014): 

✓ creanțele bugetare reprezintă creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, 

amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora; 

✓  creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garanții față 

de patrimoniul debitorului și care nu au privilegii însoțite de drepturi de retenție. 

✓  4.3  Simularea falimentului  

 

Pornind de la scopul unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii într-o 

măsură mai mare decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol 

de referinţă în elaborarea planului. Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor 

categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin 

distribuire în caz de faliment, au fost determinate ţinând cont de prevederile art. 161 din 

Legea nr.85/2014, potrivit carora, creanţele vor fi plătite, în cazul falimentului, în 

următoarea ordine: 

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezentul 

titlu, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din 

averea debitorului, pentru continuarea activității, precum și pentru plata remunerațiilor 

persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 si 73, sub rezerva 

celor prevăzute la art. 140 alin. (6); 

2. creanțele provenind din finanțări acordate potrivit art. 87 alin. (4); 

3. creanțele izvorâte din raporturi de muncă; 

4. creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea 

procedurii, cele datorate cocontractanților potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) și cele 

datorate terților dobânditori de bună-credință sau subdobânditorilor care restituie averii 

debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), 

respectiv ale art. 121 alin. (1); 

5. creanțele bugetare; 

6. creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor 

obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice 

destinate asigurării mijloacelor de existență; 

7. creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreținerea 

debitorului și a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; 

8. creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile și dobânzile aferente, cele 

rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanțele 

corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligațiunile; 

9. alte creanțe chirografare; 

10. creanțele subordonate 
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În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura 

falimentului, activitatea ar fi întreruptă si activele societăţii debitoare ar fi valorificate.  

În prezenta previziune a sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza 

falimentului, s-a luat în considerare suma de 37.228 lei, reprezentand costuri aferente 

procedurii de lichidare (10%) cheltuieli totale incluzand si onorariul lichidatorului 

judiciar, 2% contribuţie UNPIR conform art.39 din Legea nr.85/2014 si alte cheltuieli de 

conservare a activului. 

  Valoarea de lichidare a activelor societății este de 372.279 lei 

Rang de prioritate Total   creante cf 

Tabel definitiv la 

13.04.2021 

 

Estimare 

sume ce s-ar 

achita caz de 

faliment - lei 

% Estimare sume 

ce s-ar  achita 

pe categorii 

prin PLAN 

% 

161 pct 1- fond lichidare (2%)  7.446 lei    

161 pct 1 chelt. Conservare + 

onorariu. lich jud 

 29.782     

-AJFP 161.alin 1.pct.5 2.135.762.00 335.051 15.69 2.135.762 100 

161 alin 1 pct 9 2.264,28 lei 0 0 2.264,28 100 

Total 2.138.026,28 lei 335.051 lei 15.67 2.138.026,28 100 

 Asa cum reiese din tabelul de mai sus, plata comparativa a creantelor in situatia 

reorganizarii respectiv a falimentului, se face dupa cum urmeaza: 

Respectându-se prevederile art. 161 din Legea 85/2014, sumele obținute în ipoteza 

lichidării patrimoniului societății, ar urma să fie distribuite astfel încât procentul de 

îndestulare ar fi de: 

1. 100% pentru creditorii a căror creanțe s-au născut în timpul procedurii, 

2. 100% pentru creditorii bugetari, 

3. 100% pentru creditorii chirografari,  

 În Procedura falimentului plata creditorilor este 15.67%.  

 Asa cum reiese din tabelul de mai sus, plata comparativă a creanțelor în 

situația reorganizării respectiv a falimentului, se face după cum urmează: 

  

Categoria creante bugetare 

 Categoria de creante bugetare prevăzută de către art. 161 al.1 pct 5 din Legea nr. 

85/2014, detine creante înscrise în tabelul definitiv în sumă totala de 2.135.762.00– AJFP 

Brasov. 

Aceasta creanta urmeaza sa fie achitata: 100 % prin plan 

In cazul falimentului, creditorilor bugetari li s-ar distribui suma de 335.051 lei. 

 

 Categoria creantelor chirografare 

          Categoria creantelor chirografare prevăzută de către art. 161 alin 1 pct.9 din 
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Legea nr.85/2014, detine  creante înscrise în tabelul definitiv în sumă de 2.264,28 lei, cu 

 În cazul falimentului, acestor creditori li s-ar distribui 0 lei. 

 

Menționăm faptul că implementarea prezentului plan va avea consecinte si pe plan 

economic și social, asigurând menținerea în circuitul comercial a unei societăti viabile, 

restructurate atât din punct de vedere operațional cât și financiar, un viitor contribuabil la 

bugetul consolidat al statului și un generator de locuri de muncă pe piața muncii din 

Brașov, aspecte care apreciem că nu pot fi neglijate de către creditorii societății. 

 

5. STRATEGIA DE REORGANIZARE 

 

Strategia de reorganizare reprezinta ansamblul de masuri necesare a fi intreprinse de 

debitoare, in vederea implementarii planului in scopul redresarii debitoarei si a 

distribuirilor sumelor datorate, catre creditorii sai, in cuantumul indicat in cuprinsul 

planului. 

Strategia de reorganizare propusă creditorilor este structurată pe două mari 

capitole: 
 În primul rând, vom prezenta acele date pe care ne bazăm în intenţia noastră de 

reorganizare a societăţii, după care vom analiza în amănunt mecanismul prin care 

conducerea societăţii va încerca să îmbine instrumentele pe care le are la îndemână pentru 

a reuşi, prin restructurarea societăţii, satisfacerea într-o măsură cât mai mare a intereselor 

creditorilor. 

  Considerăm ca aceste date sunt edificatoare în ceea ce priveşte capacitatea societăţii 

de redresare în acest moment, ele reflecta un proces mai lent dar vizibil de însănătoşire a 

societatii in actualele conditii de criza financiara, proces care, are drept tinta, deocamdată, 

reintegrarea ei in viata economica. 

 În conformitate cu dispoziţiilor legii vom prezenta datele care stau la baza strategiei 

de redresare propusă creditorilor şi vom analiza mecanismul prin care conducerea 

societăţii va încerca să îmbine instrumentele pe care le are la îndemână în raport cu 

posibilităţile şi specificul activităţii pentru a reuşi, prin redresarea societăţii, satisfacerea 

într-o măsură cât mai mare a interesele creditorilor. 

 În ciuda faptului că în momentul de faţă firma se află în dificultate din punct de 

vedere financiar, perspectivele pe termen mediu şi lung sunt bune. 

 

 O gândire optimistă, în mediul economic actual, e formată dintr-o perspectivă bine 

informată asupra situaţiei la care se adaugă previziuni optimiste. 

 Această criză economică a fost un obstacol peste care au trecut numai cei mai bine 

pregătiţi, dar de care s-au lovit firmele care lucrau cu un număr foarte restrâns de clienţi şi 

care au avut un management economic deficitar. S-a demonstrat că serviciile de calitate şi 

oamenii bine pregătiţi sunt ingrediente necesare unei companii capabile să facă faţă 

oricarei situaţii. În această perioadă clientul a devenit mai exigent, mai bine informat şi 

mai atent la  produsul pe care îl cumpără.  
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 Măsurile propuse pentru redresarea societăţii trebuie să ţină seama de mai mulţi 

factori limitativi de natură să afecteze atât perspectivele de recuperare a creanţelor de către 

creditori cât şi posibilităţile de îmbunătăţire a activităţii economice a societăţii. 

 Principalul factor limitativ: necesitatea limitării perioadei de reorganizare la 

maximum 4 ani, cu posibilitatea de prelungirii cu inca un an , conform legii.  

 

5.1. Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului  

 

Mecanismul reorganizarii este stabilit conform art.133 alin.5 din legea nr.85/2014 

si se refera la restructurarea operationala, financiara si corporativa a debitorului. In cazul 

societatii debitoare, masurile au menirea de a asigura continuitatea activitatii societatii, cu 

scopul obtinerii resurselor necesare acoperirii pasivului, acest scenariu indestuland 

creditorii respectivi intr-o maniera superioara ipotezei falimentului. 

In esenta, Planul prevede ca masuri de restructurare financiara a debitorului 

reesalonarea datoriilor pe o perioada de 48 luni conform cash-flow-ului si programului de 

plati. 

De asemenea, prezentul plan de reorganizare prevede: 

 Continuarea activitatii societatii astfel cum aceasta s-a desfasurat si anterior deschiderii 

procedurii de insolventa si pe durata perioadei de observatie. Mentionam faptul ca in 

perioada de reorganizare, conducerea activitatii va fi exercitata de administratorul 

special domnul Lacatusu Mirel Florentin, sub supravegherea administratorului 

judiciar, astfel:  

- Din activitatea de productie 

- Cresterea ofertei de produse fabricate  

- Reluarea colaborarilor pentru cumpararea de produse cu companii precum  

SC Festbau Tehnologie SRL, SC Carfil SA, SC Stratton International SRL, Agetaps 

Construct SRL, SC Mariand Impex SRL.Esalonarea unor datorii ale societatii pe 

intervalul de implementare a Planului pentru a putea fi achitate de catre aceasta; 

 Restructurarea operationala a activitatii societatii astfel incat sa se asigure realizarea 

unei activitati profitabile pe perioada de implementare a planului; 

 Majorarea de capital social, prin aport de capital din partea unui investitor interesat 

sa investeasca in companie sau reducere capital social; 

 Modificare act constitutiv, in conditiile legii (cu titlu de exemplu, dar fara a se limita 

la : cesiune parti sociale, modificare obiect principal de activitate) 

 Colaborarea cu un partener strategic; 

 Fuziunea sau divizarea debitorului, asocierea in participatiune; 
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O preocupare permanenta a conducerii societatii o reprezinta contractarea de noi 

clienti. 

 ACTIVITATILE DE PERSPECTIVA pe care conducerea acestei 

societati,impreuna cu angajatii sai, le urmaresc sunt:  

 Societatea isi va continua activitatea, fara modificari in ceea ce priveste domeniul 

de activitate  

 Extinderea activitatii in domeniul serviciilor de productie  

 Alegerea clientilor pe criterii de solvabilitate si luarea de masuri asiguratorii de 

incasare a creantelor.  

 Monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza 

in prezent, pentru a minimiza cat de mult riscul neincasarilor.  

 Urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a 

rezultatelor  

  Restructurarea operaţională a activităţii societăţii astfel încât să se asigure 

realizarea unei activităţi profitabile pe perioada de implementare a planului; 

 

 Măsurile – aplicate în condiţiile unui tratament corect si echitabil pentru toţi 

creditorii – vor transforma Debitoarea într-o companie solvabilă, cu un grad de 

îndatorare sustenabil si o lichiditate corespunzătoare domeniului de activitate. 

 

 Pentru punerea în aplicare a planului, măsurile sunt prezentate conform prevederilor 

Legii 85/2014. Acestea au în vedere: 

 

 A. Păstrarea, în întregime de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv 

dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale 

de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii;  

1.  

Păstrarea dreptului de conducere a activităţii este în concordanţă cu art.141 din 

Lege care sublinează faptul că după confirmarea planului, activitatea debitorul va fi 

condusă de către administratorul special sub supravegherea administratorului 

judiciar (Art.141 alin.2)  

Ţinând cont de specificul societăţii, de modul în care conducerea acesteia cunoaste 

si administrează situaţia, de cauzele ce au generat starea de insolvenţă, se doreste păstrarea 

în întregime a conducerii activităţii de către actuala echipă de management - administrare, 

dreptul de a administrare fiind exercitat sub supravegherea administratorului judiciar. 

 Această condiţie este deosebit de importantă pentru asigurarea succesului planului 

de reorganizare 

 5.1.1.Masuri privind restructurarea organizatorica: 

 In esenta: 

 Maximizarea cifrei de afaceri si a profitului  
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 Redefinirea relatiilor de munca, a sarcinilor si responsabilitatilor 

 5.1.2 Masuri de reorganizare: 

Intensificare si responsabilizarea activitatiilor de promovare si atragerea de clienti 

noi. 

 

 5.1.3 Modalitatea si termenele de lichidare a pasivului 
    Conform prevederilor Legii 85/2014 planul de reorganizare trebuie sa prevadă 

sursele de finantare ale acestuia, respectiv sursele necesare finantarii continuării activitătii 

si plătii datoriilor angajate prin tabelul creditorilor, a datoriilor nascute in perioada de 

observatie si a datoriilor angajate in perioada curenta. 

 Previziunea fluxurilor de numerar a fost realizata pornind de la premiza continuarii 

activitatii societatii pe perioada reorganizarii. Au fost previzionate veniturile/incasarile din 

activitatea curenta, si platile datoriilor nascute dupa data deschiderii procedurii si a celor 

prevazute in programul de plati. 

   

Resursele financiare de sustinere a planului de reorganizare 

Planul de reorganizare se bazeaza în cadrul secțiunii curente, pe 3 surse de finanțare 

aflate la dispoziția companiei: 

1. încasări ca urmare a continuării activității, din contractele existente și 

contractele previzionate. Contractele existente la aceasta data perfectate de catre 

societate cu divesi parteneri  au o valoare totala de peste  1.104.000  euro, la care se 

adauga preturile stabilite conform situatiilor de lucrari astfel:  

 Contract de prestari servicii nr 44A /23.09.2020 - SC Festbau Tehnologie 

SRL- lucrari de uzinare; pret conform situatii lucrari 0.55 eur/kg, 0.60 eur/kg 

 Contract de executie lucrari nr.118/05.12.2019 -  Carfil SA –lucrari de reparatie 

atelier 20 sectie pirotehnica – in val de 445.000 lei + TVA 

 Contract de executie lucrari nr.82/28.08.2019 - Carfil SA- lucrari de reparatie a 

atelierului 521, in val.de 443.000 lei + TVA 

 Contract de executie lucrari nr.84/08.04.2016 - Agetaps Construct SRL- 

executare confectii metalice  – manopera executie 0.45 eur/kg, 0.25 eur 

 Contract de executie lucrari nr 1/05.01.2021 - SC Stratton International SRL- 

executare confectii metalice, in val. De 148.500 euro 

 Contract de executie lucrari nr.06A/11.01.2021 - Agetaps Construct SRL- 

executare structuri metalice  Primaria Feldioara – val. 67.500 euro 

 Contract de executie lucrari nr 73/12.06.2020 - SC Mariand Impex SRL – 

executare confectii metalice hala Prejmer  

2. încasări debitori/ creanțe anterioare deschiderii procedurii insolvenței și din 

activitatea ulterioara deschiderii procedurii, in valoare de 361.029 lei. 
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3. Modificarea capitalului social 

Eventualele modificări în structura și valoarea capitalului social vor fi realizate în 

strictă concordanță cu prevederle Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, privind societățile comerciale și Legii nr. 297/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, privind piața de capital. 

Prezentul plan nu exclude astfel de operațiuni, pe parcursul perioadei de 

reorganizare, dacă sunt identificate oportunități de finanțare care să susțină realizarea 

planului (gasirea de parteneri pentru o parte din  actiunile societatii, care sa procedeze la 

infuzie de capital de lucru).  

De asemenea, potrivit prevederilor art. 133 alin. 5 lit. J din Legea nr. 85/2014 

planul poate să prevadă emiterea de titluri de valoare de către debitor în condițiile 

prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și 

de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

A. Alte măsuri de realizare a planului de reorganizare 

In cuprinsul acestei secțiuni a planului de reorganizare vom realiza o prezentare a 

măsurilor complementare restructurării activității operaționale, pe care societatea și le 

propune în vederea asigurării resurselor financiare în vederea acoperirii pasivului în 

conformitate cu programul de plăți asumat prin plan. 

Pe lângă măsurile de restructurare internă și de optimizare a managementului, a 

strategiei de marketing și a activității financiar-contabile, prezentate anterior, 

reorganizarea debitoarei mai poate fi realizată, în cazul în care se constată oportunități 

adecvate.  

 In Anexa nr. 1 se regăseste proiectia fluxului de numerar pe perioada celor 4 

ani în care urmează a se efectua reorganizarea societătii. 

 

 

6. PROIECȚII FINANCIARE PE PERIOADA  

PLANULUI DE REORGANIZARE 

 

Constructia bugetului de venituri si cheltuieli, prognoza fluxului de numerar si 

programul de plati au fost realizate pornind de la activitatea debitoarei si a constrangerilor 

generate de piata. 

In intocmirea situatiilor s-a tinut cont de informatiile furnizate de catre 

reprezentantii societatii debitoare privind structura costurilor directe si a celor indirecte, 

creditele societatii, datoriile din perioada de reorganizare. 
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Ca si modalitate de intocmire s-au parcurs pasii specifici acestor activitati, fiind 

analizate: 

1. Activitatea de EXPLOATARE 

2. Activitatea de VALORIFICARE 

3. FLUXUL DE NUMERAR aferent perioadei de reorganizare 

4. Datoriile din perioada de observatie 

 

6.1. Activitatea de EXPLOATARE 

Bugetul de venituri si cheltuieli este un document care fundamenteaza activitatea 

financiara si directioneaza executarea acesteia pe o perioada de gestiune determinata. In 

acelasi timp, Bugetul de Venituri si Cheltuieli constituie instrumentul de realizare a 

autonomiei financiare si reflecta toate resursele unei societati si destinatia lor. 

Constructia tabloului de cheltuieli are ca obiect analiza evolutiei in timp a 

cheltuielilor, precum si a contractelor pe care societatea le are in derulare si in vedere la 

momentul propunerii planului. Astfel, a fost elaborata structura bugetului de venituri si 

cheltuieli a activitatilor societatii pe cele 48 de luni ale planului de reorganizare. 

Acest buget de venituri si cheltuieli este unul estimat, fiind dificila 

aproximarea cu exactitate a veniturilor si cheltuielilor aferente pe perioada celor 48 

luni. Majoritatea cheltuielilor fiind direct corelate cu activitatea realizata, respectiv 

contractele prezente si viitoare, la acestea pot surveni modificari pe perioada celor 48 

luni. 

Structura bugetului de venituri si cheltuieli, estimata pe parcursul celor 48 de luni 

de reorganizare, este prezentata in ANEXA. Nr.2 

 

6.2. FLUXUL DE NUMERAR aferent perioadei de reorganizare 

Fiind vorba de o situatie de insolventa, proiectia corecta a fluxurilor de numerar are 

o importanta semnificativa in activitatea de reorganizare a debitoarei. Aceasta proiectie are 

rolul de a asigura in mod concomitent: 

• Finantarea cheltuielilor curente 

• Distribuiri catre creditorii inscrisi la masa credala 

• Achitarea datoriilor din timpul procedurii 

• In mod similar cu bugetul de venituri si cheltuieli, tabloul fluxurilor de 

numerar este analizat distinct pe activitatea de valorificare, surplusul (excedentul) 

fiind sursa de rambursare a datoriilor inscrise la masa credala a activitatii curente si 

a celor de procedura. Principiul de intocmire a acestei proiectii a fluxului de 

numerar porneste de la atingerea capacitatii de autofinantare. In privinta intocmirii 

corecte si echilibrate a fluxurilor de numerar privind reorganizarea, au fost corelate 

termenele de plata cu termenele de incasare. In cele ce urmeaza vom prezenta 

previziunile privind bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru perioada 

planului de reorganizare precum si prezumtiile avute in vedere la constructia 

acestuia. 

Ipotezele de intocmire a fluxului de incasari si plati: fluxul de incasari si plati este 
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construit dupa metoda directa; fluxul de incasari si plati este corelat cu bugetul de 

venituri si cheltuieli; in privinta intocmirii corecte si echilibrate a fluxurilor de 

numerar privind reorganizarea, au fost corelate termenele de plata cu termenele de 

incasare. Platile curente care se vor efectua pe parcursul celor 48 de luni ale planului, 

sunt cele aferente activitatilor de baza: pentru materiale consumabile, utilitati, asigurari, 

salarii, taxe si impozite, servicii executate de terti – aferente diferitelor operatiuni dar si 

pentru investitii in utilaje, mijloace auto si echipamente. 

Sursele de finantare a activitatii curente sunt generate de continuarea activitatii 

societatii, asa cum s-a prezentat in cuprinsul prezentei sectiuni, si vor genera resursele 

necesare implementarii masurilor propuse prin plan. Acestea vor fi suplinite de 

valorificarile de active excedentare activitatii, dar si de recuperarea creantelor, asa cum au 

fost prezentate in cuprinsul planului de reorganizare. 

Fluxul de numerar in lei, completat cu modul de distribuire a sumelor inscrise la 

masa credala, prin care se va realiza plata integrala a creantelor bugetare, precum si a 

cheltuielilor de procedura si a celor chirografare prezinta in anexa.  

 

6.3. Datoriile din perioada de observație 

Datoriile din perioada de observatie se vor achita in proportie de 100 %, cu 

specificatia ca acestea sunt datorii curente ce au luat nastere dupa data deschiderii 

procedurii insolventei nu sunt prevazute in programul de plati, ci doar in fluxul de 

numerar previzionat. 

Art. 102 alin. (6) din lege prevede: „Creantele nascute dupa data deschiderii 

procedurii, in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi 

platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa 

credala.” 

Datoriile nascute in cadrul perioadei de observatie sunt prevazute a fi achitate 

in integralitatea lor prin prezentul plan de reorganizare. 

 

 

7. DISTRIBUIRI 

 

Distribuirile de sume catre creditorii societatii urmeaza a se efectua in conformitate 

cu Programul de plati, existand posibilitatea de a se efectua plati anticipate in 

masura existentei disponibilului banesc. 

Programul de plata a creantelor reprezinta, conform definitiei legale, tabelul de 

creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care 

debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creante 

si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare si care cuprinde: 

- Cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului de creante pe care 

debitorul se obliga sa le plateasca acestora; 

- Termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume. 

Programul de plata al creantelor detinute impotriva societatii a fost corelat cu 
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proiectia fluxului de numerar fiind o imagine a capacitatii reale de plata a creantelor 

inscrise la masa credala. 

Distribuirile preconizate a fi realizate conform Programului de plata respecta 

prevederile legii privind tratamentul corect si echitabil al tuturor creantelor, mentionand in 

mod expres tratamenul categoriilor de creante defavorizate. 

 
 

 Programul de plăţi. 

 

7.1.Plata creanțelor născute în cursul procedurii 

Art. 102 alin. (6) din lege prevede: „Creantele nascute dupa data deschiderii 

procedurii, in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi 

platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa 

credala.” 

Prin prezentul plan de reorganizare, societatea debitoare se angajeaza sa achite toate 

creantele curente in conformitate cu dispozitiile legale anterior mentionate. 

Potrivit fluxului de numerar anexat prezentului, societatea debitoare urmeaza sa 

inregistreze urmatoarele obligațiilor fiscale curente:  

 

7.2.Tratamentul creanțelor  

 

 Asa cum se prevede în Secţiunea a-V-a din Legea insolvenţei – Planul – în cadrul 

acestuia se vor menţiona categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate (art.133, 

alin.4, lit.a), tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate (art.133, alin.4, lit.b), ce 

despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu 

valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment (art.133 alin.4, lit.d).  

 

In conformitate cu art. 5 pct. 16 din Legea 85/2014, se prezuma ca o categorie de 

creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei 

respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei, fie a conditiilor de 

realizare a acesteia. 

Categoria creantelor bugetare si chirografare sunt  creante defavorizate. 

Planul nu contine  creante  nedefavorizate.  
 

7.3.Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite 

în procedura de faliment  

În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat si confirmat, iar societatea 

ar intra în procedura falimentui, simularea este prezentata in pag. 22.  
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7.4. Programul de plată a creanțelor  

  

Potrivit prevederilor  art.5 pct 53 din legea insolventei, programul de plata al 

creantelor este graficul de achitare a creantelor mentionat in planul de reorganizare care 

cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor prin 

raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de 

reorganizare si care include: 

- Cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului de creante pe care 

debitorul se obliga sa le plateasca acestora; 

- Termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume. 

 Creantele bugetare vor beneficia de distribuiri in procent de 100%, insumand 

2.135.762ei. 

 Creantele chirografare  reglementate de  art. 161 alin 1 pct.9 din Legea 

nr.85/2014, înscrise în tabelul definitiv în sumă de 2.264,28 lei, vor beneficia de distribuiri 

in procent de 100%,.   

 În cazul falimentului, acestor creditori li s-ar distribui 0 lei 

 

Indemnizatia administratorului judiciar, potrivit prevederilor art. 140 din Legea nr. 

85/2014 programul de plăti trebuie să precizeze si cum va fi asigurată plata 

administratorului judiciar.  

Onorariul administratorului judiciar INFO-DIP INSOLVENCY SPRL pe perioada 

reorganizarii judiciare este prevazut prin plan astfel: in baza unui contract negociat si 

incheiat intre parti . La stabilirea indemnizatiei administratorului judiciar se va adoptata o 

schema motivanta, in functie de realizarea si succesul planului de reorganizare.  

8. EFECTELE CONFIRMĂRII PLANULUI  

CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI 

8.1. Efectele confirmării planului  

  

 Urmare a confirmarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic, 

activitatea debitoarei este reorganizata in mod corespunzator, iar creantele si 

drepturile creditorilor precum si ale celorlalalte parti interesate sunt modificate 

conform planului, astfel incat potrivit prevederilor art 1841, al.2 din Legea 

insolventei “la data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat 

de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea 

planului si cea prevazuta in plan, pe parcursul procedurii reorganizarii judiciare. In 

cazul trecerii in faliment, dispozitiile art 140, al.1 devin aplicabile”. 

 Activitatea debitoarei supusa reorganizarii va fi condusa de catre administratorul 

special, astfel ca platile debitoarei si incheierea contractelor se vor face de catre 

acesta sub supravegherea administratorului judiciar. 
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 Debitoarea va indeplini, fara intarziere, schimbarile de structura prevazute in plan. 

 In temeiul art 102, al.6 din Legea insolventei creantele nascute in perioada de 

reorganizare vor fi achitate in conformitate cu documentele din care acestea se nasc. 

 Efectele asupra bugetului consolidat al statului – se va incasa o suma insemnata din 

continuarea activitatii, generandu-se obligatii la bugetul local, bugetele de fonduri 

speciale si la bugetul de stat. 

 Planul urmareste modul de constituire a resurselor si de alocare a acestora in 

vederea unei corelari intre incasarile debitoarei, platile curente ale acesteia si 

distribuirile aferente masei credale. 

 In cazul intrarii in faliment, se vor aplica prevederile art 140 al. 1 “Când sentința 

care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în 

mod corespunzător; creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți 

interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul intrării în 

faliment se va reveni la situația stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor 

împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. (1), scăzându-se sumele achitate în 

timpul planului de reorganizare.” 

 In situatia in care se va constata reusita planului de reorganizare, debitorul va 

beneficia de drept de stergerea din toate registrele de publicitate si evidentele 

publice a sarcinilor inscrise anterior deschiderii procedurii, atat a sarcinilor ce 

privesc creantele pentru care nu sunt prevazute plati prin Planul de 

reorganizare (intrucat in lumina dispozitiilor art 181 al.2 din Legea 85/2014 si 

conform principiului “Accesorium sequitur principale”, debitorul este descarcat si 

de garantiile anterior constituite, ce insotesc obligatiile de plata de care este 

descarcat prin plan), cat si a sarcinilor ce privesc creante pentru care posesorii 

acestora nu au procedat la inscrierea lor in tabelul de creante, in acest caz, in 

temeiul art 114 al.1 din legea insolventei, intervenind decaderea creditorului din 

dreptul de a-si realiza creantele sale impotriva debitorului, dupa data inchiderii 

procedurii.  

 

8.2. Controlul aplicării planului  

 Potrivit legii nr.85/2014 nerespectarea planului de reorganizare aprobat de catre 

creditorii societatii si confirmat de catre judecatorul sindic, se sanctioneaza cu deschiderea 

procedurii de faliment si incetarea procedurii de reorganizare. 

 În conformitate cu Legea 85/2014 există 3 autorităţi independente care colaborează 

pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia. 

 Judecătorul sindic reprezintă “forul suprem” sub conducerea căruia se derulează 

întreaga procedură. Acesta exercita controlul de legalitate sub care se deruleaza 

intreaga procedura, urmareste efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor 

prevazute de prevederile legale, precum si realizarea in conditiile legii a drepturilor 

si obligatiilor tuturor participantilor la aceste acte si operatiuni 

 Creditorii sunt cei care prin interesul evident pentru îndeplinirea obiectivelor 

propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic în vederea 
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corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de aplicare a planului. 

Creditorii, reprezinta conform legii 85/2014, persoanele fizice sau juridice ce detin 

un drept de creanta asupra averii debitorului si care au solicitat, in mod expres, 

instantei sa le fie inregistrate creantele in tabelul definitiv de creante sau in tabelul 

definitiv consolidat de creante si care pot face dovada creantei detinute fata de 

patrimoniul debitorului, in conditiile legii insolventei. Au calitatea de creditori si 

salariatii debitorului. 

 Prezenta creditorilor in cadrul desfasurarii reorganizarii se manifesta, in 

genere, prin intermediul prerogativelor prevazute de legiuitor la: 

Art. 143 (1) “Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea 

activitatii sale aduce pierderi sau se acumuleaza noi datorii catre creditorii din 

cadrul procedurii, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar pot solicita 

oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului. Cererea 

se judeca de urgenta si cu precadere.” 

Art. 144 (1) “Debitorul, prin administratorul special, sau, dupa caz, 

administratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului 

creditorilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. Ulterior aprobarii de 

catre comitetul creditorilor, rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalului, iar 

debitorul sau, dupa caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor 

creditorilor, in vederea consultarii rapoartelor.” 

 Administratorul judiciar este cel care exercită un control riguros asupra derulării 

întregii proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi având 

posibilitatea şi obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că s-a deviat de la 

punerea în practică a planului. Totodată, administratorul judiciar, prin experienţa şi 

departamentele specializate asigură sprijinul pentru aplicarea strategiilor 

economice, juridice şi de marketing optime. 

In concluzie, controlul strict al aplicarii prezentului plan si monitorizarea 

permanenta a derularii acestuia, de catre factorii mentionati anterior, constituie o 

garantie solida a realizarii obiectivelor pe care si le propune, respectiv plata 

pasivului si mentinerea societatii in viata comerciala. 

Considerăm că planul propus are şanse viabile de reuşită şi îl propunem spre 

aprobarea dvs.   
 

 Conducerea  SC DEMAMETAL SRL  solicita creditorilor: 

 Sa-i acorde increderea prin votarea planului, asigurandu-i, totodata, ca starea de 

insolventa manifestata de societate reprezinta un fenomen conjunctural generat, in 

principal, de disfunctionalitatile din mediul economic si ca poate fi depasita prin 

eforturi proprii si prin increderea acordata de toti participantii in procedura de 

reorganizare. 
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9. ANEXE 

- Anexa nr.1 - Proiectia fluxurilor de incasari si plati; 

- Anexa nr.2 - Bugetul de venituri si cheltuieli al planului de reorganizare; 

- Anexa nr.3 - Graficul de esalonare a rambursarii creantelor; 

- Anexa nr.4 - Tabel definitiv la 13.04.2021; 

- Anexa nr.5 – Contracte 
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