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1   Aspectele preliminare privind procedura de reorganizare a Societăţii 

 

1.1   Cadrul legal 

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

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 

Astfel, Legea 85/2014 împarte Secţiuna 6 referitoare la reorganizare în două subsecţiuni: Planul şi 

Perioada de reorganizare. 

 

Prin prisma acestor prevederi legale, societatea debitoare, faţă de care s-a deschis procedura 

insolvenţei, are posibilitatea să-şi continue existenţa în circuitul economic, prin reorganizarea 

întregii sale activităţi pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 133 alin. 1 din lege: 

„[...]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 [...]". 

 

În textul prezentului document prin următorii termeni se consideră a se înţelege: 

 

(„Societatea", „Debitoarea" sau „Debitorul") - QUICKPACK SPEDITIONS 

INTERNATIONAL SRL Societatea aflată în procedură de insolvenţă cu sediul în Bucureşti 

Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 273, CORP 1, Etaj 3, având CUI 26057655, având 

număr de ordine în registrul comerţului J40/9864/2009. 

 

Planul de reorganizare („Planul") - prezentul document care indică perspectivele de redresare în 

raport cu posibilităţile şi specificul activităţii Societăţii, cu mijloacele financiare disponibile şi cu 

cererea pieţei faţă de oferta Societăţii, incluzând şi programul de plată a creanţelor. 

 

Programul de plată a creanţelor („Programul de plăţi") - tabelul de creanţe menţionat în Plan 

care cuprinde cuantumul sumelor pe care Debitoarea se obligă să Ie plătească creditorilor în 

perioada de reorganizare judiciară, prin raportare la tabelul definitiv de creanţe şi la fluxurile de 

numerar aferente perioadei de aplicare a Planului. 

 

(„Legea") – Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
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În temeiul art. 132 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2014, prezentul Plan de reorganizare este 

propus de către administratorul judiciar GRINSOLV IPURL. 

 

Destinatarii acestui Plan de reorganizare - denumit în continuare „Planul" sunt judecătorul sindic 

şi creditorii înscrişi în tabelul definitiv de creanţe. 

 

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activităţii QUICKPACK 

SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL, conform art. 132 alin. 1 lit. b din Legea 85/2014 sunt: 

- Intenţia de reorganizare a debitoarei a fost exprimată cu ocazia deschiderii procedurii 

insolvenţei, aceasta depunând la dosarul de fond intenţia manifestată de a-și reorganiza 

activitatea pe baza unui plan de reorganizare; 

- Administratorul judiciar, în raportul întocmit în temeiul art. 58 alin. 1 lit. a din Legea 

85/2014 a propus continuarea procedurii de observaţie, constatând că există posibilitatea 

reorganizării activităţii debitoarei, 

- Planul de reorganizare să fie depus în termen de maxim 30 de zile de la data afişării 

tabelului definitiv de creanţe. Tabelul definitiv de creanţe împotriva Societăţii a fost depus 

la dosar la data de 12.01.2018 şi publicat în Buletinul Procedurilor de insolvenţă 

1743/26.01.2018, 

 

Perspectivele de redresare ale Debitoarei în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii 

desfăşurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza şi cu cererea pieţei faţă 

de oferta debitorului sunt detaliate în Capitolele 4-6. Măsurile pentru implementarea Planului de 

reorganizare judiciară al QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL sunt cele 

prevăzute de art. 133 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 85/2014. 

 

Măsurile luate pentru apărarea intereselor creditorilor precum şi a ordinii publică sunt prevăzute 

în Capitolele 5-7 din Plan. 

 

Modalităţile de acoperire a pasivului precum şi Sursele de finanţare sunt prezentate în Capitolele 

6-7 ale Planului. 

 

Programul de plată a creanţelor este prezentat în Capitolul 7. 
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Termenul de executare a Planului de reorganizare este de 3 ani de la data confirmării acestuia. 

 

Pe lângă creanţele înscrise în programul de plăţi al societăţii debitoare, planul prevede achitarea 

unor sume către creditorii debitoarei şi în afara planului de reorganizare. 

 

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare potrivit art. 138 alin. 3, sunt: 

- Creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă (art. 138 alin. 3 lit. a), 

- Creanţele bugetare (art. 138 alin. 3 lit. c). 

 

Titularul creanţelor înscrise în tabelul definitiv al creditorilor este Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Bucureşti – AFP S6. 

 

 

1.2 Autorul planului şi durata de implementare 

Planul de reorganizare al Societăţii este depus de către administratorul judiciar GRINSOLV 

IPURL. 

Durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-o cât mai mare 

măsură a pasivului Societăţii, se propune a se desfăşura pe durata a 3 ani de la data confirmării 

acestuia de către judecătorul sindic. 

 

1.3 Scopul Planului 

 

Scopul principal al acestui plan de reorganizare coincide cu cel stabilit în textul Legii nr. 85/2014, 

prevăzut la art. 2, şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă şi acordarea unei 

şanse de redresare a activităţii debitoarei. 

 

Planul de reorganizare al QUICKPACK SPEDITIONS SRL, are ca scop principal redresarea 

Societăţii prin instituirea unei supravegheri atente din partea creditorilor şi a administratorului 

judiciar, precum şi acoperirea integrală a datoriilor acumulate. Prin prisma datoriilor de acoperit, 

principalul mijloc de realizare privit din perspectiva Legii, îl constituie tocmai reorganizarea 

economică a societăţii debitoare, salvarea şi menţinerea acesteia în circuitul economic şi social, cu 

toate consecinţele care decurg. Aceasta pentru că, în concepţia legiuitorului, este mult mai 

probabil ca o afacere funcţională să poată genera resursele necesare acoperirii pasivului decât ar 

putea să o facă operaţiunea de lichidare a averii unei societăţi aflate în faliment. 
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Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului Societăţii prin reorganizarea activităţii 

acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută 

criză de lichidităţi. 

 

În acest context economic încercarea de acoperire a pasivului Societăţii prin vânzarea bunurilor 

din patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de îndelungat generat de 

specificul bunurilor existente în patrimoniul său şi de specificul cererii pentru acestea, sumele 

obţinute din valorificarea activelor fiind insuficiente pentru acoperirea într-o manieră 

satisfăcătoare a creanţelor existente împotriva Societăţii. 

 

Reorganizarea reprezintă stabilirea unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, 

sub aspectul angajării unei abordări concrete şi îmbunătăţite, a creşterii calităţii şi cantităţii 

serviciilor existente, ca urmare a unei mai bune supravegheri realizată de către administratorul 

judiciari şi creditori. Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe 

adoptarea unei politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice şi structurale, 

toate menite să transforme Societatea din una aflată în dificultate într-un competitor viabil 

generator de plus valoare şi beneficii. 
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2   Oportunitatea reorganizării societăţii 

2.1 Aspecte economice 

În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat 

într-o stare precară din punct de vedere financiar să se redreseze şi să-şi urmeze comerţul, 

respectiv să-şi reia activitatea comercială. 

 

Din acest punct de vedere, reorganizarea QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL 

SRL înseamnă stabilirea realistă a unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, 

planul de reorganizare, surplusul necesar pentru acoperirea, conform programului de plată a 

creanţelor, a pasivului debitoarei. 

 

Reorganizarea QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL va însemna, în principal, 

pentru viaţa economică: 

- menţinerea unui contribuabil la bugetul local şi de stat; 

- locuri de muncă, în condiţiile în care economia naţională şi globală se confruntă cu o 

creştere a ratei şomajului; 

- rulaj prin băncile locale; 

- relaţionarea pe mai departe cu clienţii, generare de lichidităţi prin încasarea acestora; 

- continuarea colaborării comerciale cu furnizorii tradiţionali, atât cei de servicii, cât şi de 

produse în interes economic reciproc; 

- plata integrală a datoriilor către creditorii înscrişi în tabelul creditorilor. 

 

2.2 Aspecte sociale 

Reorganizarea debitoarei şi continuarea activităţii specifice îşi manifestă efectele sociale pozitive 

asupra salariaţilor societăţii, precum şi asupra pieţei muncii din România. 

 

2.3   Avantajele reorganizării societăţii 

2.3.1   Premisele reorganizării societăţii 

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea debitoarei sunt următoarele: 

 

- Relaţiile economice construite cu clienţii, relaţii deja existente 

- Baza materială de care dispune Societatea îi permite acesteia să-şi desfăşoare activitatea, 

precum şi knowhow-ul de care Societatea dispune în vederea desfăşurării unei activităţi 

profitabile; 
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- Exploatarea eficientă a logisticii existente, atragerea de noi contracte cu vechi parteneri; 

- Posibilitatea de a valorifica o parte a patrimoniului societăţii (terenul de la Lunguleţu), 

precum şi recuperarea creanţelor, fără a afecta activitatea efectivă a Societăţii, reprezentând 

o sursă de plată a datoriilor înscrise la masa credală şi cele născute în timpul procedurii; 

- Eşalonarea şi ajustarea masei credale în conformitate cu capacitatea reală de plată a 

companiei. 

 

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să 

satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantaţi, cât şi ale celorlalţi creditori, 

precum şi interesele Debitoarei care îşi continuă activitatea, cu toate consecinţele economice şi 

sociale aferente. 

 

2.3.2    Avantaje generale faţă de procedura falimentului 

- Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii opuse, primii urmărind 

recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă menţinerea 

întreprinderii în viaţa 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-şi activitatea, 

cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii 

averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele într-o 

proporţie superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului. 

- Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul celor două proceduri, 

arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plăţii pasivului, dar că în 

procedura reorganizării, la lichidităţile obţinute din eventuala vânzare a bunurilor din 

patrimoniul Debitoarei care nu sunt necesare reuşitei planului se adaugă profitul rezultat din 

continuarea activităţii Debitoarei, toate destinate plăţii pasivului. 

 

Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje: 

- Continuarea activităţii măreşte considerabil şansele ca activul societăţii să fie vândut ca un 

ansamblu în stare de funcţionare (ca afacere), chiar în eventualitatea nedorită a deschiderii 

procedurii de faliment; 

- Societatea are potenţial şi deţine baza materială necesară, know-how-ul necesar pentru ca, o 

dată cu depăşirea blocajului în care se află, să poată să-şi desfăşoare activitatea la o capacitate 

mai ridicată, menţinând totodată locuri de muncă. 
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2.3.3   Comparaţia avantajelor reorganizării în raport cu valoarea de lichidare a societăţii 

în caz de faliment 

Într-o primă estimare realizată prin inventariere s-a urmărit determinarea valorii de piaţă a 

activelor Societăţii. In acest sens menţionăm faptul că valoarea de piaţă este „suma estimată 

pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un 

vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing 

corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără 

constrângere". 

Valorificarea activelor Societăţii într-o procedură de faliment se realizează în condiţii speciale care 

nu permit obţinerea în schimbul activelor Societăţii a valorii de piaţă a acestora. Pentru corecta 

evaluare a valorii ce urmează a se obţine în procedura de lichidare a activelor Societăţii se 

utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din 

vânzarea unei proprietăţi, într-o perioadă de timp prea scurta pentru a fi conformă cu perioada de 

marketing necesară specificată în definiţia valorii de piaţă" 

Conform GN 6 - Evaluarea Societăţii 5.7.1.1., „In lichidări, valoarea multor active necorporale 

(de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflectă 

circumstanţele lichidării. Şi cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru vânzări, onorarii, 

impozite şi taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile administrative pe timpul încetării activităţii 

şi pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate şi deduse din valoarea estimată a întreprinderii." 

Astfel, pentru estimarea valorii care ar putea fi distribuită creditorilor în caz de faliment, valoarea 

de piaţă a fost decotată, în funcţie de fiecare categorie de active, astfel: 

- creanţele societăţii sunt aceleaşi ca şi în cazul unei reorganizări, societatea fiind nevoită în 

ambele situaţii să facă toate demersurile necesare recuperării creanţelor respective; 

- valoarea de lichidare a celorlalte active (teren în Lunguleţu, piese auto, creanţe) este 

considerată ca reprezentând 70% din valoarea de piaţă estimată a activelor. 

Valoarea de lichidare a activului societăţii debitoare se prezintă după cum urmează: 

Valoarea inclusiv creanţe = 57.994,09 

Valoarea exclusiv creanţe = 40.721,13 lei 

Menţionăm faptul că totalul distribuirilor ce urmează a se efectua prin programul de plăţi propus 

prin prezentul plan sunt în cuantum de 581.752 lei, la care se adaugă sumele distribuite după 

perioada de reorganizare. În ipoteza falimentului, suma totală distribuită creditorilor este de 

34.821,14 lei. 

Din sumele arătate mai sus reiese următoarea situaţie: 

 Faliment Reorganizare 
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Sume distribuite 34.821,14 lei 552.141 lei 

Grad de îndestulare a creditorilor 6,31% 100% 

Având în vedere acest aspect, putem spune că avantajele procedurii reorganizării faţă de 

procedura falimentului sunt evidente. 
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3   Prezentarea Societăţii 

3.1 Identificarea societăţii 

Denumire QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL 

Cod de identificare fiscală 26057655 

Sediul social Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 273, CORP 1, 

Etaj 3 

Număr de ordine în registrul comerţului J40/9864/2009 

 

3.2 Obiectul de activitate 

Obiect principal de activitate 5320 – Alte activităţi poştale şi de curier 

Activităţi declarate a se 

desfăşura la sediul social 

Activităţi specifice sediilor sociale 

Activităţi declarate a se 

desfăşura la sediile terţi 

5320 – Alte activităţi poştale şi de curier 

 

3.3 Asociaţii. Capitalul social 

 Nume Procent capital 

social 

Date de identificare 

1 TĂNASE ŞERBAN 100% Calitate: asociat unic 

Cetăţenie: română 

Stare civilă: nedeclarat 

Data şi locul naşterii: 26.03.1937, Dormărunt,Călăraşi 

Sex: masculin 

CNP: 1370326513491 

Act de identitate: Buletin, DH, 830213 emis de Miliţia 

Lehliu Gară la data 23.01.1989 

Domiciliul: Sat Dor Mărunt, Comuna Dor Mărunt, Judet 

Călăraşi 

Capital social 200 

Parţi sociale 20 

Valoare nominală a părţilor sociale 10 lei 

 

3.4 Scurt istoric al Societăţii şi al managementului acesteia 

Societatea a fost constituită şi înmatriculată în registrul comerţului în 2009. Şi-a desfăşurat 

activitatea la terţi. 

Conducerea activităţii a fost realizată de către administratorul şi asociatul unic TĂNASE 

ŞERBAN. 
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QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL este o societate care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul activităţilor poştale şi de curier. 

Societatea oferă servicii de transport şi curierat, având parteneriate cu companii de transport şi 

curierat. 

3.5 Analiza evoluţiei patrimoniului Societăţii şi a principalilor indicatori financiari 

3.5.1 Activul societăţii 

Poziţia financiară a companiei este reprezentată de relaţia dintre activele, datoriile şi capitalurile 

proprii ale sale. Informaţii despre aceste structuri financiare sunt oferite în principal de bilanţ, dar 

în completare şi celelalte elemente ale situaţiilor financiare pot furniza informaţii utile relativ la 

aceste elemente. 

Evoluţia activului debitoarei în ultimele trei exerciţii financiare anterioare deschiderii procedurii 

insolvenţei (2014-2016), este prezentată mai jos, atât structural, ca evoluţie a activelor circulante şi 

a activelor imobilizate, cât şi pe principale elemente componente. 

ACTIV (lei) 2014 2015 2016 

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 223.542 223.218 225.793 

Total stocuri 128 128 327 

Creanţe 236.383 115.917 42.804 

Disponibilităţi băneşti 33.910 32.389 125.355 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 270.421 148.434 168.486 

Imobilizările reprezintă o componentă a activului patrimonial al oricărei societăţi şi constituie 

baza materială şi financiară necesară pentru desfăşurarea activităţii. Astfel activele imobilizate au 

avut valoarea 225.793 lei în 2016. 

 

Activele circulante reprezintă o componentă a activului bilanţier care, prin natura sa, poate 

însemna modalitatea de obţinere a unor lichidităţi pe termen scurt. 

Valoarea netă contabilă a activelor circulante la data de 31.12.2016 era de 168.486 lei. Conform 

datelor din bilanţ activele corporale erau concretizate, în principal, în creanţe şi lichidităţi în casa 

şi în conturi la bănci. 

 

Principala componentă a activelor circulante ca valoare, o reprezintă casa în lei societăţii. 

 

Totalul creanţelor de încasat a fost 42.804 lei în 2016. 

 

Disponibilităţile băneşti reprezintă o componentă importantă a activelor, cu ajutorul cărora se 

efectuează multiple operaţii economice legate de miscarea capitalului cum sunt: încasările, plăţile, 
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transferurile de mijloace băneşti între agenţii economici, stingerea obligaţiilor fiscale către 

bugetele statului etc. 

 

Se observă o menţinere a valorilor activului, cu excepţia scăderii activelor circulante în 2015 faţă 

de anul anterior. 

 

3.5.2 Pasivul  societarii 

Pasivul bilanţului reflectă din punct de vedere financiar sursele de provenienţă ale capitalurilor 

proprii şi împrumutate. In perioada 2010 - 28.02.2013 pasivul societăţii are următoarea structură: 

PASIV (lei) 2014 2015 2016 

TOTAL DATORII 606.003 532.814 486.724 

Pasivul unei societăţi se compune din datorii, capitaluri proprii şi alte elemente de pasiv. 

Datoriile totale ale societăţii debitoare s-au situat la valoarea de 486.724 lei la sfârşitul anului 2016, 

având o valoare mai mare decât valoarea activelor la aceeaşi dată. 

Se observă din tabelul de mai sus o evoluţie pozitivă a datoriilor în sensul reducerii acestora, într-

o modalitate corespondentă cu scăderea activului. 

 

3.6 Principalele cauze care au determinat ajungerea Societăţii în stare de insolvenţă 

Prezenta analiză a fost elaborată pe baza situaţiilor financiare întocmite şi informaţiilor furnizate 

de către societatea debitoare prin administratorul judiciar si de informaţiile din raportul asupra 

cauzelor şi împrejurărilor apariţiei stării de insolvenţă. 

In contextul general al dificultăţilor cu care se confrunta România, datorate crizei economice, se 

poate considera ca insolvenţa debitoarei este rezultatul unor factori determinaţi specifici si 

anume: 

- Un blocaj în colectarea TVA de la clienţi, 

- Fapt ce a dus la neachitarea TVA ca urmare a neîncasării la termen, 

- Decizii de management care au afectat patrimonial societatea cum ar fi acordarea de 

termene de plată asupra cărora debitoarea nu a mai avut control. 
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4 Starea Societăţii la data propunerii Planului 

4.1 Valoarea activului societăţii 

În scopul determinării valorii activului societăţii s-a procedat la efectuarea inventarierii 

patrimoniului Debitoarei şi la evaluarea iniţială acestuia. Evaluarea iniţială a fost efectuată prin 

preluarea valorilor contabile şi din anexa la Procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 

23240 din 11.07.2017 întocmit de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Serviciul Fiscal Orăşenesc Titu în 

dosarul de executare nr. 26057655. 

Valoarea de piaţă şi valoarea de lichidare a activului debitoarei precum şi valoarea 

activului garantat şi a activului negarantat, se prezintă după cum urmează: 

Activ 
Valoare 

contabilă (lei) 

Valoare de 

lichidare (lei) 

Creanţe 17.272,96 17.272,96 

Stoc de piese auto 45.315,90 31.721,13 

Teren in Lunguleţu, Judeţ Dâmboviţa nr. cad. 70523 (5.000 mp) 6.500 4.550 

Teren in Lunguleţu, Judeţ Dâmboviţa nr. cad. 70524 (5.000 mp) 6.500 4.550 

Tipizate facturi şi chitanţe 290,35 0 

Total activ 75.879,21 58.094,09 

In ipoteza deschiderii procedurii falimentului faţă de Societate, valoarea pe care creditorii acesteia 

o vor obţine în urma lichidării patrimoniului acesteia este aproximată la 40.821,13 lei, la care se 

adaugă valoarea totală a creanţelor recuperate. Din această sumă urmează să fie scăzute 

cheltuielile ocazionate de desfăşurarea procedurii. 

Sarcini asupra patrimoniului 

În cadrul creanţelor, a fost înregistrat un creditor garantat, respectiv Direcţia Generală Regională 

a Finanţelor Publice Bucureşti – AFP S6, acesta având instituite garanţii imobiliare asupra 

imobilelor situate în Localitatea Lunguleţu, Judeţul Dâmboviţa. 

 

4.2 Pasivul societăţii 

Pasivul reprezintă totalitatea datoriilor societăţii, precum şi sursele de provenienţă ale capitalurilor 

proprii şi împrumutate. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, pentru creanţele născute anterior datei deschiderii 

procedurii insolvenţei, creditorii societăţii trebuie să formuleze cerere de înscriere la masa credală 

în termenul stabilit de judecătorul - sindic prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Legea sancţionează creditorii care nu respectă această obligaţie legală, ei fiind decăzuţi din dreptul 

de a cere înscrierea în tabelul creditorilor şi de a dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să 
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participe la procedură. Astfel, Legea recunoaşte numai datoriile societăţii înscrise în tabelul 

definitiv de creanţe. 

4.2.1 Tabelul definitiv al creanţelor 

Tabelul definitiv cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, 

acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaţii, precum şi 

creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor sau cele admise provizoriu de către 

judecătorul-sindic. În cazul procedurii simplificate, tabelul definitiv de creanţe cuprinde, pe lângă 

creanţele născute anterior deschiderii procedurii, şi creanţele născute în perioada de observaţie, ce 

au fost admise la masa credală. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de 

prioritate al creanţei potrivit prevederilor art. 159 şi 161. 

Tabelul definitiv al creditorilor societăţii a fost publicat în BPI 1743 din 26.01.2018 şi este 

prezentat integral în anexa la acest plan. 

 

Totalurile, pe categorii de creanţe sunt: 

Categorie 

Creanţă acceptată în tabelul 

definitiv al creditorilor 

-lei- 

Creanţele creditorilor beneficiari de drepturi de preferinţă - art. 159 alin. 1 

pct. 3 din Legea 85/2014 
380.670 

Creanţele creditorilor bugetari - art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014 171.471 

TOTAL 552.141 

Tabelul definitiv este întocmit în conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2014, creanţele creditorilor 

fiind admise în categoriile de creanţe care le corespund după cum urmează: 

- creanţele creditorilor beneficiari de drepturi de preferinţă sunt creanţele care sunt însoţite 

de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii şi/sau 

de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta 

este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de 

preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză 

de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul 

respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege 

specială nu se prevede altfel, 

- creanţele creditorilor bugetari reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, 

amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură 

şi creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor 

sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită. 
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4.2.2 Tabelul definitiv corectat cu valoare de lichidare 

Conform prevederilor art. 103 din Legea 85/2014, în cazul în care valorificarea activelor asupra 

cărora poartă cauza de preferinţă se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul 

definitiv sau în tabelul definitiv consolidat, diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat, 

chiar dacă o parte din creanţa sa fusese înscrisă drept creanţă chirografară, până la acoperirea 

creanţei principale şi a accesoriilor ce se vor calcula conform actelor din care rezulta creanţa, până 

la data valorificării bunului. 

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 de reorganizare. 

Sumele  ce urmează a fi plătite 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. 159 şi art. 161 din Legea nr. 85/2014. 

Astfel, potrivit art. 159: 

(1)Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor şi drepturilor din averea debitorului, grevate, în favoarea 

creditorului, de cauze de preferinţă, vor fi distribuite în următoarea ordine: 

1.taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru 

conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de 

executare silită, creanţele furnizorilor de utilităţi născute ulterior deschiderii procedurii, în condiţiile art. 77, 

remuneraţiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în 

condiţiile art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din 

averea debitorului; 

2.creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă născute în timpul procedurii de insolvenţă. Aceste 

creanţe cuprind capitalul, dobânzile, precum şi alte accesorii, după caz; 

3.creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi 

penalităţile de orice fel, inclusiv cheltuielile, precum şi cele corespunzătoare art. 105 alin. (3) şi art. 123 alin. (11) 

lit. a). 

(2)În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a 

respectivelor creanţe, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe chirografare sau bugetare, după caz, care vor veni 

în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 161, şi vor fi supuse 

dispoziţiilor art. 80. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi 

depusă, prin grija lichidatorului judiciar, în contul averii debitorului. 
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(3)Un creditor beneficiar al unei cauze de preferinţă este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă făcută 

înaintea vânzării bunului grevat de o cauză de preferinţă în favoarea sa. Sumele primite din acest fel de distribuiri 

vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea 

bunului grevat de o cauză de preferinţă, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de creditor să 

primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul grevat de o cauză de preferinţă în favoarea sa ar fi fost vândut 

anterior distribuirii. 

 

Iar potrivit art. 161: 

Creanţele se plătesc, în cazul falimentului, în următoarea ordine: 

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

necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activităţii, 

precum şi pentru plata remuneraţiilor persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. (2), art. 61, 63 şi 

73, sub rezerva celor prevăzute la art. 140 alin. (6); 

2.creanţele provenind din finanţări acordate potrivit art. 87 alin. (4); 

3.creanţele izvorâte din raporturi de muncă; 

4.creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii, cele datorate 

cocontractanţilor potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) şi cele datorate terţilor dobânditori de bună-credinţă sau 

subdobânditorilor care restituie averii debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 

alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1); 

5.creanţele bugetare; 

6.creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii 

pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă; 

7.creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă 

acesta este persoană fizică; 

8.creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, 

prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanţele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv 

obligaţiunile; 

9.alte creanţe chirografare; 

10.creanţele subordonate, în următoarea ordine de preferinţă: 

a)creanţele născute în patrimoniul terţilor dobânditori de rea-credinţă ai bunurilor debitorului în temeiul art. 120 

alin. (2), cele cuvenite subdobânditorilor de rea-credinţă în condiţiile art. 121 alin. (1), precum şi creditele acordate 

persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social, respectiv 

din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor ori, după caz, de către un membru al grupului de interes 

economic; 

http://www.grinsolv.ro/


GRINSOLVIPURL 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 
+40 744 485 826 / fax +40 21 637 2393 / office@grinsolv.ro / www.grinsolv.ro 
Cod fiscal 32546494 Număr matricol RFO II - 0713 

Pagina 19/45 

 

 

 

b)creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit. 

 

În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar 

fi întreruptă şi activele societăţii debitoare ar fi valorificate. In conformitate cu valorile reieşite din 

inventariere şi din la Procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 23240 din 11.07.2017 

întocmit de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Dâmboviţa, Serviciul Fiscal Orăşenesc Titu în dosarul de executare nr. 

26057655 valoarea de lichidare a patrimoniului societăţii debitoare, considerând că activele vor fi 

valorificate sub presiunea timpului la un procent de 70% din valoare, suma obţinută ar fi de 

40.821,13 lei. La această sumă se adaugă valoarea creanţelor de recuperat şi se scade valoarea 

cheltuielilor de procedură. 

 

Simulare a gradului de îndestulare a creditorilor în cazul falimentului: 

Explicaţie 
Temei de 

drept 

Creanţă 

înscrisă în 

tabelul 

definitiv 

Sumă 

distribuită 

Sumă 

rămasă 

nedistribuită 

Procent de 

îndestulare 

Cheltuieli procedură Art. 161 pct. 1 6.000 lei 6.000 lei n/a n/a 

Creditori beneficiari ai unei 

cauze de preferinţă 

Art. 159 alin. 1 

pct. 3 
380.670 lei 

3.000 lei+ 

15.910,57 lei 
361.759 lei 4,97% 

Creditori bugetari Art. 161 pct. 5 171.471 lei 15.910,57 lei 155.560 lei 9,28% 

 

Distribuirile au fost simulate în felul următor: 

- Din valorificarea bunurilor afectate de garanţie a fost obţinută suma de 9.000 lei. Din 

suma astfel obţinută au fost achitate cheltuieli de procedură 6.000 lei, restul de 3.000 lei 

fiind distribuite către creditorul cu creanţa garantată, rămânând de distribuit 377.670 lei. 

- Pentru restul de sumă, respectiv 377.670 lei, creanţa garantată a devenit creanţă bugetară 

şi a fost distribuită suma de 15.910,57 lei. 

- În contul creanţei bugetare de 171.471 lei a fost distribuită suma de 15.910 lei. 

 

In prezenta previziune a sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului au fost avute 

în vedere valorile de lichidare determinate. De asemenea, s-a luat în considerare suma de 6.000 lei 

reprezentând costuri aferente procedurii de lichidare (onorariu lichidator 3.000 lei, 2% contribuţie 

UNPIR, onorariu evaluator etc.). 
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5 Strategia de reorganizare 

5.1 Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului 

Măsurile de reorganizare judiciară prezentate în cuprinsul prezentei secţiuni au ca şi finalitate 

restructurarea financiară a afacerii derulate de către Societate, astfel încât aceasta să permită 

generarea de beneficii pentru părţile implicate în procedura insolvenţei Societăţii. 

În vederea asigurării reuşitei planului de reorganizare, planul va specifica măsuri adecvate pentru 

punerea sa în aplicare, precum măsurile enumerate cu caracter exemplificativ în cuprinsul Legii 

85/2014. 

Tot în vederea asigurării reuşitei planului de reorganizare al Societăţii, prezentul plan de 

reorganizare va prevedea măsuri adecvate care să asigure Societăţii resursele financiare necesare 

îndeplinirii acestuia şi în special, asigurării resurselor financiare pentru efectuarea distribuirilor 

asumate prin programul de plăţi, şi finalmente acoperirea integrală a creanţelor creditorilor 

Societăţii. 

 

5.2 Măsuri privind restructurarea operaţională şi financiară 

Mecanismul reorganizării este stabilit conform art. 133 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 şi se referă 

Ia: restructurarea operaţională, financiară şi corporativă a debitorului. Măsurile au scopul 

de a transforma debitoarea dintr-o companie dezechilibrată, aflată în insolvenţă, într-o societate 

solvabilă, capabilă să respecte programul de plăţi asumat. 

În esenţă, Planul prevede ca măsuri de restructurare financiară a debitorului reeşalonarea 

datoriilor, acestea urmând a fi plătite integral în cei trei ani de reorganizare, conform cash-flow-

ului şi a programului de plăţi prezentat. 

De asemenea, Planul prevede: 

- Recuperări de creanţe în valoare de  

- Continuarea activităţii societăţii, relansarea activităţii cu menţinerea şi încheierea de noi 

parteneriate, 

- Valorificarea terenurilor din Lunguleţu, Judeţ Dâmboviţa, 

- Identificarea unui investitor care să sprijine societatea cu plata cheltuielilor curente. 

Măsurile - aplicate în condiţiile unui tratament corect şi echitabil pentru toţi creditorii - vor 

permite echilibrarea patrimonială a debitoarei în scopul continuării activităţii şi a îndestulării 

creditorilor într-o măsură mai eficientă decât în cazul falimentului. 

 

5.2.1  Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de 

provenienţă a acestora 
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Legea nr. 85/2014, aduce în sprijinul societăţilor aflate în dificultate o diversitate a modalităţilor 

de realizare a planului de reorganizare. Astfel, legea permite elaborarea unui plan de restructurare 

şi continuare a activităţii debitoarei şi a unui plan de lichidare a unor bunuri din averea debitoarei, 

dar admite şi o a treia variantă care constă în combinarea primelor două modalităţi de 

reorganizare a societăţii aflate în dificultate. 

 

Planul de restructurare şi continuare a activităţii poate avea Ia rândul său două componente: 

a)      restructurarea operaţională sau financiară a societăţii 

Restructurarea operaţională a debitoarei presupune în principal fie schimbarea managementului, 

fie schimbarea marketingului sau chiar schimbarea activităţii Societăţii, dacă aceasta se impune. 

Restructurarea financiară are în vedere modificarea politicii financiare a Societăţii prin reducerea 

cheltuielilor, identificarea şi atragerea altor resurse financiare (altele decât majorarea capitalului 

social), totul în vederea optimizării raportului venituri-cheltuieli. 

 

b)      restructurarea corporativa prin modificarea de capital social 

Metoda implică majorarea capitalului social şi/ sau modificarea structurii capitalului social al 

persoanei juridice aflate în dificultate. Această modalitate de reorganizare a activităţii implică o 

serie de avantaje, cum ar fi faptul că sumele aduse aport la capitalul social nu sunt purtătoare de 

dobânzi şi penalităţi şi nu se returnează celor care le-au vărsat decât sub forma beneficiilor 

prevăzute de lege. 

Planul de lichidare a unor bunuri din averea debitoarei, propune redresarea societăţii prin 

valorificarea unor bunuri sau a totalităţii bunurilor din patrimoniul său, ca urmare a restrângerii 

activităţii, urmând ca din sumele obţinute în urma vânzărilor să se achite o parte, sau toate, 

datoriile debitorului. 

Cea de-a treia variantă de plan, constând în combinarea planului de restructurare şi continuare a 

activităţii cu planul de lichidare a unor bunuri sau a totalităţii bunurilor din averea debitoarei, dă 

posibilitatea debitoarei să beneficieze de surse suplimentare de resurse financiare oferind şanse 

sporite de acoperire a datoriilor şi de redresare economică a societăţii în dificultate. 

 

 

Prezentul plan îşi propune să se axeze pe prima metodă. Astfel, conform planului propus, 

principalele surse de finanţare ale Societăţii sunt: 

 

5.2.1.1 Activitatea curentă 

http://www.grinsolv.ro/


GRINSOLVIPURL 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 
+40 744 485 826 / fax +40 21 637 2393 / office@grinsolv.ro / www.grinsolv.ro 
Cod fiscal 32546494 Număr matricol RFO II - 0713 

Pagina 22/45 

 

 

 

PRIMUL TRIMESTRU 

1. Contractarea de servicii de transport 

a. Încheierea unui contract de transport cu DB Schenker România (partener cu care 

societatea a mai avut relaţii comerciale, cu care societatea este în discuţii şi care depinde de 

aprobarea prezentului Plan) 

- Cifra de afaceri estimata – 58.000 lei/luna 

- Termen plata – 15 zile 

- Data inceput contract – 01.03.2018 

- Perioada valabilitate contract – 2 ani cu prelungire daca activitatea decurge corespunzator 

cerintelor beneficiarului 

b. Resurse necesare si costuri estimate: 

 Inchirierea a doua camioane cu remorca cu sarcina utila de transport de 20 tone de  la 

companii care ofera acest serviciu 

- Pretul estimat din piata – 2500 lei/luna/ansamblu 

- Data inchiriere 01.03.2018 

- Durata contract – 2 ani cu prelungire 

 Resursa umana 

*Doi soferi cat.C+E: 

- Salariu – 2000 lei/luna/sofer 

- Bugete – 1486 lei/luna /sofer 

- Diurnal – 700lei/luna/sofer 

*Angajare contabil part time 

- salariu – 581 lei 

- bugete – 391 lei 

 Costuri carburant – 29.600 lei/luna  

- Incheierea unui contract cu Roampetrol Downstream 

 Costuri cu asigurari+impozite – 1500lei/luna 

 Costuri cu roviniete, chirii sediu, telefonie, internet, taxe itp, liente transport – 1700lei 

/luna 

c. Cheltuieli imediate necesare relansarii activitatii si a primei luni de functionare : 

- 3900 lei vor fi acoperite prin valorificarea stocului de piese cu soluţie de rezervă creditarea 

de către un investitor cu care administratorul statutar este în discuţii; 

- Dupa 22 zile cheltuielile vor fi suportate din incasarile la 15 zile (si facturate la 7 zile). 
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2. Contractarea de servicii de curierat 

a. Incheierea unui contract cu Same Day Courier pentru activitati de curierat locale (partener 

cu care societatea a mai avut relaţii comerciale, cu care societatea este în discuţii şi care depinde 

de aprobarea prezentului Plan) 

- Termen inceput: 01.03.2018 

- Perioada contract: 3 ani 

- Cifra de afaceri  : 19.500 lei/luna 

b. Resurse necesare si costuri estimate : 

 Inchirierea a trei autoutilitare de 3.5T de la companii care ofera acest serviciu pe o 

perioada de 1 an cu prelungire 

- Costuri  - 1680 lei/luna/auto 

 Resursa umana necesara 

*3 soferi cat B 

- salariu – 1500 lei/luna /sofer 

- bugete – 1064 lei/luna/sofer 

 Alte costuri : 

- Carburant : 3050 lei/luna – contract Rompetrol 

- Asigurari, roviniete, telefonie, gps – 330 lei/luna/auto 

Rezultate estimate trimestrul 1 

Venituri 276.675 

Chelt. salarii 27.243 

Chelt. bugete 19.665 

Chelt. carburant 116.400 

Chelt. purt. tva transport 38.680 

Chelt. purt. tva curier 24.030 

Chelt. nepurt. tva transport 8.940 

Chelt. nepurt. tva curier 1.890 

Tva de plata 14.100 

Rezultat cashflow(plus) 25.727 

 

  

AL II-LEA TRIMESTRU 

1. Contractarea de servicii de transport 

a. Incheierea unui al doilea contract de transport cu Same Day Courier pentru transport 
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- Cifra de afaceri estimata – 34.800 lei/luna 

- Termen plata – 15 zile 

- Data inceput contract – 01.06.2018 

- Perioada valabilitate contract – 3 ani cu prelungire daca activitatea decurge corespunzator 

cerintelor beneficiarului 

b. Resurse necesare si costuri estimate: 

 Inchirierea a unui camioan cu sarcina utila de transport de 18 tone de  la companii care 

ofera acest serviciu 

- Pretul estimat din piata – 2100 lei/luna 

- Data inchiriere 01.06.2018 

- Durata contract – 1 ani cu prelungire 

 Resursa umana 

*Doi soferi cat.C+E: 

- Salariu – 2.000 lei/luna/sofer 

- Bugete – 1.486 lei/luna /sofer 

- Diurnal – 700lei/luna/sofer 

 Costuri carburant – 24.100 lei/luna (Rompetrol) 

 Costuri cu asigurari+impozite +Costuri cu roviniete, telefonie, taxe itp, liente transport – 

1.120lei /luna 

 

 

2. Contractarea de servicii de curierat 

a. Suplimentarea contractului cu Same Day Courier pentru activitati de curierat locale pentru 

inca doua autoutilitare 

- Termen inceput: 01.06.2018 

- Cifra de afaceri  : 14.000 lei/luna 

 

b. Resurse necesare si costuri estimate : 

 Inchirierea a doua autoutilitare de 3.5T de la companii care ofera acest serviciu pe o 

perioada de 1 an cu prelungire 

- Costuri  - 1680 lei/luna/auto 

 Resursa umana necesara 

*2 soferi cat B 
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- salariu – 1500 lei/luna /sofer 

- bugete – 1064 lei/luna/sofer 

 Alte costuri : 

- Carburant : 2100 lei/luna – contract Rompetrol 

- Asigurari, roviniete, telefonie, gps – 330 lei/luna/auto 

Rezultate estimate trimestrul 2 

Venituri 456.246 

Chelt. salarii 42.243 

Chelt. bugete 30.507 

Chelt. carburant 209.400 

Chelt. purt. tva transport 54.285 

Chelt. purt. tva curier 40.050 

Chelt. nepurt. tva transport 13.410 

Chelt. nepurt. tva curier 3.150 

Tva de plata 21.900 

Rezultat cashflow(plus) 41.301 

 

AL III-LEA TRIMESTRU 

 

1. Contractarea de servicii de curierat 

a. Incheierea unui contract Urgent Cargus SA  pentru activitati de curierat locale pentru  doua 

autoutilitare (partener cu care societatea a mai avut relaţii comerciale, cu care societatea este 

în discuţii şi care depinde de aprobarea prezentului Plan) 

- Termen inceput: 01.09.2018 

- Cifra de afaceri  : 14.000 lei/luna 

 

b. Resurse necesare si costuri estimate : 

 Inchirierea a doua autoutilitare de 3.5T de la companii care ofera acest serviciu pe o 

perioada de 1 an cu prelungire 

- Costuri  - 1680 lei/luna/auto 

 Resursa umana necesara 

*2 soferi cat B 

- salariu – 1500 lei/luna /sofer 

- bugete – 1064 lei/luna/sofer 

 Alte costuri : 
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- Carburant : 2100 lei/luna – contract Rompetrol 

- Asigurari, roviniete, telefonie, gps – 330 lei/luna/auto 

 

Rezultate estimate trimestrul 3 

Venituri 506.226 

Chelt. salarii 51.243 

Chelt. bugete 36.891 

Chelt. carburant 216.600 

Chelt. purt. tva transport 54.285 

Chelt. purt. tva curier 56.070 

chelt. nepurt. tva transport 13.410 

Chelt. nepurt. tva curier 4.410 

Tva de plata 25.200 

Rezultat cashflow(plus) 48.117 

 

 

AL IV-LEA TRIMESTRU 

1. Contractarea de servicii de transport 

a. Incheierea unui  contract de transport cu Kuehne Nagel Romania pentru transport local in 

Bucuresti (partener cu care societatea a mai avut relaţii comerciale, cu care societatea este în 

discuţii şi care depinde de aprobarea prezentului Plan) 

- Cifra de afaceri estimata – 3.400 lei/luna 

- Termen plata – 15 zile 

- Data inceput contract – 01.09.2018 

- Perioada valabilitate contract – 3 ani cu prelungire daca activitatea decurge corespunzator 

cerintelor beneficiarului 

b. Costuri estimate: 

 Costuri carburant – 1.260 lei/luna (Rompetrol) 

 

2. Contractarea de servicii de curierat 

c. Suplimentarea contractului cu Urgent Cargus SA pentru activitati de curierat locale pentru 

inca o autoutilitare 

- Termen inceput: 01.09.2018 

- Cifra de afaceri  : 7.000 lei/luna 

d. Resurse necesare si costuri estimate : 

http://www.grinsolv.ro/


GRINSOLVIPURL 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 
+40 744 485 826 / fax +40 21 637 2393 / office@grinsolv.ro / www.grinsolv.ro 
Cod fiscal 32546494 Număr matricol RFO II - 0713 

Pagina 27/45 

 

 

 

 Inchirierea a unei autoutilitare de 3.5T de la companii care ofera acest serviciu pe o 

perioada de 1 an cu prelungire 

- Costuri  - 1680 lei/luna 

 Resursa umana necesara 

*1 soferi cat B 

- salariu – 1500 lei/luna  

- bugete – 1064 lei/luna 

 Alte costuri : 

- Carburant : 1000 lei/luna – contract Rompetrol 

- Asigurari, roviniete, telefonie, gps – 330 lei/luna/auto 

Rezultate estimate trimestrul 4 

Venituri 543.216 

Chelt. salariale 58.743 

Chelt. bugete 38.541 

Chelt. carburant 224.700 

Chelt. purt. tva transport 54.285 

Chelt. purt. tva curier 64.080 

Chelt. nepurt. tva transport 13.410 

Chelt. nepurt .tva curier 5.040 

Tva de plata 26.850 

Rezultat cashflow(plus) 57.567 

 

5.2.1.2 Activitatea de valorificare a unor active 

Se va proceda, de la începutul implementării planului de reorganizare la valorificare activelor, 

astfel: 

- În primul trimestru a pieselor auto aflate pe stoc, 

- În al doilea trimestru al planului de reorganizare a terenurilor situate în localitatea 

Lunguleţu, Judeţul Dâmboviţa, apreciate ca nefiind necesare activităţii debitoarei. 

 

5.2.1.3 Activitatea de recuperare de creanţe 

Debitoarea are creanţe de recuperat în cuantum total de 17.272,96 lei. Pe parcursul reorganizării, 

societatea va efectua demersuri pentru recuperarea integrală sau parţială a acestor debite, în 

vederea obţinerii fondurilor necesare pentru stingerea creanţelor înscrise în tabelul creditorilor. 

 

 

http://www.grinsolv.ro/


GRINSOLVIPURL 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 
+40 744 485 826 / fax +40 21 637 2393 / office@grinsolv.ro / www.grinsolv.ro 
Cod fiscal 32546494 Număr matricol RFO II - 0713 

Pagina 28/45 

 

 

 

5.2.1.4 Alte surse de finanţare 

Au fost demarate discuţii de către administratorul statutar cu parteneri în vederea finanţării 

cheltuielilor, parteneri care să aducă un aport de capital bănesc, în scopul susţinerii realizării 

celor asumate prin prezentul plan de reorganizare, ca soluţie de rezervă, în eventualele situaţii 

în care nu se îndeplineşte exact planul de reorganizare. 

 

5.2.2 Prelungirea datei scadenţei datoriilor avute de societate 

Reorganizarea societăţii nu poate avea loc fără o reorganizare a datoriilor avute de societate. In 

vederea atingerii obiectivelor sale, planul de reorganizare propune: 

- Modificarea datei scadenţei datoriilor societăţii; 

- Graficul de plăţi: plăţile se vor face conform anexei Programul de plată al creanţelor, 

începând din primul trimestru al perioadei de reorganizare; 

 

Din cele de mai sus reiese o dezvoltare în trepte care va asigura la început o parte semnificativă de 

bani pentru acoperirea datoriei către stat, coroborată cu sumele rezutate din valorificarea 

terenului, pieselor auto şi a recuperării creanţelor. 

Cifrele estimate vor asigura, de asemenea, şi cheltuielile curente, inclusiv plata salariaţilor (o 

creştere etapizată a numărului de angajaţi, în funcţie de planurile pe primul an de activitate de la 

demararea reorganizării), plata împozitelor şi contribuţiilor pentru veniturile salariaţilor şi cele 

aferente societăţii, plata tva-ului rezultat din tranzacţiile desfăşurate în perioada de reorganizare. 

 

Pentru următorii doi ani de reorganizare, se va opta pentru conservarea activităţilor şi a 

veniturilor de la sfârşitului primului an de reorganizare. Prin acest aspect vor putea fi acoperite în 

decurs de 3 ani sumele datorate şi cheltuielile curente, precum şi un mic profit, însă se va lua în 

considerare orice oportunitate care poate duce la creşterea profitabilităţii societăţii. 

 

 

5.3 Măsuri de optimizare a managementului 

Prin intrarea în insolvenţă se asigură supravegherea activităţii şi corectarea oricăror abateri de la 

planul de reorganizare de către administratorul judiciar. 
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6 Previziunile financiare pe perioada planului de reorganizare 

6.1 Previziunea asupra bugetului devenituri şi cheltuieli 

Construcţia bugetului de venituri şi cheltuieli, prognoza fluxului de numerar şi programul de plăţi 

au fost realizate pornind de la activitatea debitoarei şi a constrângerilor generate de piaţă. În 

întocmirea situaţiilor s-a ţinut cont de structura costurilor directe şi a celor indirecte, de activele 

aflate în patrimoniul societăţii, precum şi de datoriile înscrise la masa credală a debitoarei. 

 

Ca şi modalitate de întocmire s-au parcurs paşii specifici acestor activităţi, fiind analizate: 

- Activitatea de exploatare (Anexa Buget de Venituri şi Cheltuieli), 

- Veniturile aferente (Anexa Buget de Venituri şi Cheltuieli) 

- Cheltuielile directe şi indirecte (Anexa Buget de Venituri şi Cheltuieli) 

- Bugeturile individuale şi consolidate de venituri şi cheltuieli (Anexa Buget de Venituri şi 

Cheltuieli) 

- Valorificările de active 

- Prognoza modului de distribuire a sumelor înscrise la masa credală. (Anexa Modul de 

distribuire a sumelor înscrise în tabelul creditorilor) 

 

6.2 Activitatea de exploatare 

Activitatea de exploatare se referă în principal la veniturile obţinute din activităţile de transport şi 

curierat. 

Nivel activităţii de exploatare asigură venituri lunare pe parcursul perioadei de reorganizare, 

destinate în continuare finanţării activităţii, dar acoperă şi o parte a masei credale, respectiv 

creanţele salariale şi pe cele bugetare. 

 

6.3 Activitatea de valorificare a activelor 

În cadrul procedurii de insolvenţă, se va proceda la valorificarea în al doilea trimestru al planului 

de reorganizare a terenurilor situate în localitatea Lunguleţu, Judeţul Dâmboviţa, apreciat ca 

nefiind necesar activităţii societăţii. Pornind de la valoarea de piaţă se estimează că suma obţinută 

din valorificarea acestor terenuri este de 13.000 lei. 

 

6.4 Previziuni privind fluxul de numerar 

Referitor la sursele de finanţare a programului de plăţi, potrivit prevederilor art. 133 alin. 5 lit. b 

din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare prevede sursele de finanţare ale acestuia. 
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Realizarea întocmai a planului presupune identificarea surselor care vor permite Societăţii 

continuarea activităţii şi îndeplinirea obligaţiilor asumate prin programul de plăţi. Sursele de 

finanţare prevăzute a fi obţinute prin planul de reorganizare sunt următoarele: 

- încasările din desfăşurarea activităţii curente a societăţii; 

- încasările din valorificarea de active ale societăţii; 

- încasările din recuperările de creanţe; 

- încasările obţinute de la unul sau mai mulţi investitori interesaţi de menţinerea pe piaţă 

pentru continuarea de parteneriate cu societatea. 

 

Astfel, încasările societăţii din perioada de reorganizare sunt următoarele: 

Încasări din Anul 1 Anul 2 Anul 3 TOTAL 

Activitatea de transport şi curierat 1.782.363 2.172.864 2.172.864 6.128.091 

Valorificarea stocului de piese 31.721 0 0 31.721 

Valorificarea terenurilor din Lunguleţu, Judeţ Dâmboviţa 13.000 0 0 13.000 

Încasări din recuperarea de creanţe 0 17.272 0 17.272 

Total 1.827.084 2.190.136 2.172.864 6.190.084 

 

Plăţile curente care se vor efectua pe parcursul celor 36 de luni ale planului, conform activităţii 

curente sunt centralizate astfel: 

Plăţi Anul 1 Anul 2 Anul 3 TOTAL 

Chelt. salariale 179.472 234.972 234.972 649.416 

Chelt. bugete 125.604 154.164 154.164 433.932 

Chelt. carburant 767.100 898.800 898.800 2.564.700 

Chelt. purt. tva transport 201.535 217.140 217.140 635.815 

Chelt. purt. tva curier 184.230 256.320 256.320 696.870 

Chelt. nepurt. tva transport 49.170 53.640 53.640 156.450 

Chelt. nepurt. tva curier 14.490 20.160 20.160 54.810 

Tva de plata 88.050 107.400 107.400 302.850 

Impozit 14.978 18.251 18.259 51.488 

Cheltuieli de procedură 3.000 0 0 3.000 

2% fondul de lichidare 260 345 0 605 

Total 1.627.889 1.961.192 1.960.855 5.549.936 

 

Fluxul de numerar, completat cu modul de distribuire al sumelor înscrise la masa credala, este 

prezentat în capitolul următor. 

 

Distribuirile sunt prevăzute în cash flow-ul Societăţii astfel: 
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Distribuiri Anul 1 Anul 2 Anul 3 TOTAL 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – AFP 

S6 
199.195 228.944 124.002 552.141 

Total 199.195 228.944 124.002 552.141 

 

Plata creanţelor bugetare este prevăzută a se efectua în proporţie de 100% pe parcursul perioadei 

de reorganizare. 

 

Menţionăm faptul că distribuirile prevăzute prin plan vor putea suferi modificări în ipoteza în 

care valorificarea bunurilor excedentare sau recuperările de creanţe vor avea loc la altă dată faţă 

de cea prevăzută conform planului de reorganizare. 

 

Concomitent cu distribuirea sumelor cuvenite creditorilor, urmează a se efectua achitarea 

onorariului datorat administratorului judiciar şi plata contribuţiei datorate UNPIR conform art. 

39 din Legea nr. 85/2014, precum şi alte cheltuieli ocazionate de procedura de valorificare. 
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7 Distribuiri 

7.1   Modul de distribuire a creanţelor  

Distribuirile de sume către creditorii Societăţii urmează a se efectua în conformitate cu 

Programului de plăţi - Anexa Programul de plată a creanţelor. Programul de plată a creanţelor 

reprezintă, conform definiţiei legale, Tabelul de creanţe menţionat în Planul de reorganizare care 

cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare 

la Tabelul definitiv de creanţe şi la fluxurile de numerar aferente Planului de reorganizare, şi care 

cuprinde: 

a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform Tabelului definitiv de creanţe pe care 

debitorul se obligă să le plătească acestora; 

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 

 

Programul de plată al creanţelor deţinute împotriva Societăţii a fost corelat cu proiecţia fluxului 

de numerar (astfel cum a fost prezentată în capitolul 6), fiind o imagine a capacităţii reale de plată 

a debitoarei, a creanţelor înscrise la masa credală. Distribuirile preconizate a fi realizate conform 

Programului de plată respectă prevederile legii privind tratamentul corect şi echitabil al tuturor 

creanţelor, menţionând în mod expres tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate. 

 

Întrucât în tabelul definitiv al creditorilor a fost înscris un singur creditor, urmează ca plăţile să fie 

făcute conform capitolului 6 şi Anexei Programul de plată a creanţelor. 

 

7.2 Tratamentul creanţelor 

Aşa cum se prevede în Titlul 2 Capitolul 1 Secţiunea 6 Subsecţiunea 1 din Legea 85/2014 - 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. a), 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). 

 

7.2.1 Categoriile de creanţă care nu sunt defavorizate prin plan 

Având în vedere definiţia dată de către legiuitor creanţelor defavorizate la art. 5 alin. 1 pct. 16 din 

Legea nr. 85/2014 potrivit căreia  „categoria de creanţe defavorizate este considerată a fi categoria de creanţe 

pentru care planul de reorganizare prevede cel puţin una dintre modificările următoare pentru creanţele categoriei 

respective: 
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a)o reducere a cuantumului creanţei şi/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptăţit potrivit 

prezentei legi; 

b)o reducere a garanţiilor ori reeşalonarea plăţilor în defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia.” 

Pe de altă parte, art. 139 alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014 prevede că sunt considerate creanţe 

nedefavorizate numai acele creanţe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi achitate 

în termen de 30 zile de la confirmarea sa. 

În conformitate cu criteriile mai sus enumerate, nu există înscrise în tabelul definitiv al 

creditorilor creanţe nedefavorizate, potrivit prezentului Plan de reorganizare. 

 

7.2.2 Categoriile de creanţe defavorizate prin plan 

Categoriile de creanţe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare, potrivit legii, sunt 

următoarele: 

- Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, 

- Creanţele creditorilor bugetari. 

Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă şi cele ale creditorilor 

bugetari vor beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 100% din totalul grupei. Dată fiind 

reeşalonarea plăţilor în favoarea acestei categorii de creditori, ea se încadrează Ia prevederile art. 4 

alin. 1 pct. 16 din Legea nr. 85/2014. 

 

7.3 Prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi distribuite în procedura de faliment 

În ipoteza în care faţă de societate se va dispune deschiderea procedurii falimentului, urmează ca 

activele societăţii să fie valorificate în cadrul procedurii de lichidare. Potrivit prevederilor art. 133 

alin. 4 lit. d din Legea nr. 85/2014 planul de reorganizare trebuie să prevadă „ce despăgubiri 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”. 

 

Creditor Creanţa 

admisa 

Faliment Plan 

% lei % lei 

Distribuiri către:      

Garantaţi      

DGRFPMB 380.670 4,97% 18.910,57 100% 380.670 

Bugetari      

DGRFPMB 171.471 9,28% 15.910,57 100% 171.471 

Total plaţi:  34.821,14 552.141 

http://www.grinsolv.ro/


GRINSOLVIPURL 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 
+40 744 485 826 / fax +40 21 637 2393 / office@grinsolv.ro / www.grinsolv.ro 
Cod fiscal 32546494 Număr matricol RFO II - 0713 

Pagina 34/45 

 

 

 

Conform acestui scenariu, sursele de rambursare asigură, în cazul reorganizării o despăgubire 

după cum urmează: 

- Creanţele creditorilor beneficiari ai unui drept de preferinţă în proporţie de 100%, 

- Creanţele creditorilor bugetari în proporţie de 100%. 

 

Această manieră de despăgubire reprezintă o situaţie superioară faţă de cea în care ar fi fost 

despăgubiţi în caz de faliment, şi anume: 

- creanţele creditorilor beneficiari ai unui drept de preferinţă şi ale creditorilor bugetari 

integral. 

 

7.4 Tratamentul corect şi echitabil al creanţelor 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, tratament corect şi echitabil 

există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) niciuna dintre categoriile care resping planul şi nicio creanţă care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar 

fi primit în cazul falimentului; 

b) nicio categorie sau nicio creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei 

sale; 

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanţe cu rang inferior categoriei 

defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primeşte mai 

mult decât ar primi în cazul falimentului; 

d) planul prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă în cadrul unei categorii distincte, cu excepţia rangului 

diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferinţă, precum şi în cazul în care deţinătorul unei creanţe 

consimte la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa. 

Tratamentul corect şi echitabil aplicat creanţelor defavorizate prin planul de reorganizare se 

apreciază în funcţie de următoarele elemente de referinţă: 

1. Tabelul definitiv de creanţe împotriva societăţii; 

2. Programul de plăţi prevăzut prin planul de reorganizare. 

Fiecare dintre categoriile de creanţe defavorizate prin Plan potrivit legii vor fi analizate din 

perspectiva elementelor de referinţă menţionate mai sus. 

Pentru calificarea tratamentului corect şi echitabil aplicat creanţelor defavorizate prin plan, a fost 

efectuată o estimare a sumelor distribuite în caz de faliment creditorilor prezentată în cuprinsul 

capitolului 4.3 şi 7.3 din Plan. 

Raportat la elementele prezentate mai sus, respectarea tratamentului corect şi echitabil va putea fi 

precizat cu acurateţe vis-a-vis de fiecare dintre categoriile de creanţe şi vis-a-vis de fiecare dintre 
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creanţele luate individual doar după examinarea votului asupra planului, pentru că îndeplinirea 

anumitor condiţii depinde de rezultatul, respectiv aprobarea sau respingerea planului de către 

fiecare dintre creditori. 

 

7.5 Programul de plată al creanţelor 

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 53 din Legea nr. 85/2014 programul de plată al creanţelor este 

graficul de achitare a acestora menţionat în planul de reorganizare care include: 

„a)cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele 

datorate conform tabelului definitiv de creanţe; în cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă sumele 

vor putea include şi dobânzile; 

b)termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume” 

In atare condiţii programul de plată al creanţelor va fi detaliat în una din anexele care fac parte 

integrantă din prezentul plan, respectiv Anexa programul de plată a creanţelor. 

 

Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă vor beneficia de distribuiri de sume în 

proporţie de 100% din totalul grupei, începând cu primul trimestru de reorganizare. 

 

Creanţele creditorilor bugetari vor beneficia de distribuiri de sume în proporţie de 100% din 

totalul grupei, începând cu primul trimestru de reorganizare. 

 

7.6 Retribuţia persoanelor angajate conform art. 140 alin. 6 din Lege 

Plata remuneraţiei administratorului judiciar urmează a se efectua conform prevederilor art. 102 

alin. 6 din Legea nr. 85/2014, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta, cuantumul acesteia 

putând face obiectul negocierii dintre administratorul judiciar şi creditori. 

Sumele estimate a fi achitate administratorului judiciar au fost incluse în fluxurile de numerar. 
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8   Efectele confirmării planului. Concluzii 

8.1 Efectele confirmării planului 

Efectele confirmării planului sunt cele prevăzute la art. 140 din Legea nr. 85/2014: 

- Activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile 

creditorilor precum şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut 

în plan (art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014); 

- În urma confirmării planului, activitatea societăţii debitoare va fi condusă de către 

administratorul statutar sub supravegherea administratorul judiciar, până când judecătorul 

sindic va dispune, fie încheierea procedurii insolvenţei şi luarea tuturor măsurilor pentru 

reinserţia debitorului în activitatea comercială, fie încetarea reorganizării şi trecerea la 

faliment în condiţiile art. 145 şi următoarele din lege. Regula business as usual se aplică în 

limite similare cu cele aplicabile continuării activităţii debitorului în perioada de observaţie. 

Astfel, activităţile curente reprezintă, în înţelesul dispoziţiilor art. 5 pct. 2 din Legea nr. 

85/2014, acele activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni 

financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie şi în perioada de 

reorganizare, în cursul normal al activităţii sale, cum ar fi: 

a)continuarea activităţilor contractate şi încheierea de noi contracte, conform obiectului de 

activitate; 

b)efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora; 

c)asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente; 

- Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute 

în plan; 

- În cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării planului se va reveni la situaţia stabilită prin 

tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva debitorului prevăzut la art. 112 alin. 1, 

scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare; 

- La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre 

valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan 

(art. 181 alin. 2 din Legea 85/2014). 

 

8.2 Descărcarea de răspundere a debitorului 

Conform prevederilor art. 133 alin. 4 lit. c din legea 85/2014, în planul de reorganizare va trebui 

să se menţioneze „dacă şi în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii 

din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi 

descărcaţi de răspundere”. 
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Prin raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a 

debitorului, depus la dosarul cauzei, adiministratorul judiciar, la capitolul Incidenţa dispoziţiilor 

art. 169 din Legea 85/2014, a arătat că „În conformitate cu concluziile examinării activităţii debitoarei, 

administratorul judiciar nu a identificat persoane care s-ar face vinovate de săvârşirea faptelor prevăzute de art. 

169 din Legea 85/2014 şi nu are în vedere promovarea unei cereri în baza dispoziţiilor arătate". 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 140 alin. 1 din Legea 85/2014, când sentinţa care confirmă un plan intră 

în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile 

creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. 

 

De asemenea, în temeiul art. 181 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 „La data confirmării unui plan de 

reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea 

planului şi cea prevăzută în plan, pe parcursul reorganizării judiciare". 

 

8.3 Controlul aplicării planului 

Conform prevederilor Legii nr. 85/2014, aplicarea planului de reorganizare de către debitoare este 

supravegheată de 3 entităţi independente, care colaborează pentru punerea în practică a 

prevederilor din cuprinsul acestuia: 

- judecătorul-sindic; 

- creditorii; 

- administratorul judiciar. 

 

Judecătorul-sindic, conform prevederilor legii insolvenţei, are atribuţii strict jurisdicţionale, 

acestea fiind limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi la procesele 

şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. 

 

La art. 45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 se menţionează în mod expres că „deciziile manageriale pot fi 

controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora", lăsându-se astfel în sarcina 

judecătorului-sindic doar controlul legalităţii măsurilor luate în desfăşurarea activităţii societăţii. 

 

Creditorii sunt principalii beneficiari - fără a exclude avantajul societăţii aflată în reorganizare de 

a rămâne un comerciant activ - în favoarea cărora se derulează întreaga procedură. Interesul 

evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) 
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reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar şi a administratorului 

special, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare 

claritate modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de 

lucru şi de aplicare a planului. 

 

Legea nr. 85/2014 conferă creditorilor, prin organele lor reprezentative (comitetul creditorilor şi 

adunarea creditorilor), posibilitatea de a controla periodic modul de desfăşurare a activităţii 

societăţii după aprobarea planului de reorganizare: 

- comitetul creditorilor primeşte trimestrial rapoarte asupra situaţiei financiare a averii 

societăţii; 

- comitetul creditorilor avizează situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii; 

- comitetul creditorilor va putea convoca Adunarea Generală a Creditorilor după prezentarea 

rapoartelor anterior amintite pentru a prezenta acesteia măsurile luate de societate şi/sau 

administratorul judiciar; 

- comitetul creditorilor va putea, motivat, să propună şi alte măsuri. 

În prezenta procedură atribuţiile comitetului creditorilor vor fi exercitate de către creditorul unic, 

căruia îi vor fi comunicate rapoartele arătate. 

 

Administratorul judiciar este entitatea care exercită în mod nemijlocit controlul activităţii 

debitorului, având legătură directă cu latura palpabilă a activităţii acesteia, exercitând 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, din varii motive, s-a 

deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori. 

 

Prin instituirea unui control exigent din partea celor trei factori - judecătorul-sindic, creditorii, 

administratorul judiciar - se realizează practic un sistem eficient de preîntâmpinare, detectare şi 

corectare a oricăror abateri de la planul de reorganizare confirmat şi aprobat, care ar putea 

interveni pe durata derulării activităţii debitorului în procedura reorganizării judiciare. 

 

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a derulării 

acestuia, de către factorii menţionaţi mai sus, constituie o garanţie solidă a realizării obiectivelor 

pe care şi le propune, respectiv plata pasivului, redresarea activităţii comercial -economice şi 

reinserţia în circuitul economic a debitorului. 
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8.4 Concluzii 

În temeiul art. 132 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, prezentul plan de reorganizare este propus 

atenţiei creditorilor Societăţii şi judecătorului-sindic de către administratorul judiciar. 

 

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activităţii Societăţii, conform 

Legii 85/2014 au fost îndeplinite, după cum urmează: 

- Intenţia de reorganizare a debitoarei a fost exprimată cu ocazia deschiderii procedurii 

insolvenţei, aceasta depunând la dosarul de fond intenţia manifestată de a-și reorganiza 

activitatea pe baza unui plan de reorganizare; 

- Administratorul judiciar, în raportul întocmit în temeiul art. 58 alin. 1 lit. a din Legea 

85/2014 a propus continuarea procedurii de observaţie, constatând că există posibilitatea 

reorganizării activităţii debitoarei, 

- Planul de reorganizare să fie depus în termen de maxim 30 de zile de la data afişării 

tabelului definitiv de creanţe. Tabelul definitiv de creanţe împotriva Societăţii a fost depus 

la dosar la data de 12.01.2018 şi publicat în Buletinul Procedurilor de insolvenţă 

1743/26.01.2018, 

 

Planul prevede ca metodă de reorganizare continuarea activităţii Societăţii cu posibilitatea de 

valorificare a bunurilor din patrimoniul acesteia care nu sunt destinate realizării activităţii de bază 

a acesteia. 

 

Termenul de executare a planului de reorganizare al debitorului este de 3 ani de la data 

confirmării acestuia. 

 

Creanţele care nu sunt defavorizate – nu există. 

 

Categoriile de creanţe defavorizate potrivit legii prin prezentul Plan de reorganizare potrivit legii 

sunt toate categoriile de creanţe, respectiv: 

- Creanţele creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă, în privinţa termenelor de plată, 

- Creanţele creditorilor  bugetari, în privinţa termenelor de plată. 

 

Întrucât toate creanţele înscrise în tabelul definitiv de creanţe împotriva Societăţii urmează să fie 

achitate prin programul de plăţi într-un cuantum cel puţin egal cu cel care ar fi achitat în caz de 

faliment, acest plan nu prevede alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor tuturor 

http://www.grinsolv.ro/


GRINSOLVIPURL 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 
+40 744 485 826 / fax +40 21 637 2393 / office@grinsolv.ro / www.grinsolv.ro 
Cod fiscal 32546494 Număr matricol RFO II - 0713 

Pagina 40/45 

 

 

 

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

distribuire în caz de faliment, cu excepţia plăţilor prevăzute a fi efectuate către aceştia conform 

programului de plăţi şi a prevederilor planului. 

 

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare potrivit art. 138 alin. 3 din Legea 

nr. 85/2014, sunt: 

- Creditorii beneficiari ai unei cauze de preferinţă, 

- Creditorilor  bugetari. 

 

În concluzie, apreciem faptul că scopul instituit de prevederile Legii 85/2014 şi anume acoperirea 

pasivului Societăţii poate fi atins în cea mai mare măsură numai prin implementarea prezentului 

plan de reorganizare. 

 

Aşa cum am prezentat şi în cuprinsul planului, falimentul Societăţii nu reprezintă o alternativă 

viabilă în vederea acoperirii pasivului Societăţii, creditorii acesteia urmând a beneficia de 

distribuire de sume în mult diminuate faţă de cele propuse a fi distribuite prin prezentul plan. 

 

Este de menţionat faptul că implementarea prezentului plan va avea consecinţe şi pe plan 

economic şi social, asigurând menţinerea în circuitul comercial a unei societăţi viabile, 

restructurate atât din punct de vedere operaţional cât şi financiar, un viitor contribuabil la bugetul 

consolidat al statului şi un generator de locuri de muncă pe piaţa muncii, aspecte care apreciem că 

nu pot fi neglijate de către creditorii Societăţii. 

 

Reorganizarea Societăţii poate prezenta beneficii inclusiv pentru furnizorii societăţii. După 

implemenatarea planului propus, furnizorii Societăţii vor putea avea în debitor un partener viabil 

în vederea derulării de raporturi comerciale şi în vederea recuperării pierderilor acumulate ca 

urmare a diminuării cuantumului creanţelor. 

 

În ceea ce priveşte creditorii ce deţin creanţe garantate asupra societăţii, planul pe care îl 

propunem asigură acoperirea creanţelor acestor creditori. 

 

Desigur că prevederile Legii 85/2014 asigură creditorilor Societăţii posibilitatea de a solicita 

intrarea acesteia în procedura falimentului în orice moment în care Societatea nu respectă 
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prevederile asumate prin prezentul plan, asigurându-se în aceste condiţii şanse mult mai ridicate 

de valorificare a activelor acesteia ca o afacere în stare de funcţionare. 

Este de menţionat că pe toată perioada de aplicare a planului de reorganizare acesta poate fi 

modificat potrivit art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, dacă condiţiile în care a fost propus 

planul de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul si previziune sau au fost identificate 

alte modalităţi de stingere a creanţelor, surse de finanţare. Modificările propuse ce vor fi aduse 

planului de reorganizare vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condiţiilor de vot si de 

confirmare prevăzute de lege. 

 

Controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de 

către administratorul judiciar în calitatea sa de organ ce asigură supraveghera activităţii curente a 

Societăţii de către creditorii Societăţii şi de către judecătorul-sindic, constituie o garanţie solidă a 

realizării obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului asumat prin Plan şi 

menţinerea Societăţii în viaţa comercială, motiv pentru care supunem votului creditorilor 

prezentul plan de reorganizare. 
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BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

 
Anul 1 

lei 

Anul 2  

lei 

Anul 3  

lei 

TOTAL  

lei 

Venituri 

Transport 

şi curierat 
276.675 456.246 506.226 543.216 434.572 543.216 543.216 651.859 434.572 543.216 543.216 651.859 6.128.091 

Valorificare 

active 
31.721 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.721 

Recuperare 

de creanţe 
0 0 0 0 0 17.272,96 0 0 0 0 0 0 17.272,96 

Cheltuieli 

Cheltuieli fixe 

Salarii 27.243 42.243 51.243 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 58.743 649.416 

Chelt. 

bugete stat 
19.665 30.507 36.891 38.541 38.541 38.541 38.541 38.541 38.541 38.541 38.541 38.541 433.932 

Cheltuieli variabile 

Carburant 116.400 209.400 216.600 224.700 179.760 224.700 224.700 269.740 179.760 224.700 224.700 269.740 2.564.700 

TVA 83.416 137.594 152.643 163.822 130.932 163.665 163.665 196.398 130.932 163.665 163.665 196.398 1.846.795 

Impozit 2.325 3.834 4.254 4.565 3.650 4.563 4.563 5.475 3.650 4.563 4.563 5.475 51.488 

Cheltuieli 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 
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de 

procedură 

2% 634,42 260 0 0 0 345,46 0 0 0 0 0 0 1.239,88 

 

Total 

venituri 
308.396 469.246 506.226 543.216 434.572 560.489 543.216 651.859 434.572 543.216 543.216 651.859 6.190.085 

Total 

cheltuieli 
252.683 426.838 461.631 490.371 411.626 490.557 490.212 568.897 411.626 490.212 490.212 568.897 5.553.571 

Rezultatul 

net 
55.713 42.408 44.595 52.845 22.946 69.931 53.004 82.962 22.946 53.004 53.004 82.962 636.514 
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PROGRAMUL DE PLATĂ A CREANŢELOR 

 

 
Anul 1 

lei 

Anul 2  

lei 

Anul 3  

lei 

TOTAL  

lei 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – AFP S6 

DGRFPB 

– AFP S6 
55.713 42.408 44.595 52.845 22.946 69.931 53.004 82.962 22.946 53.004 53.004 82.962 636.514 

TOTAL 55.713 42.408 44.595 52.845 22.946 69.931 53.004 82.962 22.946 53.004 53.004 82.962 636.514 
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MODUL DE CALCUL AL PROCENTULUI DE DISTRIBUIRE ÎN CAZ DE FALIMENT 

 

 

Creditor Creanţa admisa 

Faliment 

% de 

îndestulare 
lei 

Distribuiri către:    

Garantaţi    

DGRFPMB 380.670 4,97% 18.910,57 

Bugetari    

DGRFPMB 171.471 9,28% 15.910,57 

Total plăţi:  34.821,14 
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