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1.PREZENTARE GENERALĂ 
 
 
 

Prezentul plan de reorganizare este propus de catre debitoarea S.C. ……………. 

S.R.L., prin administratorul judiciar Cabinet individual de insolvență 

‘’Crăciuneanu Viorel’’, în conformitate cu art. 132, alin (1) din Legea nr. 85/2014. 
 

 

1.1.Inițierea procedurii 
 
 

Prin Încheierea civilă din data de …………., pronunțată de Tribunalul Bucuresti - 

Sectia a VII-a Civila, in Dosar nr…………, dată în temeiul art. 72, alin. (1) din 

Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 

faţă de debitoarea S.C. …………… S.R.L. Cu aceeaşi ocazie, în temeiul art. 73 din 

Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic a numit ca administrator judiciar în acest 

dosar, Cabinet individual de insolvență ‘’Crăciuneanu Viorel’’. 
 

 

Având în vedere că debitoarea și-a manifestat intenția de a-și reorganiza 

activitatea, pe baza unui plan de reorganizare, judecatorul sindic a dispus 

deschiderea procedurii generale a insolvenței cu păstrarea dreptului de 

administrare. 
 
 

1.2. Scurt istoric al societății în insolvență 

 

Societatea ………………. S.R.L. a fost înființata în anul …………. (mai precis în data 

de …………..) ca persoană juridică română, cu capital integral privat, având forma 

juridică societate cu răspundere limitată. Aceasta funcționează atât în conformitate 

cu legislația privind societățile comerciale în vigoare (Legea nr.31/1990), cât și cu 

prevederile Actului Constitutiv:  

sediul social: București, Sector ………, strada ………….., nr………., Parter, ap.1 

numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/……../………...2017 

codul unic de înregistrare: ………….. atribuit la data de …………..2010 

capitalul social al societății: ……… lei, divizat în 25 părți sociale, cu o valoare 

nominală de 10 lei fiecare. 

asociații: ………………… ce deține …..părți sociale, a câte 10 lei partea socială, în 

valoare totală de …….. lei reprezentând 90 % din capitalul social, ……………… ce  
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deține …. părți sociale, a câte 10 lei partea socială, în valoare totală de ……lei 

reprezentând 10 % din capitalul social,  

conducerea societății (anterior deschiderii procedurii): ………… administrator 

unic. 

administrator special: ………………………………………………………………... 

obiectul de activitate: ………… .......................................................................... 

 

Odată cu apariția primelor semne ale stării de insolvență, conducerea societății a 

demarat un plan de măsuri care să reducă efectele negative asupra societății, din 

care mentionăm: 
 

o Analiza – diagnostic a societății pentru determinarea situatiei reale; 
 

o Întărirea disciplinei financiare prin eliminarea cheltuielilor inutile și creșterea 

ritmului de recuperare a creanțelor. 
 

Întrucât măsurile menționate mai sus nu au condus prin ele însele la stabilitatea 

financiară, având în vedere și previziunile privind perspectiva destul de indepărtată 

de îmbunătățire a mediului economic, administratorul statutar al societății, 

constantând insolvența vădită a acesteia, a fost nevoit să formuleze cererea de 

deschidere a procedurii de insolvență în scopul redresării pe baza unui plan de 

reorganizare, apreciind că eliminarea stării de insolvență nu se poate realiza fara  

sprijinul creditorilor prin procedura colectivă instituită de Legea nr. 85/2014. 
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2. ASPECTE PRIVIND INSOLVENȚA 
 

2.1. Temei și justificarea legală 
 
 

Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei este reglementarea legală care stă 

la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare. 
 

Din perspectiva acestor prevederi legale, se oferă şansa debitorului faţă de care s-

a deschis procedura prevăzută de legea mai sus menţionată, să-şi continue 

activitatea comercială/economică pe baza unui plan de reorganizare care în baza 

legii „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul 

activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieței față 

de oferta debitorului, şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (…)”,  

(art.133, alin.1 din Legea nr. 85/2014). 
 

S.C. …………………. S.R.L. nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile 

Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței de la înfiinţarea acesteia până în 

prezent. Nici societatea şi niciun membru al organelor sale de conducere nu a fost 

condamnată / condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracţiunile expres 

prevăzute de art. 67, alin. (1), lit. j) al Legii privind procedura insolvenţei. 

 

Față de cele de mai  sus, se poate aprecia că  în ce privește acestă societate, 

condiţiile legale prevăzute de legea privind procedura insolvenţei pentru propunerea 

unui plan de reorganizare sunt întrunite. 

 

2.2. Autorul planului și durata acestuia 
 
 

Prezentul Plan de reorganizare este propus de către administratorul judiciar 

desemnat în cadrul Hotărării din data de …………….., pronunțată de secția a …….a 

Civilă, în dosarul nr………………. aflat pe rolul Tribunalului …………… (art. 132, 

alin.1, pct. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
 

Referitor la durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii 

în 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 și 

anume trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic. 
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Pe durata de implementare a planului de reorganizare, activitatea societăţii 

debitoare va fi supravegheată de către administratorul judiciar al debitoarei, iar 

conducerea activităţii curente a societăţii va fi asigurată de către administratorul 

special. 

 

2.3. Scopul planului 
 
 

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

proclamat fără echivoc în art. 2, şi anume acoperirea în cât mai mare măsură a 

pasivului   debitoarei   aflate   în   insolvenţă   şi   în   acelaşi   timp   reechilibrarea 

economico - financiară a acesteia, astfel ca la sfârşitul perioadei de reorganizare, 

societatea să fie viabilă şi să poată opera independent pe piaţă. 

 

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

este reorganizarea debitoarei 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 nr. 85/2014, 

respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare 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   debitoarei   din   prezenta   cauză 

presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii 

aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se 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 nr. 85/2014, trebuie să satisfacă 
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scopul reorganizării in sensul sau adevarat, anume menţinerea debitoarei în viaţa 

comercială şi socială, cu efectul menţinerii serviciilor şi produselor acesteia pe piaţă. 

 

Reorganizarea presupune în același timp protejarea intereselor creditorilor, care 

au o şansă în plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, in 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. 

 

Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru îmbunătățirea stilului de management 

al societăţii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi 

social, având ca scop principal acoperirea în cât mai mare măsură a pasivului 

şi relansarea viabilă a activităţii, subcontrolul strict al administratorului judiciar în 

ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate. 

 

Practic, derularea unui proces de reorganizare în viața unei societăți comerciale are 

efecte multiple, care se manifestă atât în plan economic și financiar, cât și în cel 

organizatoric și social. 
 

 

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. O asemenea procedură îşi găseşte finalitatea în 

încercarea de păstrare a afacerii în circuitul comercial cu consecinţa participării 

acesteia în mod activ la viaţa economică şi contribuţia acesteia la performanţele 

economiei naţionale în ansamblul ei. 

 
 

În plan organizatoric, reorganizarea înseamnă conturarea unor obiective realiste care 

să poată fi realizate în intervalul de timp afectat acesteia, în cazul S.C. 

………………… S.R.L. de 3 ani si configurarea cadrului organizatoric adecvat acestui 

scop. 

 

 

 

 

În general, Planul de reorganizare îşi propune menţinerea doar a acelor zone de 

activitate care sunt în măsură să genereze profit si care la rândul lor să participe în 
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cât mai mare măsură la acoperirea pasivului debitorei, acesta fiind unul din 

obiectivele vizate în plan financiar de reorganizarea propusă. 

 

3. NECESITATEA ȘI AVANTAJELE REORGANIZĂRII 
 
 

3.1. Premizele reorganizării S.C. ………………. S.R.L.  
 
 

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. …………….. S.R.L. sunt 

următoarele: 
 

 

 continuitatea activităţii societăţii pe perioada de observaţie; 
 

 baza materială de care dispune societatea; 
 

 experiența acumulată și bunul renume; 
 

 relaţiile comerciale pe care a reuşit să le conserve. 
 

 
 

3.2. Avantaje generale față de procedura falimentului 
 
 

Cuantumul creanţelor recuperate de creditori depinde de valoarea la care sunt 

vândute bunurile societăţii, precum şi de durata procedurii de faliment, durata 

care este determinantă în ce privește dimensiunea cheltuielilor generale cu 

procedura ce se acumulează și care astfel, afectează negativ gradul de satisfacere 

a creanțelor creditorilor. 

 

Votarea planului şi demararea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin 

finalitatea lor să satisfacă interesele creditorilor, atât ale creditorilor garantaţi, 

cât şi ale celorlalţi creditori, precum şi interesele debitoarei care îşi continua 

activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente. 

 

 

 

 
 

În mod inevitabil, starea de insolvenţă a unei societăţi situează debitoarea şi 

creditorii pe poziţii antagonice. În mod natural şi logic, creditorii urmăresc 



Plan de Reorganizare  Page 10 

 

 

recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitoarei, timp în care debitoarea 

are interesul de a menţine întreprinderea în viaţa comercială. 

 
 

Dacă în cazul falimentului, interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării 

intereselor debitoarei, a cărei 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, de regulă 

realizându-şi în acest fel creanţele într-o proporţie superioară decât ceea ce s-ar 

realiza în ipoteza falimentului. 

 

În cazul aplicarii falimentului, toate cheltuieli ar urma să fie plătite prioritar din 

valoarea bunurilor vândute, conform art. 159, alin. (1), pct. 1 din Legea nr. 85/2014 

(ca şi cheltuieli de conservare şi administrare), împietând asupra valorii obţinute din 

vânzare, şi diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor, 

fenomen evitat prin procesul de reorganizare. 

 

Societatea ………………..S.R.L. are potenţial şi deţine baza materială necesară și 

portofoliu de activități viitoare pentru ca, o dată cu depăşirea  blocajului financiar 

(lipsei de lichiditați temporare) în care se află, să poată să-şi desfăşoare activitatea 

la parametrii normali. 

 

Daca ar fi să se faca o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în 

cadrul celor două proceduri, rezultă că în ambele cazuri există un patrimoniu 

vandabil destinat plăţii pasivului dar că, în procedura reorganizării, lichidităţile 

destinate acoperirii pasivului provin în mare masură din realizarea obiectului de 

activitate, concomitent cu conservarea patrimoniului. 

 

Continuând activitatea, creşte considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor / 

serviciilor unei societăţi “active”, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei 

societăţi „moarte”, nefuncţionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării  

 

 

inevitabile până la momentul înstrăinării). 
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În partea introductivă a prezentului document, se menţionează 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 acela 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 bun plătitor 

de taxe și impozite. 

 

Prezentul plan de reorganizare urmăreşte să asigure acoperirea integrală a 

creanţelor tuturor categoriilor: bugetare și chirografare. Prezentăm mai jos 

avantajele reorganizării pentru principalele categorii de creditori înscrişi la masa 

credală. 

 

3.3. Avantaje pentru creditorii bugetari 

 

Pentru creantele bugetare, prezentul plan de reorganizare propune acoperirea lor în 

proporție de 100% prin Programul de plăți. 
 

În acelasi timp, pentru creditorii bugetari în general, alternativa reorganizării este o 

cale sigură de realizare a unui deziderat important ce nu trebuie neglijat, anume 

faptul că pentru această categorie de creditori continuarea activităţii economice a 

societăţii ……………………… S.R.L. înseamnă menţinerea unui important 

contribuabil, care, va achita impozitele şi taxele aferente activităţii curente, și astfel 

întregeşte resursele financiare publice. 

 

3.4.Avantaje pentru creditorii chirografari 

 
Și pentru categoria creditorilor chirografari este prevăzută prin prezentul plan de 

reorganizare plata integrală a creanțelor înscrise în Tabelul definitv. 
 

Pentru aceasta categorie de creditori, avantajul reorganizarii rezultă în principal din 

faptul că în cazul în care societatea ………………….. S.R.L. ar rămâne în viața 

economică, relațiile comerciale tradiționale cu această societate ar putea continua,  

 

 

în beneficiul tuturor. 
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Desfăşurarea procedurii de valorificare, fie în bloc sau pe componente a 

patrimoniului societății ………………….. S.R.L., fiind de lungă durată, ar implica 

cheltuieli de executare, precum şi mari cheltuieli de conservare şi administrare (pază, 

chirie, utilităţi, etc), cheltuieli care împietează în mod direct asupra gradului de 

recuperare a creanţelor, diminuându-l. 

 

În cadrul procedurii de reorganizare nu se pune problema afectării creanţelor de 

cheltuiele de administrare şi conservare, întrucât creanţele vor fi acoperite din 

activitatea economică curentă. În acest context, creditorii îşi văd creanţele 

recuperate în mai mare măsură, dar şi bunurile asupra cărora poartă garanţia, 

conservate în continuare. 

 

În cadrul procedurii de reorganizare, toate demersurile privind relansarea activității 

sunt coordonate şi controlate de managementul societăţii şi de administratorul 

judiciar, care dispune de toate mijloacele necesare (bază logistică şi informaţională, 

o vastă experienţă în domeniu). 

 

În cadrul procedurii de reorganizare, administratorul judiciar asigură 

transparenţă totală prin rapoarte şi informări curente cu privire la derularea 

întregii activităţi. Chiar în ipoteza nereuşitei planului de reorganizare, avantajul 

acestuia constă în faptul că se dă o şansă debitoarei de a se relansa economic, în 

timp ce bunurile nu vor suferi schimbări majore, asigurând în continuare 

recuperabilitatea creanţelor. 

 

4. PREZENTAREA SOCIETĂȚII DEBITOARE 
 
 

4.1.Identificarea societății debitoare 
 
 

Denumire:  S.C. …………… S.R.L.  

Forma juridică: Societate cu răspundere limitată 

Sediul: str………………, Nr………., cam……., Bucuresti, CUI: RO…………..  

 

 

 

O.R.C. Bucuresti: J40/ …………../2017. 
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4.2. Obiectul de activitate 
 

Obiectul principal de activitate al societăţii ………………………………………... 
 

4.3. Asociații. Capitalul social 
 

Societatea ……………….. S.R.L. este constituită ca societate comercială cu 

răspundere limitată, având în calitate de  asociații: ………………. ce deține 23 părți 

sociale, a câte 10 lei partea socială, în valoare totală de 230 lei reprezentând 90 %  

din capitalul social, …………………. ce deține 2 părți sociale, a câte 10 lei partea 

socială, în valoare totală de 20 lei reprezentând 10 % din capitalul social,  

conducerea societății (anterior deschiderii procedurii): ……………….. administrator 

unic. 

administrator special: …………………. 

 

5. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO - FINANCIARE 
 

La baza analizei economico - financiare efectuate au stat următoarele documente 

financiar contabile întocmite de societate şi depuse la organele în drept: 
 

o Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere şi Situaţia activelor imobilizate 

la data de 31.12.2017 (anexa 3); 
 

o Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere şi Situaţia activelor imobilizate 

la data de 31.12.2018 (anexa 4). 
 
 

5.1. Analiza activului bilanțier 
 

Aspecte generale, structură şi evoluţie 
 

S-a efectuat o analiză asupra situaţiei patrimoniului societăţii şi o analiză a ratelor 

de structură ale activului, ale capitalurilor proprii şi ale datoriilor pentru a reflecta 

o imagine cât mai clară asupra activităţii acesteia în ultimii trei ani. 
 

La data de 31.12.2018 societatea dispunea conform bilanţului contabil, de un activ 

total de ……………. lei, compus din active imobilizate în sumă de ………… lei şi 

active circulante de ……………. lei. 

 

 
 

Analizând evoluţia de ansamblu şi în structură a patrimoniului societăţii debitoare, 
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rezultă următoarele aspecte mai importante: 

Tabelul nr.1 – exemplu ipotetic 

 
 

 
Denumire 

elemente 

 
 

31.12.2016 

 
 

31.12.2017 

 

31.12.2018 
Dif. +/- 

2017/2018 

% 

Cifra de 

afaceri 

93.193 59.173 316.609   18,68 

Activ total 172.139 183.735 305.966    60,05 

Active 
imobilizate 

128.126 109.794 44.384 - 65.410 

Active 

circulante- 

totale 

44.013 73.941 261.582   28,26 

-stocuri -5.400 0 0  

-creanțe 46.798 45.019 140.446    32,05 

-casa și 

conturi la 

băncii 

2.615 28.922 121.136 23,87 

Cheltuieli în 

avans 

    
 
 

 
 

Cu privire la activul bilanțier al societății, valoarea acestuia a înregistrat fluctuații 

pe parcursul perioadei analizate. Astfel, în anul 2017 față de anul 2016 s-a 

înregistrat o creștere față de anul anterior, cea mai mare pondere în activul bilanțier 

al debitoarei l-au deținut creanțele neîncasate (cca. 44,35 % în 2017), comparative 

cu o diminuare de 40,42 % a activelor imobilizate, în anul 2017 față de anul 2016. 
 

5.2. Activul net corectat pentru situația de faliment 

În ce priveşte activul net corectat, la data de 31.12.2018, valoarea acestuia a fost 

determinată potrivit tabelului de mai jos (Tabelul nr.2). exemplu ipotetic 
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Categorie active 

 
Valoare de lichidare 

          - lei - 
 

Active necorporale 
2.845 

 
Active corporale 38.339 

Active corporale - mobilier, aparatură birotică, 

alte active corporale 

 

 
Active financiare  3.200 

 
Creanțe 140.446 

 
Total 184.830 
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Mențiuni: Valoarea de lichidare a bunurilor din patrimoniul societatii se va  stabili 

printr-un raport de evaluare întocmit de către un membru corporativ A.N.E.V.A.R. 

 

5.3. Pasivul bilanțier al societății debitoare 
 
 

Pasivul bilanţier al societăţii la data de 31.12.2018, în valoare de 1.085.411 lei, era 

susținut integral de datorii însumând 1.942.129 lei, capitalurile proprii înregistrând 

valori negative, respectiv - 856.718 lei, (Tabelul nr.3). – exemplu ipotetic 
 

 
 

Denumi

-     re 

element

e 

 
31.12.2016 

 
31.12.2017 

 
31.12.2018 

Dif. +/- 
2017/2018 

% 

Total pasiv 172.139 183.735 305.966 60,05 

Datorii 557.857 954.359 953.513 - 846 

- pe termen 

 ≤ 1 an 

             557.857 954.359 953.513 
 

953.513 953.513 

0 
 

               954.359                953.513 - 846 

- pe termen  

>1 an 

    

Venituri în  

     avans 

    

Provizioane     

Capitaluri 

proprii 

-385.718 -770.624 -647.547 -

123.077 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principalele aspecte de reţinut din informaţiile de mai sus ar fi următoarele: 
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1.pasivul bilanțier al societății debitoare a urmat aceeași traiectorie ca și activul 

acesteia. 

2.la finele exercițiului financiar 2018 valoarea capitalurilor negative s-a situat   la 

nivelul sumei de 647.547 lei, rata îndatorării fiind una supraunitară, semnalizând 

dezechilibrele financiare cu care socitatea debitoare a început să se confrunte. 
 

5.4. Pasivul de acoperit în procedură 
 

În urma verificării şi centralizării declaraţiilor de creanţe depuse asupra averii 

debitoarei, a rezultat un pasiv total de acoperit, aşa cum a fost consemnat şi 

detaliat în Tabelul definitiv de creanţe, în valoare totală de 2.577.850,26 lei. 

Prezentarea detaliată a creanţelor se regăseşte în  Anexa nr. 2  la prezentul Plan, 

reprezentând Tabelul definitivde creanţe. 

 

 

În ce priveşte structura datoriilor reclamate de creditori prin declaraţiile de creanţe 

depuse asupra averii debitoarei, situaţia acestora se prezintă astfel: 
 

 

a) din punct de vedere al categoriei de creanţă căreia aparţin, conform Tabelului 

definitiv de creanţe rezultă că: 

 

ponderea cea mai mare o deţin creanţele chirografare, reprezentând cca. 93,66 % 

din pasivul debitoarei; 

 

datoriile bugetare sunt în proporție de 6,34 %. 
 
 

b) în funcţie de natura lor, datoriile societăţii sunt structurate astfel: 

 

creanțele de natură fiscală însumează 163.428 lei, fiind datorate creditorului 

Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice …………; 

datoriile rezultate din contracte comerciale însumează 2.414.422,26 lei. 
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5.5.  Remunerația administratorului judiciar 

 
 

 

Conform art. 140, alin. (6) din Legea nr. 85/2014, programul de plăți trebuie să 

precizeze și cum va fi asigurată plata administratorului judiciar, iar potrivit alin. (7) 

plata va putea fi făcută trimestrial pe bază de acte legale. 

 

La ședința Adunării Creditorilor prezidată de către administratorul judiciar în data 

de ………….. 2019, ora 9:00, s-a hotărât: 

 

1.Se aprobă continuarea activității de către administratorul judiciar Cabinet 

Individual de Insolvență Crăciuneanu Viorel cu un onorariu lunar fix în sumă de 138 

lei, la care se adaugă un onorariu variabil de 5 % din valoarea creanțelor recuperate 

și a bunurilor valorificate, din averea debitorului S.C. …………… S.R.L. 

2.Efectuarea de demersuri în vederea recuperării de creanțe de la S.C. ……………… 

S.R.L. în sumă totală de 28.525 lei.  

 

3.Constituirea Comitetului Creditorilor format din: Cabinet de avocat ………………. 

- Președinte, ……… – membru și D.G.R.F.P…………. – membru, (Proces – verbal 

publicat în B.P.I. nr. …………… din ……….. 2019).  
 

5.6. Analiza contului de profit și pierderi 
 

Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă 

asupra performanţei financiare, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi 

cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune şi pe această bază prezintă modul de 

formare a rezultatelor economice si financiare. Aşadar, contul de profit şi pierdere 

este un document de sinteză contabilă prin care se regrupează fluxurile de 

exploatare, financiare şi extraordinare ale unei întreprinderi.  

 

Cu ajutorul lui se explică modul de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite 

etape, permiţând desprinderea unor concluzii legate de nivelul performanţelor 

economice ale activităţii desfăşurate de o entitate într-o perioadă de gestiune. 

 

 

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimilor trei 
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ani dinaintea deschiderii procedurii de insolvență se prezintă în felul următor, 

(Tabelul nr.4): - exemplu ipotetic 

 

DENUMIREA 

INDICATORILOR 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Cifra de afaceri 93.193 59.173 316.609 

Productia vanduta 

(ct704,706) 

93.193 59.173 316.609 

Venituri din vânzare mărfuri    

Alte venituri din exploatare   91.600 

Venituri din exploatare 93.193 59.173 408.209 

Cheltuieli cu materii prime și 

materiale 

38.276 3.253  

Alte cheltuieli materiale 12.396 23.843 12.509 

Alte cheltuieli (cu energie 

și apă) 

               39.914                48.721                    2.864 

Cheltuieli privind mărfurile    

Cheltuieli cu personalul 62.161 7.883  

Ajustări de valoare 

privind imobilizările 

corporale și necorporale 

6.033 12.750 23.172 

Ajustări de valoare 

privind activele 

circulante 

   

Alte cheltuieli de exploatare 96.061 347.629 246.587 

Cheltuieli privind prestațiile 

externe 

 346.396 204.041 

Cheltuieli cu alte impozite, 

taxe 

și vărsăminte asimilate 

                       652                    205 

Alte cheltuieli                       851 42.341 

Ajustari privind 

provizioanele 

   

Cheltuieli de exploatare - 

total 

254.841 444.079 285.132 

Rezultatul din 

exploatare - 

profit(+)/pierdere(-) 

 -384.906 123.077 
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Venituri financiare    
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Cheltuieli privind 

dobânzile 

   

Alte cheltuieli financiare    

Cheltuieli financiare 86   

Rezultatul 

financiar – profit 

(+)/pierdere 

(-) 

-86   

Rezultatul curent al 

exercițiului 

- profit(+)/pierdere(-) 

   

Venituri extraordinare    

Cheltuieli extraordinare    

Rezultatul 

extraordinar - 

profit(+)/pierdere(-) 

   

Venituri totale 93.193 59.173 408.209 

Cheltuieli totale 254.927 444.079   285.132 

Rezultatul brut al 

exercițiului - 

profit(+)/pierdere(-) 

-161.734 -384.906 123.077 

Impozit pe profit    

Rezultatul net al 

exercițiului - 

profit(+)/pierdere(-) 

-161.734 -384.906 123.077 

 
 
 

Ca și cauze concrete care au determinat fenomenele sus menționate pot fi amintite, 

printre altele: faptului că prin profilul său de activitate, societatea a fost puternic 

afectată de efectele crizei economico - financiare, datorită cererii pentru serviciile 

oferite de aceasta. 
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6. CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFAȘURATĂ ÎN 

PERIOADA SUB OBSERVAȚIE 
 
 

În cursul perioadei de observație, societatea și-a continuat activitatea. 
 

Pe baza analizei informațiilor existante, se pot formula câteva concluzii cu privire 

la starea actuală a societății, respectiv la premizele reorganizării, astfel: în perioada 

de observație parcursă până în prezent, societatea debitoare și-a continuat 

activitatea economică. 
 

6.1. Pasiv acumulat în perioada de observație 
 
 

În ce privește situația pasivului suplimentar creat în perioada de insolvență, acesta 

cuprinde sume datorate partenerilor comerciali pentru livrări și prestații efectuate 

în această perioada și care se onorează în conformitate cu termenele contractuale 

în cadrul activității curente desfășurate. 
 

Aceste datorii urmează a fi achitate în baza fluxului de numerar preliminat a se 

realiza, conform previziunilor din prezentul plan. Prin planul de reorganizare se 

prevede stingerea integrală a acestor creanțe eșalonat în cadrul perioadei de 

reorganizare. 

 

7. DISTRIBUIRI PRIN PLAN VERSUS ÎN FALIMENT. TRATAMENTUL 

CREANȚELOR 
 

Așa cum s-a arătat mai sus, patrimoniul net al societății calculat pentru situația de 

faliment este de 184.830 lei (vezi pct. 5.2. pentru structura și mod de calcul). În 

același timp, pasivul reclamat de creditorii societății in cadrul procedurii este de 

2.577.850,26 lei (anexa nr.2). – exemplu ipotetic 
 
 

În caz de faliment, putem prelimina o durată de 24 de luni în care să se realizeze 

lichidarea întregului patrimoniu al societății și încheierea misiunii lichidatorului 

judiciar. Pe parcursul acestei perioade anticipăm că se vor efectua cel puțin 

următoarele cheltuieli cu derularea procedurii și gestionarea patrimoniului:  
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1.cheltuieli cu paza, protecția bunurilor (inclusiv asigurările și chirii), arhivarea de 

documente cca 3.000 lei/luna*24 luni=72.000 lei; 

 

2.servicii de publicitare pentru expunerea pe piață a bunurilor cca. 7.000 lei; 

 

3.onorarii fixe lunare lichidator judiciar 138 lei/luna*24 luni=3.312 lei; 

 

4.onorarii variabile lichidator judiciar 2.577.850,26 lei*5% = 128.893 lei. 

 

Totalul cheltuielilor preliminate pentru derularea procedurii și de conservare a 

patrimoniului sunt astfel estimate la 211.205 lei, sumă ce se distribuie prioritar, 

conform art. 159 și art. 161 din Legea 85/2014. 

 

Diferența ce ar rămâne pentru a fi distribuită către creditori este de 2.366.645,26 

lei, din care ar fi acoperit un procent de 83,34 % din totalul creanțelor. 

 

Față de situația de mai sus, prezentul plan de reorganizare propune următoarele 

distribuiri:  

 

1.plăți către creditorii bugetari – prin prezentul plan de reogranizare se propune 

plata în proporție de 100% începând cu luna a 6-a din primul an al perioadei de 

reogranizare;  

 

2.plăți către creditorii chirografari – prin prezentul plan de reogranizare se propune 

plata în proporție de 100%, plățile urmând a se face începând cu luna a 6-a din 

primul an al perioadei de reorganizare (față de situația de faliment, în care către 

această categorie s-ar plăti doar o parte din creanță). 

 

Față de cele prezentate, rezultă următoarele considerente: 
 

 

Toate categoriile de creanțe sunt defavorizate, pe următoarele considerente legale:   
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1.categoria creditorilor bugetari, care urmează a primi întreaga valoare a creanței 

admise prin Tabelul Definitiv, începând cu luna a 6-a din primul an de 

reorganizare, este defavorizată prin termenul de plată prevăzut;  

 

2.pentru categoria creditorilor chirografari, planul de reorganizare prevede de 

asemenea plata întregii creanțe, începând cu luna a 6-a din primul an de 

reorganizare, această categorie fiind astfel defavorizată prin termenul de plată 

propus. 
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8. PREVIZIUNI FINANCIARE CORESPUNZĂTOARE PERIOADEI DE 

REORGANIZARE 
 

 
 
 

Contul de profit și pierderi previzionat prezintă următoarea configurație, (Tabelul nr.5): - 

exempu ipotetic 
 

 
 

Operațiune/Perioadă Anul I Anul II Anul III Total - 
lei 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 582.624 699.149 1.608.893

3 

2.890.6

66 Producția vândută 

Venituri din vânzare mărfuri 

Alte venituri din exploatare 

582.624 

 

 

699.149 

 

 

1.608.893 

 

 

2.890.6

66 

 

 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                                   541.640                623.136 780.170 1.944.9

46 Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile 

Alte cheltuieli materiale 

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 

Cheltuieli privind mărfurile 

Cheltuieli cu personalul 

Alte cheltuieli de exploatare 

79.760 

12.000 

14.880 

 

100.000 

335.000 

91.724 

13.800 

17.112 

 

115.000 

385.500 

114.655 

17.250 

21.390 

 

143.750 

483.125 

286.1

39 

43.0

50 

53.382 

 

358.7

50 

1.203.

625 

PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE                               40.984                  7 6 . 013 828.723 945.7

20 Profit 

Pierdere 
40.984 

0 

76.013 

0 

828.723 

0 

945.720 

0 
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 0 0 0 0 

Venituri din dobânzi 

Alte venituri financiare 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 0 0 0 0 

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și 
invenstițiile financiare deținute ca active circulante 

Cheltuieli privind dobânzile 
 

Alte cheltuieli financiare 

 

 
0 

0 

0 

 

 
0 

0 

0 

 

 
0 

0 

0 

 

 
0 

0 

0 

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIAR (Ă) 0 0 0 0 

Profit 

Pierdere 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

PROFIT SAU PIERDERE CURENT(Ă) 40,984 76,013 828,723 945,7

20 Profit 

Pierdere 

40,984 

0 

76,013 

0 

828,723 

0 

945,720 

0 

VENITURI EXTRAORDINARE 0 0 0 0 

CHELTUIELI EXTRAORDINARE 0 0 0 0 

PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATEA 

EXTRORDINARĂ 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Profit 

Pierdere 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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VENITURI TOTALE 582,624 699,149 1.608.893 2,890,6

66 CHELTUIELI TOTALE 541,640 623,136 780,170 1,944,9

46 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) 40,984 76,013 828,723 945,7

20 Profit 

Pierdere 

40,984 

0 

76,013 

0 

828,723 

0 

945,720 

0 

IMPOZIT PE PROFIT 16% 6,557 12,162 132,596 151,

315 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) 34,427 63,851 696,127 794,4

05 Profit 

Pierdere 

34,427 

0 

63,851 

0 

696,127 

0 

794,405 

0 
 

 

Concomitent, a fost previzionat fluxul de numerar pentru perioada de reorganizare, 

astfel (Tabelul nr.6): - exemplu ipotetic 

 
 

DENUMIRE INDICATOR Anul I Anul II Anul III TOTAL - lei 

Numerar la începutul perioadei 0 0 0 0 

Numerar din recuperari creanțe Aport asociat  

(vânzări bunuri personale) 

50.000 

 

 

100.000 

 

 

1.842.390 

 

 

1.992,390 

 

 

Numerar din vânzări de active                                         

  NUMERAR   50,000 100.000 1.842.390 1.992.390 

Încasări din recuperări debitori     

Încasări din vânzări de active     

Încasări aferente cifrei de afaceri 722,454 866,945 1,227,028 2,816,427 

   VENITURI OPERAȚIONALE   722,454 866,945 1,227,028 2,816,427 

VENITURI FINANCIARE     

VENITURI EXTRAORDINARE     

VENITURI - TOTAL 722,454 866,945 1,227,028 2,816,427 

Cheltuieli cu materii prime și materiale  

 

 

   

consumabile 91,760 105,524 131,905 329,189 

Alte cheltuieli materiale 

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 

14,880 

 

 

17,112 

 

 

21,390 

 

 

53,382 

 

 

Cheltuieli privind mărfurile     

Cheltuieli cu personalul 100,000 115,000 143,750 358,750 

Onorarii administrator judiciar 72.000 72.000 72.000 216.000 

Alte cheltuieli de exploatare 263.000 313.500 411.125 987.625 
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   CHELTUIELI OPERAȚIONALE   541,640 623,136 780,170 1,944,946 

CHELTUIELI FINANCIARE     

CHELTUIELI EXTRORDINARE     

CHELTUIELI - TOTAL 541,640 623,136 780,170 1,944,946 

TVA colectat 137.266 164.719 214.135 516.120 

TVA deductibil 19%   102,912 118.396 148.232 369.540 

  TVA de achitat la bugetul de stat   34,354 46.323 65.903 146.580 

Taxe, impozite 28,935 39,009 71,497 139,441 

Flux de numerar disponibil 167.525 258.477 2.151.848 2.577.850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din care, plăți în cadrul programului:          167.525         258.477         2.151.848         2.577.850 

1. Creanțe bugetare: 

- D.G.F.P- ............. 6,34 % 

        10.621 

        10.621 

        16.387 

        16.387 

 

         136.420 

         136.420 

        163.428 

        163.428 

2. Creanțe chirografare: 

- Enel Energie ................ 0,30 % 

- RCS & RDS .............. 2,12 % 

- Cabinet de avocat .............. 54,27 % 

- S.C. ................. S.R.L 0,46 % 

 - ....................  36,51 % 

 

      156.904   

           503 

        3.552 

       90.916 

           771 

       61.162 

         242.090 

               775 

            5.480 

           140.276 

             1.189 

          94.370 

        2.015.428 

           6.686 

          45.527 

      1.167.808 

          9.877 

        785.530 

       2.414.422 

           7.964 

           54.559 

        1.399.000 

            11.837 

         941.062 

 

Numerar rămas după plata creanțelor 0 0 0 
 

 
 

Fundamentarea previziunilor – exemplu ipotetic 
 
 

Pentru primul an aferent perioadei de reorganizare s-a pornit de la cifra de 

afaceri realizata în exercitiul financiar aferent anului 2018, cu o creștere de 

54,34 %. Comparativ cu veniturile totale realizate în acest an se preconizează 

o creștere a veniturilor în primul an al perioadei de reorganizare cu cca 70,06 

%, iar ulterior de la un an la altul cu cca 58,38 %.  
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Estimarea are în vedere următoarele: 

 

1.pe masura creerii posibilitatilor financiare in acest sens, completarea bazei tehnico 

- materiale a societatii, care sa asigure cresterea productivitatii si calitatii 

lucrarilor; 
 

2.intensificarea activităților de promovare, marketing legate de societate și serviciile 

din oferta acesteia. Aceste activități vor fi extinse la nivel național. 
 

3.angajarea de personal în măsura în care activitatea o impune. 
 

 
 

Se are în vedere menținerea unui nivel rezonabil al rentabilității, urmare aplicării 

măsurilor de restructurare organizațională, financiară și, managerială. 
 

 
 

Se prezintă în continuare principalele măsuri pentru punerea în aplicare a planului 

de reorganizare al S.C. ……………… S.R.L., astfel:  

 

a) se are în vedere păstrarea integrală a conducerii societății, având în vedere 

calificarea acestora și calitățile personale dovedite, dar în același timp se va asigura 

și îmbunătățirea managementului în toate componentele sale;  

 

b) conducerea societății va elabora o strategie nouă de business, în cadrul careia 

principalele componente ar fi: 

 

1.alegerea clienților pe criterii de solvabilitate și luarea de măsuri asiguratorii de 

încasare a creanțelor;  

 

2.păstrarea disciplinei financiare instituită odată cu semnalarea primelor semne ale 

stării de insolvență;  

 

3.controlul strict asupra cheltuielilor efectuate. 
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c) pentru obținerea resurselor necesare realizării programului de plăți și pentru 

desfășurarea fluentă a activității, se vor oferi spre vânzare bunurile debitoarei; 

 

d) Planul propune măsuri de transmitere a unor bunuri către alte persoane fizice sau 

juridice, respectiv: 

 

vânzarea bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei se va face la valoarea de 

lichidare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator acreditat 

A.N.E.V.E.R. 

 

e) prin plan nu au fost cuprinse demersuri cum ar fi fuziuni, divizări sau darea în 

plata; 

 

f) prin prezentul plan nu s-a avut în vedere prelungirea de scadențe peste perioada de 

36 de luni prevăzută de lege; 

 

g) nu s-a avut în vedere (nefiind cazul), emiterea de titluri de valoare sau modificarea 

actului constitutiv. 
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9. PROGRAMUL DE PLĂȚI 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.133, alin. (2) din Legea nr. 85/2014, planul de 

reorganizare al societăţii trebuie să prevadă în mod obligatoriu programul de 

plată a creanţelor. 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 5, pct. 53 din Legea nr. 85/2014, este graficul 

de achitare a acestora menționat în planul de reorganizare care include, cuantumul 

sumelor de care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult 

decât sumele datorate conform tabelului definitiv de creanțe; în cazul creditorilor 

beneficiari ai unei cauze de preferință sumele vor putea include și dobânzile, precum 

și termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume. 
 

 
 

Prin prezentul plan de reorganizare, societatea îşi asumă achitarea datoriilor 

cuprinse în Tabelul definitiv de creanțe al debitoarei, în proporțiile alocate pe 

categorii de creanțe, după cum urmează:  

 

1.plăți către creditorii bugetari – prin prezentul plan de reogranizare se propune 

plata în proporție de 100% începând cu luna a 6-a din primul an al perioadei de 

reogranizare.  

 

2.plăți către creditorii chirografari – prin prezentul plan de reogranizare se propune 

plata în proporție de 100%, plățile urmând a se face începând cu luna a 6-a din 

primul an al perioadei de reorganizare. 
 

 
 

Termenele de efectuare a plății creanțelor prevăzute a fi achitate prin prezentul 

plan au fost stabilite conform Programului de plăți, parte a Planului de reorganizare. 
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10. CONTROLUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI. DESCĂRCAREA DE 

GESTIUNE 
 

 
 

În condiţiile Secţiunii a VI-a din Legea 85/2014, aplicarea planului de către 

societatea debitoare este supravegheată de trei autorităţi independente, care  

colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia. 
 

 
 
 

1.Judecătorul - sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea căruia se 

derulează întreaga procedură.  

 

 

2.Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii desfăşurate în perioada de 

reorganizare. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse 

prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea 

administratorului judiciar, 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. 
 

 
 
 

3.În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură 

directă cu latura palpabilă a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros 

asupra derulării întregii proceduri, conducând din punct de vedere operaţional 

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. 
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De asemenea, administratorul judiciar asigură debitoarei sprijinul logistic şi faptic 

pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de marketing optime și de 

asemenea asigură controlul aplicării planului prin:  

 

1.Supravegherea tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitoare, 

cuprinse în registrul judiciar prevăzut de art. 84 din lege; 

 

2.Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul 

judiciar; 

 

3.Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a 

previziunilor de încasări şi plăţi pentru următoarea săptămână; 

 

4.Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, şi prin 

prezenţa unui reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte 

ori acest lucru este necesar; 

 

5.Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în 

conformitate cu art. 144 din Legea nr. 85/2014. 
 
 
 

Descărcarea de gestiune și de obligații a debitoarei 
 
 
 
 

In conformitate cu art. 140, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, când sentința care 

confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitoarei este reorganziată în mod 

corespunzător, creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate 

sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. Astfel, în cazul pronunțării hotărârii 

de închidere a procedurii de reorganizare, creanțele creditorilor se consideră a fi 

stinse integral iar debitoarea este descărcată de obligațiile sale față de aceștia. 

 

 
 

 
 
 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 181, alin. ( 2) din Legea nr.85/2014: “la 
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data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența 

dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea 

prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare.  

 

În cazul trecerii la faliment, dispozițiile art. 140, alin. (1) devin aplicabile“. 

 

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare 

urmează a fi achitate în conformitate cu documentele din care rezultă. 
 

 
 

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 şi menţinerea debitoarei în viaţa economică. 
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11. CONCLUZII 
 
 
 

Apreciem faptul că scopul instituit de prevederile legii privind procedura insolvenţei, 

şi anume acoperirea pasivului societăţii nu poate fi atins într-o mai mare măsură 

decât prin implementarea prezentului plan de reorganizare. Așa cum s-a prezentat şi 

în cuprinsul Planului, falimentul societăţii nu reprezintă o alternativă benefica în 

vederea acoperirii pasivului. De asemenea, nu trebuie pierdute din vedere aspectele 

sociale pe care le-ar implica o procedură de faliment a societăţii. 
 

 
 
 

Menţionăm faptul că implementarea prezentului plan va avea consecinţe şi pe plan 

economic şi social, asigurând menţinerea în circuitul comercial a unei afaceri 

viabile, restructurate atât din punct de vedere operaţional cât şi financiar, un viitor 

contribuabil la bugetul consolidat al statului. 
 

 
 
 

În temeiul prevederilor art.132, alin.(1) din Legea nr. 85/2014, prezentul plan de 

reorganizare al societăţii este propus de către administratorul judiciar desemnat. 

Condiţiile preliminare pentru depunerea prezentului plan de reorganizare, au fost 

îndeplinite.  
 
 
 
 

Societatea nu a făcut obiectul procedurii instituite prin prevederile Legii nr.85/2014 

şi nici ale Legii nr.64/1995, anterior deschiderii procedurii insolvenţei în Dosar 

nr………., aflat pe rolul Tribunalului ……………. Nici societatea şi niciun  membru 

al organelor de conducere ale acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna 

din infracţiunile prevăzute de art.132, alin. (4) din Legea nr.85/2014. 
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Planul de reorganizare al societăţii prevede ca modalitate de reorganizare a acesteia 

restructurarea operaţională şi continuarea activităţii societăţii conform obiectului 

de activitate al acesteia. Planul de reorganizare pe care îl supunem atenţiei 

judecătorului - sindic şi creditorilor societăţii cuprinde perspectivele de redresare 

ale societăţii în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii acesteia, indică 

mijloacele financiare disponibile şi ține seama de evoluţia cererii pe piaţă faţă de 

oferta serviciilor societăţii. 
 

 
 
 

Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat 

potrivit art.139, alin. (5) din Legea nr. 85/2014, dacă condițiile în care a fost propus 

planul de reorganziare nu mai corespund ipotezelor de calcul si previziune sau au 

fost identificate alte modalități de stingere a creanțelor, sau surse de finantare. 

Modificările propuse ce vor fi aduse planului de reorganziare vor fi prezentate 

creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege. 
 

 
 
 

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea 

permanentă a derulării acestuia, de către factorii menţionaţi în cuprinsul planului, 

constituie o garanţie solidă a realizării obiectivelor pe care şi le propune, respectiv 

plata pasivului asumat prin plan şi menţinerea afacerii S.C. ………………… S.R.L. în 

viaţa economică, motiv pentru care supunem votului conform legii, prezentul plan de 

reorganizare. 

 
 

Administrator judiciar, 

 

Cabinet individual de insolvență “Crăciuneanu Viorel” 

 

Prin dr.ec.Viorel CRĂCIUNEANU
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Anexa 1  
 

Program de plaţi 
 
 
 
 

 

 
 
 

Luna 

 
Creanțe  

 Total 

creanțe 

 
DGRF   

 Enel Energie ........  

 

RCS & RDS . 

  

 

Cabinet de avocat  

S.C. ...... S.R.L. .............. 

 

 

 

RON 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 1.770 83 592 15.152 128 10.193 27.918 

8 1.770 83 592 15.152 128 10.193 27.918 
9 1.770 83 592 15.152 128 10.193 27.918 

10 1.770 83 592 15.152 128 10.193 27.918 
11 1.770 83 592 15.152 128 10.193 27.918 

12 1.771 88 592 15.156 131 10.197 27.935 

Total 

an I 

 

10.621 
 

503 

 

3.552 

 

90.916 

 

771 

 

61.162 

 

167.525 

13 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

14 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

15 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

16 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

17 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

18 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

19 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 



 

 

 
20 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

21 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 
22 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

23 1.365 64 456 11.689 99 7.864 21.537 

24 1.372 71 464 11.697 100 7.866 21.570 

Total 

an II 

 

16.387 

 

775 

 

5.480 

 

140.276 

 

1.189 

 

94.370 

 

258.477 

25 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

26 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

27 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

28 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

29 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

30 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

31 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

32 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

33 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

34 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

35 11.368 557 3.793 97.317 823 65.460 179.318 

36 11.372 559 3.804 97.321 824 65.470 179.350 

Total 

an III 

 

136.420 

 

6.686 

 

45.527 

 

1.167.808 

 

9.877 

 

785.530 

 

2.151.848 

Total 163.428 7.964 54.559 1.399.000 11.837 941.062 2.577.850 
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