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PLAN DE REORGANIZARE 
SC DIETA-PAN SRL 

 
BENEFICIARI: 
� JUDECATORUL SINDIC 
� CREDITORI 
� ADMINISTRATOR JUDICIAR 
 
Februarie  2014 
 
1. Prezentare generală 

Scopul fundamental al planului de reorganizare îl reprezintă acoperirea pasivului 
debitorului în insolvenţă, conform prevederilor art.2 din Legea 85/2006, în contextul 
asigurării unui nivel al recuperării creanțelor pentru creditorii societății superior celui de 
care aceștia ar avea parte în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment. 

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este 
reorganizarea debitorului şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele 
sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevantă funcţia economică a 
procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în 
insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurarea economică, şi numai în subsidiar, în 
condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la 
procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare 
este Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. Conținutul prezentului plan atinge 
cerințele Secțiunilor 5 și 6 din Legea 85/2006. Datorită propunerilor comerciale pe care 
debitoarea le-a formulat prin prezentul plan, încercând ca în această perioadă să incaseze 
intr—un cuantum cat mai mare a sumelor de la clienti dar mai ales eficientizarea activitatii 
si obtinerea de profit, exista certe premise ca planul să fie votat și în aceste condiții acesta 
să fie confirmat și de catre judecătorul sindic. 

Conform art.101 din Legea 85/2006 planul urmărește un tratament corect şi 
echitabil pentru toate categoriile de creditori, respectând următoarele condiții: 

a) nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul 
nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; 

b) nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult 
decât valoarea totală a creanţei sale; 

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe 
cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia 
prevăzută la art.100 alin.(3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul 
falimentului. 
Așa cum menționează și administratorul judiciar in raportul privind cauzele si 

imprejurarile care au condus la aparitia incetarii de plati, societatea debitoare a semnalat 
existența stării de insolvență și și-a exprimat intenția de a-și reorganiza activitatea, 
considerând că trebuie să intervină, in vederea redresării situației.  
 

Prin Sentinta Civila Nr.481/CC din data de 09.10.2013 s-a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC DIETA-PAN SRL în dosarul 
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nr.6828/62/2013 aflat pe rolul Tribunalului  Brasov - Secția  a II-a Civilă, fiind admisă 
cererea debitoarei de deschidere a procedurii. 

 Menționăm faptul ca deschiderea procedurii s-a făcut cu păstrarea dreptului de 
administrare al debitoarei. Prin aceeași sentinta a fost numit în calitate de administrator 
judiciar provizoriu al debitoarei, fiindu-i stabilită obligația de a îndeplini atribuțiile 
prevazute de art.20 din Legea 85/2006,  CENTU SPRL din Brasov, Str.Olarilor Nr.16 
inregistat in RFO II – Nr.0258. Ulterior la prima adunarea a creditorilor din data de 
20.12.2013 raportat la prevederile art.19 alin.(2) din Legea 85/2006 administratorul judiciar 
provizotiu a fost confirmat. 

Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență privind debitoarea a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nr.17475 din data de 24.10.2013 cu 
respectarea dispozițiilor art.7 alin.(1) din Legea 85/2006 și comunicată prin poștă cu 
confirmare de primire, creditorilor identificați conform listei puse la dispoziție de către 
debitoare. 

Debitoarea și-a manifestat interesul pentru depunerea unui plan de reorganizare, 
prin cererea de intrare în insolvență. Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei 
tabelul definitiv rectificat de creante obtinut in urma evaluarii dispusa de administratorul 
judiciar in baza art.41 alin.(2) din Legea 85/2006 a garantiilor instituite in favoarea 
creditorilor garantati, acesta fiind afișat la Tribunalul Brasov la data de 06.02.2014. 
Conform dispozițiilor Legii 85/2006 în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului 
definitiv de creanţe, debitoarea sau orice alta parte indreptatita asa cum este precizat la 
art.94 din Legea privind procedura insolventei poate depune un plan de reorganizare. 
Prezentul plan este întocmit si depus de către debitor prin administratorul special Puscasu 
Neculai. Planul prevede restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, și recuperarea 
creantelor de la clientii carora li s-au livrat marfurile sau executat serviciile conform 
contractelor. 

Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului sunt: 
A. Asigurarea unor surse de venit din: 

i. Desfășurarea activității curente la un nivel cat mai eficient versus costuri de 
utilizare avand in vedere piata pe care activeaza debitoarea. Soceitatea se 
bazeaza pe vanzarea de bunuri cu amanuntul in cadrul magazinului situat in 
Brasov, zona Calea Bucuresti colt cu Str. Zorilor unde se comercializeaza articole 
naturiste ca ceaiuri, siropuri, cosmetice naturiste, suplimente alimentare 
(capsulate), tincturi naturale, cereale bio, uleiuri (atat aromoterapeutice cat si de 
uz intern) 

ii. Dezvoltarea activitatii in viitorul apropiat prin comercializarea de furaje, 
ingrasaminte naturale  si nutreturi pentru animale printr-un punct de vanzare ce 
urmeaza a-l deschide in Localitatea Codlea. 

iii. Vanzarea bunului imobil, teren in suprafata de 1162,98 mp. situat in Brasov, Poiana 
lui Manole,  inscris in CF nr.102431 Brasov in conditiile prevazute la art.116-118 
din Legea 85/2006. Terenul care nu este necesar continuarii activitatii si nici 
implementarii prezentului plan de reorganizare (nu reprezinta un bun “core 
business”) a fost evaluat de catre un expert ANEVAR, si urmeaza a fi scos la la 
vanzare prin licitatie la pretul de piata prezentat in raportul de evaluare ce a fost 
depus si la dosarul cauzei. Vanzarea poate avea loc incepand cu primul trimestru 
al planului de reorganizare si pana la finalul acestuia, in functie de potentialii 
clienti. De mentionat ca asupra terenului propus spre valorificare exista o ipoteca 
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de rang I in favoarea creditoarei CEC BANK SA Sucursala Brasov iar sumele 
obtinute in urma vanzarii urmeaza a fi distribuite catre aceasta intocmai cu 
prevederile art. 121 din Legea 85/2006. 

iv. Imprumut obtinut de la actionarul majoritar in caz de nevoie de lichiditate pentru 
perioadele de timp scurse de la momentul facturarii si pana la data efectiva a 
incasarii. 

B. Distribuiri catre creditori. 
C. Măsuri de eficientizare a activitatii curente. 
D. Echilibrarea activului cu pasivul, asigurarea unui flux de numerar pozitiv. 

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății debitoare prin 
reorganizarea activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context 
economic caracterizat printr-o acută criză de lichidități și o scădere semnificativă a cererii 
pentru achiziția de bunuri imobile, mobile si marfuri precum cele existente în patrimoniul 
societății. Încercarea de acoperire a pasivului societății debitoare prin lichidarea unor 
bunuri ca cele inregistrate in activul societatii nu va acoperi valoarea creantelor inscrise in 
tabelul definitiv rectificat si va necesita un interval de valorificare destul de mare, generat 
de inexistența unei cereri susţinute pentru acestea. Pe de altă parte, continuarea activității 
societății va duce la obținerea de surse suplimentare de venit, care vor fi angrenate atât în 
acoperirea masei credale cât și a debitelor curente ale societății. 

Făcând o comparaţie între gradul de satisfacere a creanţelor în cadrul procedurii de 
reorganizare si cea de faliment este clar că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil, 
doar că în procedura reorganizării, la lichidităţile obţinute din vanzarea bunului imobil ce 
nu este necesar activitatii debitoarei se adaugă la profitul rezultat din continuarea 
activităţii ce este destinat acoperirii pasivului. 

Un alt avantaj este acela prin care continuând activitatea, va creşte considerabil 
gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăţi „active”, faţă de situaţia valorificării 
patrimoniului unei societăţi „moarte”, nefuncţionale (patrimoniu care, nefolosit, este 
supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării). 

Societatea are costuri fixe semnificative, date de activitatea de gestionare a 
patrimoniului (utilităţi, asigurări, impozite, taxe locale etc), cheltuieli care nu pot fi 
amortizate decât prin desfăşurarea activităţii de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul 
nefericit al falimentului societăţii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor 
vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca şi cheltuieli de conservare şi 
administrare), împietând asupra valorii obţinute din vânzare, şi diminuând în mod direct 
gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor. 

Procesul de reorganizare oferă un avantaj evident și creditorilor bugetari deoarece 
reorganizarea instituie un regim riguros de control al plăţilor făcute la bugetele de stat ca 
urmare a derulării activității curente și viitoare, astfel că debitoarea va datora în continuare 
impozit pe profit rezultat în urma înregistrării veniturilor din reducerea unor creanțe, 
precum și impozitele și taxele care se vor datora ca urmare a continuării activității 
debitoarei.  

Pentru a putea identifica măsurile concrete si eficiente de redresare, planul de 
reorganizare pornește de la identificarea principalelor cauze care au stat la baza apariției 
stării de insolvență. 

Acestea au fost prezentate pe larg în raportul privind cauzele și împrejurările care 
au dus la apariția stării de insolvență, întocmit de administratorul judiciar conform art.59 
din Legea 85/2006, putând fi sintetizate după cum urmează: 
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⇒ Activitate comerciala  redusa substantial in anul 2012 si mentinandu-se in acelasi 
trend descrescator si in 2013, astfel ca veniturile obţinute pana la momentul 
deschiderii procedurii generale a insolventei au fost foarte mici faţă de cele 
previzionate  de managementul companiei. 

⇒ Valori însemnate ale cheltuielilor ocazionate cu plata  dobanzilor pentru creditele 
contractate;  

⇒ Lipsa de resurse financiare pentru achitarea obligatiilor catre bugetul consolidate al 
statului, care de asemenea au generat dobanzi si penalitati.  .  
Planul urmărește acoperirea intr-o proportie cat mai mare a pasivului debitoarei și 

continuarea unei activități comerciale eficiente, prin asigurarea unui echilibru patrimonial 
între activul real al societății și pasivul aferent, eliminând acele datorii suplimentare care 
nu au corespondent în activ, în contextul unei îndestulări superioare față de cea în care s-
ar fi îndestulat creditorii în situația falimentului. 

Creditorii monitorizează în perioada de reorganizare activitatea debitoarei prin 
intermediul administratorului judiciar. 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. 

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, supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi 
având posibilitatea şi obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că, din diferite 
motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori. 
 
2. Date despre societate 
2.1. Prezentarea SC DIETA-PAN SRL 
 SC DIETA-PAN  SRL, a fost infiintata in anul 2001 de catre asociatul unic Puscasu 
Neculai. A desfasurat activitate in domeniile comertului cu amanuntul al imbracamintei, 
al produselor cosmetice si de parfumerie, al plantelor si semintelor, etc. Activitatea s-a 
desfasurat prin doua puncte de lucru, deschise in Loc. Codlea str. Scheilor nr. 1 jud. 
Brasov si in Brasov Str.Calea Bucuresti nr.80 bl. 4 sc. A Apt. 3. Din cauza scaderii 
semnificative a cererii, activitatea s-a redus, astfel ca veniturile realizate nu au putut 
acoperii plata la scadenta a creditelor bancare si a obligatiilor bugetare, astfel ca in temeiul 
prevederilor art. 27  din Legea 85/2006, a fost obligate sa solicite deschiderea procedurii 
generale a insolventei.  
 Prin cererea de deschidere se solicita pastrarea dreptului de administrare si se arata 
totodata intentia de intrare in procedura de reorganizare in baza unui plan care va 
propune restructurarea activitatii in vederea stingerii intr-o proportie cat mai mare a 
datoriilor. Motivele invocate de catre debitoare in formularea cererii sunt: starea 
economica generala dificila; un dezechilibru financiar insemnat astfel incat compania nu 
mai poate asigura plata scadenta a tuturor obligatiilor sale; gradul de indatorare ridicat in 
acest context. 
 In prezent debitoarea se afla intr-o stare de restructurare interna a activitatii 
implementandu-se masuri si proceduri in scopul de a mentine situatia economica sub 
control prin eficentizarea activitatii, sistarea activitatilor nerentabile, identificarea de 
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resurse, cai si mijloace pentru realizarea obiectivului de dezvoltare economica si 
sustenabilitate functionala.  
 La data de 09.10.2013 Tribunalul Braşov, prin judecător sindic Monica Detesanu, a 
dispus prin Sentinţa civilă Nr.481/CC/SIND admiterea cererii formulata de societatea 
debitoare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi a numit ca 
administrator judiciar societatea CENŢU SPRL din Braşov. 
 
2.2. Evolutia situatiei financiare până la deschiderea procedurii 
 Punctul de plecare în aprecierea perspectivelor reale de redresare ale societății este 
analiza evoluției financiare a companiei în anii precedenți momentului deschiderii 
procedurii insolvenței, precum și situația existentă la data deschiderii procedurii, 
diagnosticul economic efectuat pe o perioadă substantiala de timp, evoluția activelor 
societății, mijloacele financiare disponibile, precum și aspecte legate de alte constrângeri 
interne și externe la nivelul societății și a pieței. 

În cadrul raportului privind cauzele care au dus la apariția stării de insolventă, 
întocmit de către administratorul judiciar conform prevederilor legale, au fost analizate 
situatieI financiare inaintea deschiderii procedurii instituite de Legea 85/2006 și au fost 
formulate concluzii în urma analizelor efectuate, după cum urmează :  

 
Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.08.2013 

Cifra de afaceri  130.827 46.337 24.160 
Venituri din vanzarea marfurilor 130.827 46.337 24.160 
Alte venituri din exploatare 20.161 91 0 
Total venituri  150.988 46.428 24.160 

Cheltuieli privind stocurile  2.273 0 0 
Cheltuieli privind marfurile 89.238 29.903 15.333 
Chelt. cu utilitatile 2.559 1.546 975 
Chelt. cu pers., asig. si protectie sociala 21.363 13.866 11.603 
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 0 0 0 
Chelt. cu prestatii externe 25.920 7.217 2.361 
Cheltuieli cu impozite si taxe 247 736 220 
Chelt. cu despagubiri si active cedate   0 
Chelt. cu dobanzile 21.009 19.937 12.919 
Total cheltuieli 162.609 73.205 43.413 

Rezultatul brut  -11.621 -26.777 -19.253 
Impozit profit 0 0 0 

Rezultat net -11.621 -26.777 -19.253 

 
�  Evolutia  cifrei de afaceri pe perioada analizată  este una descrescatoare , astfel ca in 

exercitiul financiar 2012 veniturile realizate reprezinta doar 35% fata de cele realizate 
in anul 2011, in exercitiul 2013 mentinandu-se la acelasi nivel scazut. 

� Cheltuielile de natura dobanzilor au o pondere importanta , 13 % in 2012,  27% in 2012 
si 30% in 2013; 
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2.2. Evolutia situatiei financiare pe perioada de observatie  
 Odata cu deschiderea procedurii insolventei societatea a intreprins toate demersurile 
prevazute de Legea 85/2006, continuandu-si activitatea de profil si efectuand plati catre 
creditorii curenti.  
 Pentru perioada cuprinsa in tot anul 2013 s-a realizat o situatie a contului de profit si 
pierdere. Situatia financiara prezentata mai jos vine sa sustina punctul de plecare in 
realizarea cash-flow-ului si a bugetului de venituri & cheltuieli prezentate in anexele 
prezentului plan de reorganizare: 

Profit and Loss / Contul de 
profit si pierdere 

Decembrie 2012 
Nr luni  

Decembrie 2013 
Nr luni 

12 12 
1 CIFRA DE AFACERI 46.337,00 100,00% 27.271,00 100,00% 
2 Costul bunurilor vandute 31.401,00 67,77% 21.025,00 77,10% 

3 
REZULTAT BRUT DIN 
EXPLOATARE 14.936,00 32,23% 6.246,00 22,90% 

4 
Alte venituri din 
exploatare 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

5 Cheltuieli cu salariile 13.865,00 29,92% 13.798,00 50,60% 

6 
Alte cheltuieli de 
exploatare 8.002,00 17,27% 3.635,00 13,33% 

7 Cheltuieli cu amortizarile 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
8 Cheltuieli cu provizioane 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

9 
REZULTAT NET DIN 
EXPLOATARE -6.931,00 -14,96% -11.187,00 -41,02% 

10 Cheltuieli cu dobanzile 19.937,00 43,03% 11.582,00 42,47% 

11 
Castiguri/pierderi din dif 
de schimb  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

12 
Alte venituri 
(neoperationale) 91,00 0,20% 0,00 0,00% 

13 
Alte cheltuieli 
(neoperationale) 0,00 0,00% 717,00 2,63% 

14 PROFIT BRUT -26.777,00 -57,79% -23.486,00 -86,12% 
15 Impozit pe profit 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
16 PROFIT NET -26.777,00 -57,79% -23.486,00 -86,12% 

INDICATORI FINANCIARI 
1 EBITDA -6.931,00 -14,96% -11.187,00 -41,02% 
2 EBITD -6.931,00 -14,96% -11.187,00 -41,02% 
3 Vanzarile fata de CA 2010 -64,58% -41,15% 

4 
Marja profitului brut 
(PBT/Sales) -57,79 -86,12 

5 Marja profitului net -57,79 -86,12 

6 
Gradul de acoperire al 
dob.Din profit  -0,34 -1,03 

7 
Imprumuturi TS/ Cifra de 
afaceri 3,74 6,29 

8 
Lichiditatea (Current 
Ratio) 0,24 0,18 



“SC DIETA-PAN SRL – in insolventa”  
Brasov, Str. Muncii nr.10, bl.E18, Ap.15 jud.Brasov  CUI: RO 13807046; RC: J08/383/2001; 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 7

9 
Lichiditatea imediata 
(Quick Ratio) 0,00 0,00 

10 
Rotatia clientilor 
(debitorilor) 0,00 0,00 

11 Rotatia stocurilor 697,49 807,67 
12 Rotatia furnizorilor 353,24 367,52 

13 
Datorii / Capitaluri 
proprii 1,64 2,00 

14 
Rentabilitatea activelor 
(Return on Assets) -1,64 -2,95 

15 
Rentabilitatea 
capitalurilor -16,97 -17,48 

16 Solvabilitatea 0,38 0,33 
  
    Societatea dupa declansarea procedurii insolventei a intreprins toate masurile legale in 
vederea recuperarii sumelor de la clientii debitori si deasemenea in vederea implementarii 
unui plan de reorganizare viabil a redus foarte mult cheltuielile care afectau direct marja 
de profit.  
 
3. Activul societatii 
 La data de referinta economica pe care s-a realizat prezentul plan de reorganizare, 
respectiv 31.12.2013, situatia patrimoniului societatii dupa inventariere si coroborat cu 
evaluarea realizata de expertul ANEVAR  in conformitate cu art.41 alin.(2) din Legea 
85/2006 a rezultat urmatoarea situatie: 

  DENUMIRE 
VALOARE 

CONTABILA 
NETA 31.12.2013 

VALOARE 
JUSTA (valoare 

de piata) 
1 Disponibilitati banesti 774,00 774,00 
2 Creante de incasat (clienti de incasat) 0,00 0,00 
3 Stocuri - net 47.170,00 32.521,00 
4 Alte active circulante 0,00 0,00 
5 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 47.944,00 33.295,00 
6 Terenuri:  354.900,00 215.895,00 
7 Constructii  0,00 0,00 
8 Echipamente si alte mijl.fixe - net din care 120,00 120,00 
  Echipamente tehnologoce si utilaje 120,00 120,00 
  Mijloace de transport 0,00 0,00 
  Mobilier + birotica 0,00 0,00 

10 Imobilizari necorporale  0,00 0,00 
11 Imobilizari financiare 0,00 0,00 
12 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 355.020,00 216.015,00 
13 Active de regularizare ( chelt. in avans) 0,00 0,00 
14 TOTAL ACTIV 402.964,00 249.310,00 

 
 In conditiile in care activul total evaluat in cel mai fericit caz este de 249.310 lei, 
nefiind luate in considerare datoriile curente (de ~ 17.000 lei) si datoriile cu procedura 
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insolventei sau alte litigii posibile iar masa credala este in valoare de 274.900 lei, se poate 
observa ca prin realizarea unui „hair-cut” al datoriilor in scopul echilibrarii activului real 
cu pasivul existent la data analizei si coroborat cu situatia faptica a serviciilor, marfurilor 
livrate si a previziunilor pentru anul 2014 si urmatorii, se intrevede posibilitatea 
dezvoltarii unei activitati generatoare de profit ce va putea (in conformitate cu Legea 
85/2006) acoperi masa credala propusa spre plata prin prezentul plan de reorganizare.  
 
3.1. Prezentarea activului imobilizat și a garanțiilor. 

La data intocmirii prezentului plan de reorganizare situatia activului SC DIETA-
PAN SRL evaluat in baza art.41 alin.(2) din Legea 85/2006 conform solicitarii dispuse de 
catre administratorul judiciar se prezinta astfel: 

 
Bunurile imobile: 
1. Proprietatea imobiliară – teren liber  în suprafaţă totală de 1.163 mp amplasat în 

intravilanul localitatii Timisul de Sus, zona Poiana lui Manole, strada f.n, judetul, cu 
urmatoarele caracteristici:   
� Este fomată din  1 lot de teren cu suprafata totala de 1.163 mp  (conform extrasului 

de carte funciară  si a a planului de amplasament ), . 
� Localizare: proprietatea subiect este amplasata in  intravilanul localitatii Timisul de 

Sus , zona Poiana lui Manole,la c.c.a 18 Km de municipiul Brasov si 4 Km de 
statiunea Predeal, cu acces din DN1 pe drum de explatare compactat si pietruit pe o 
distanta de c.c.a 700., în zona aflandu-se proprietati imobiliare de tip terenuri libere, 
proprietati rezidentiale de tip vile unifamiliale cu regimul de inaltime P+1Et+Mn si 
pensiuni turistice.Terenul s-a putut identifica fiind imprejmuit cu gard din lemn. 
Identificarea s-a facut in prezenta proprietarului d-na Puscasiu Petruta.  

� Tip localitate: rurala, de tip comuna 
� Forma geometrica:  dreptunghiulara  
� Topografie: plană 
� Front stradal: 32 m , .  
� Utilitati: apă – conducta de alimentare cu apă potabilă la o distanţă < 150ml ;  curent 

electric – reteaua de joasa tensiune de tip LEA ( linie electrica aeriana ) la limita din 
partea de Est; reţeaua de gaz existentă la o distanţă  < 150 ml,   

� Accesul se realizează direct din drum national amenajat DN 1 Brasov – Predeal, 
prin drum lateral de exploatare compactat si pietruit pe o distanta de aproimativ 
700m.  

� Tip zonă: preponderent rezidential/turistic ; în zonă se află proprietăţi imobiliare 
de tip terenuri libere, vile unifamiliale cu regimul de inaltime P+1Et+Mn si 
pensiuni turistice .  

� Zonă de amplasare: periferic. 
� Utilizare imobil:  teren liber situat în intravilanul localităţii avand categoria de 

folosinta actuala-altele. 
� Certificate, autorizaţii, restricţii: Nu s-a prezentat certificat de urbanism din care să 

rezulte destinaţia sau restricţiile terenului. La inspecţie nu s-au identificat pe teren 
construcţii, iar la marginea terenului, în partea de Nord se află amplasată linia de 
medie tensiune, fapt  care nu impune restricţii constructive asupra terenului.  

� Regim juridic: intravilan 
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� Vecinătăţi: Nord:- teren liber, Sud:  - teren liber  - Pitesti, Est: - teren liber viitorul 
drum de acces prevazut in puz, Vest: - teren liber. 

� Data evaluării: 26.012.2014 
� Data cursului valutar: 26.01.2014 
� Data inspecţiei: 23.01.2014 

 
Descrierea juridică: 
� Proprietatea subiect : proprietar asupra imobilului este S.C. DIETA PAN S.R.L. 

,întabulare  drept de proprietate, dobandit prin Adjudecare, cota actuala 1/1,  
incheiere nr. 19267/06.06.2005 cf, in baza urmatoarelor acte: 

o Act certificat de atestare nr. 4313/2005 emis de Primaria Predeal; 
o Proces varbal de adjudecare nr. 4763/1/2004 

� Terenul subiect este inscris în CF 102431/Brasov ( C.F. vechi 37003) sub nr. top 
13589/2/2/2/2/2/2/1/a/a/1/154.  

� Sarcini inscrise in C.F: 
o La C1 este intabulat dreptul de ipoteca in valoare de 130.000RON in favoarea 

CEC BANK SUCURSALA BRASOV , in baza Actului notarial nr. 760 din 
05.10.2009 emis de NP Hermeneanu Adriana Daniela, incheiere 
74707/06.10.2009 

 
În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea 

proprietăţii imobiliare evaluate, ţinând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, 
este de 41 EURO/mp- respectiv 47.680 EURO pentru intraga suprafata de 1.163 mp          
echivalent a 215.895 RON. 
Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii precum si considerente privind 
valoarea sunt: 
⇒ Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condţtiile limitative şi 

aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile generale şi 
specifice aferente perioadei de evaluare; 

⇒ Valoarea nu ţine seama de responsabilitatile de mediu şi de costurile implicate de 
conformarea la cerinţele legale; 

⇒ Valoarea include terenul şi amenajările acestuia de natura reţelelor şi utilităţilor. 
⇒ valoarea opinata se refera la pretul pe mp si pretul pentru întreaga proprietate 

imobiliară, aşa cum a fost descrisă în prezentul raport, de 1.162 mp si nu contine TVA 
⇒ Valoarea este valabila numai pentru utilizarea considerata care este si destinatia strict 

admisibila; 
⇒ Cursul de schimb considerat este de 4.5280 RON/EUR. Valorile exprimate în EUR 

sunt valabile atât timp cât condiţiile în care s-a realizat evaluarea (starea pietei, nivelul 
cererii si ofertei, inflatie, evolutia cursului de schimb etc.) nu se modifica semnificativ. 
Pe pietele imobiliare valorile pot evalua ascendent sau descendent o data cu trecerea 
timpului si variatia lor in raport cu cursul valutar nu este liniara; 

⇒ Valoarea este subiectiva; 
⇒ Valoarea este o predictie; 
⇒ Valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu; 
⇒ Evaluarea este o opinie asupra unei valori. 
⇒ Valoarea nu conţine TVA.. 
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Bunurile mobile – sunt evaluate la valoarea lor contabila in conditiile in care debitoarea 
are in lista mijloacelor fixe aferente bunurilor mobile doar trei pozitii:  

� Casa de marcat – valoare 0 in conditiile in care nu este un bun vandabil 
� Cantar electric – valoare 120 lei – valoare neta contabila 
� Vitrina frigorifica – valoare 0 – bunul a fost propus pt casare 

 
3.1. Prezentarea activului circulant 
 
Stocul de marfa: reprezentat de produse naturiste obtinute din prelucrarea plantelor si a 
fructelor de tipul ceaiuri, tincturi, pastile aflate in proprietatea  S.C. DIETA  PAN S.R.L. si 
comercializate la magazinul amplasat in strada Zorilor din Brasov. Reprezentanţii 
societăţii S.C. DIETA  PAN S.R.L., au pus la dispoziţia evaluatorului situatia stocurilor de 
marfa (liste, locatie, specificatii), precum şi date privind rulajul stocurilor, evaluarea 
efectuându-se la nivelul lunii  ianuarie 2014. Structura stocurilor este compusa din marfuri 
pentru laboratoare medicale. 
Din informaţiile culese se constată că: 

� Bunurile sunt stocate în condiţii  bune de depozitare pentru astfel de produse; 
� Stocul subiect se compune din bunuri cu garanţie de calitate  conform standardelor 

în vigoare şi pieţei specifice.  
� Structura tipodimensională a stocurilor este ancorată în istoricul vânzărilor şi cererii 

de pe piaţă; 
� Rulajele lunare sunt, conform declaraţiilor proprietarului (si a informatiilor puse la 

dispozitie de catre acesta), in medie pe piaţă, fapt pentru care împrospătarea 
stocurilor se face la termene relativ medii; 

� Bunurile sunt cu vandabilitate relativ medie spre scazuta, rulajele  confirmă 
vandabilitatea (majorităţii) acestor stocuri (rulajele având  inclus şi aportul locaţiei,  
zona favorabila şi având condiţiile necesare unei bune expuneri şi manipulări a 
mărfurilor); 

Stoc mediu lunar 41.312 lei      
Cifra de afaceri 60.000 lei 
Numarul mediu de rotatii al stocurilor 1,452 
Durata medie de rotatie stocuri in zile 251,12 
Durata medie de rotatie stocuri in luni 8,256 

 
Mentiune: Având în vedere scopul evaluării, estimarea valorii de piata a stocului de 
marfa, asa cum este definită în standardul internaţional de evaluare  IVS  – Cadru 
general – 2011 in vederea estimarii valorii de piata pentru stabilirea valorii 
garantiilor conform art. 41 , alin. 2 din Legea 85/2006, pentru o gândire unitară, 
pentru estimarea valorii stocurilor evaluatorul a selectat valoarea stocului mediu 
aplicându-i-se riscurile aferente conform evaluarii calitative a stocurilor. 

Luând în considerare considerentele de mai sus: 
� se constată că valoarea existentă în contabilitate (si preluata in centralizator) 

corespunde, în mare măsură, unui potenţial de valorificare pe piaţă la un nivel 
satisfăcător, în cazul în care este necesară valorificarea  acestor stocuri. In acest sens, 
piaţa  impune ajustarea acestora cu deprecierile pe care piaţa le recunoaşte 
domeniului. De menţionat însă că o valorificare rapidă a întregului stoc implică o 
oferta promoţională, deci coborârea preţurilor. În aceeaşi ordine de idei se impune a 
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se preciza că, o valorificare globală atrage şi practicarea de discount-uri 
semnificative. 

În evaluarea calitativă a stocurilor evaluatorul a apreciat calitatea stocurilor din 
următoarele puncte de vedere: 
� risc demodare 
� risc de contact cu mediul  
� risc sezonalitate sau cădere piaţă  (scădere cerere)  
� risc expirare garanţie 

S-a aplicat o grilă de punctare a acestor riscuri limitele fiind notate: 
� EXTREM 5,0    
� FĂRĂ  0,0 
Ţinând cont de probabilitatea de apariţie a fiecărui eveniment, s-a obţinut , astfel, o 

notă de risc mediu pentru stocul de marfa. Prelucrarea sub formă valorică s-a efectuat 
printr-o atribuire a notelor pe cele patru riscuri (impacturi de depreciere). S-a obţinut 
astfel o depreciere medie estimată a stocului în ipoteze de existenţă a unui risc minim 
pentru fiecare clasă (dat fiind scopul evaluării nu s-a punctat cu „zero” nici o componentă 
de stoc).  
Evaluarea s-a făcut urmărind Standardele internaţionale de evaluare - 2011: 

• IVS – Cadrul general 
• IVS 101 – Sfera misiunii de evaluare 
• IVS 102 – Implementare  
• IVS 103 – Rapoartarea evaluarii  
• Ghiduri de evaluare 2011 
• GE 1 – Verificarea evaluarilor 

Ţinând cont de scopul evaluării, s-au urmărit recomandările standardului IVS –Cadru 
general 
S-a apelat la estimarea unor „valori de piaţă” aşa cum este definită în IVS – Cadrul 
general: 

• “Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, la 
data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie 
nepartinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere”. 

• Metodologia de evaluare a bunuri mobilelor este prevăzută în Standardele 
Internaţionale de Evaluare: IVS 220 – „Imobilizari corporale mobile”   

Stocurile au fost inspectate, în 23.01.2014 (prin sondaj) in prezenta reprezentantului 
societatii debitoare la magazinul situat in strada Zorilor , Brasov, jud Brasov.  Ele sunt 
depozitate în condiţii specifice, considerându-se că: 

� mediul de depozitare este cel recomandat de producători. 
� Pentru evaluare s-a  considerat că: 
� Bunurile se incadreaza in termenele de valabilitate eliberate de producatori si 

pastrate in conditiile recomandate de acestia; 
� Situaţia scriptică prezentată corespunde cu cea fizică (sondata de evaluator); 
� Volumul stocului prezentat este unul mediu, acesta regasindu-se permanent in 

gestiunea solicitantului. 
Informaţiile utilizate au fost: 

o Situatia stocurilor de marfă (listele cu produse, cantitati, preturi, valori; informatii 
legate de istoric, rulaje, sezonalitate, etc.); 
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o Informaţii privind piaţa specifică (oferta, cerere, preţuri, concurenta, etc.) 
o Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate (standarde de 

evaluare, etc); 
Sursele de informaţii au fost: 

� Reprezentantii S.C. . DIETA  PAN S.R.L  - pentru informaţiile legate de situaţia 
stocurilor, care sunt responsabili exclusivi  pentru veridicitatea informaţiilor 
furnizate; 

� presa de specialitate, internetul, piata concurentiala; 
� baza de date a evaluatorului; 
� Culegerea de Standarde Internationale de Evaluare IVSC – Standardele 

Internationale de Evaluare 2011 
Metodologia evaluării stocurilor a fost următoarea: 

� documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate proprietarilor; 
� identificarea structurii şi dimensiunii stocului din documentaţia proprietarului 

si realizarea unui centralizator pe grupe de produse; 
� stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; 
� discuţii purtate cu persoanele competente reprezentante ale proprietarului 

pentru obţinerea de informaţii referitoare la aspectele juridice, situaţia trecută şi 
actuală a bunurilor evaluate; 

� selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;  
� deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice bunurilor evaluate; 
� obţinerea de informaţii referitoare la preţuri actuale ale unor bunuri similare; 
� analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de 

vedere al evaluării; 
� aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru estimarea valorii 

propuse, în principal prin: 
- analiza datelor de intrare coroborat cu evoluţia tehnologică din domeniu 
- verificarea preţurilor de intrare prin prisma  încadrării lor în nivelul  de 

preţuri practicate pe piaţa specifică pentru bunuri similare (ca şi 
caracteristici, fiabilitate, marcă şi alte elemente ce diferenţiază oferta de pe 
piaţă) 

- aplicarea deprecierilor necesare recunoscute de piaţă 
- verificarea rezultatelor obţinute 

 
Având în vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de 

evaluare, relevanţa acestora şi informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor şi pe de 
altă parte scopul evaluării şi caracteristicile stocurilor de marfa supuse evaluării, în opinia 
evaluatorului valoarea acestora la  31.01.2014, este de 32.521 RON    echivalent a    7.200 
EUR 
Referitor la această valoare se impun a se menţiona următoarele: 

� In anexa la raport sunt prezentate valorile distinct pe fiecare grupa de produse 
evaluate, conform listei primite de la proprietari. 

� Valoarea este aferentă structurii şi componenţei stocurilor conform listei prezentată 
de proprietari si anexata in raport sub forma centralizata; 

� Bunurile sunt considerate noi, in termenele de valabilitate si cu garanţie de la 
producător, fără vicii ascunse;; 
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� Cursul de schimb EUR / RON considerat este de 4.4978 RON recomandat de BNR 
pentru data de 31.01.2014. 

� Valoarea este considerata în condiţii de plata cash, integral la data tranzacţiei. 
� Această valoare nu este una de asigurare în înţelesul standardelor ce guvernează 

aceste tipuri de valori/evaluări; 
Menţiuni legate de stocuri ca şi garanţie: 

� situaţia evaluată reflectă stocurile de marfa medii; 
� domeniul este unul cu dinamică medie; 
� este posibil ca unele din bunurile subiect să aibă anumite vicii (garanţia lor de la 

furnizor fiind cea care asigură eliminarea acestui risc); 
� valorificarea rapidă a întregului stoc implică o oferta promoţională, deci 

coborârea preţurilor. În aceeaşi ordine de idei se impune a se preciza că, o 
valorificare globală atrage şi practicarea de discount - uri semnificative. O 
valorificare în caz de neplată conduce la o tranzacţie ce se apropie de „vânzarea 
forţată” 

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei de 
lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naţională a Evaluatorilor din România). 
 
Disponibilitatile banesti: - valoare de piata 774 lei  - sunt evaluate la valoarea lor 
contabila coroborat si sunt formate din soldul debitor al conturilor inregistrate in clasa 5.  
 
În concluzie: 

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ce ar putea fi schimbat la 
data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie 
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în 
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. In cazul de fata valoare de piata 
obtinuta pentru intreg patrimoniul societatii in urma evaluarii bunurilor de catre un 
expert evaluator ANEVAR angajat de catre administratorul judiciar in baza art.41 alin,(2), 
precum si dupa evaluarea la cel mai optimist mod a activului contabil, s-a obtinut o 
valoare de 249.310 lei. 

Valoarea de lichidare reprezintă valoarea care se obţine din vânzarea forţată a 
bunurilor, într-un termen limitat şi fără proces de publicitate şi marketing adecvat. 
Valoarea de lichidare este, de regulă, mai scăzută decât valoarea de piaţă într-un procentaj 
cuprins între 20% - 70% (mai accentuata in cazul activelor circulante si o diminuare mai 
mica in cazul activelor imobilizate ce au o cerere pe piata libera). Bineînţeles acest procent 
poate fi diferit în funcţie de cerere şi oferta precum şi de perioada solicitata a se realiza 
tranzacţia dar mai ales si de situatia juridica a bunurilor sau activelor supuse procesului 
de vanzare fortata. În cazul de fata s-a considerat ca valoarea de lichidare este de ~ 167.447 
lei. Detalierea modului de calcul al valorii delichidare este detaliata in capitolul 4.3 din 
prezentul plan, cand este si simulata starea de faliment a debitoarei cu consecintele directe 
asupra masei credale si nu numai. 

In urma verificarii dispuse de administratorul judiciar si coroborat cu declaratiile de 
creante au fost identificate garanții distinct evidenţiate asupra bunurilor deținute de 
societate astfel: 

• AJFP Brasov - inscrierea in arhiva electronica de garantii prin mai multe avize de 
ipoteca inregistrate inaintea de deschiderea procedurii insolventei. 

• CEC BANK SA Sucursala Brasov  
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o ipoteca de rang I asupra terenului situata in Timisul de Sus, Poiana lui 
Manole, Jud. BV in suprafata de 1162,98 mp inscris in CF nr.102431- Brasov, 
proprietatea SC DIETA-PAN SRL  - valoarea de piata obtinuta in urma 
evaluarii dispuse de administratorul judiciar in baza art.41 alin.(2) din Legea 
85/2006 este de 215.895 lei fara TVA. 

o ipoteca mobiliara inscrisa in AEGRM asupra stocului de bunuri fungibile si 
nefungibile proprietatea debitoarei in valoare de 64.205,63 lei conf ctrct de 
ipoteca mob nr.1004/30.01.2012 cu modif ulterioare -  valoarea de piata 
obtinuta in urma evaluarii dispuse de administratorul judiciar in baza art.41 
alin.(2) din Legea 85/2006 este de 32.521 lei fara TVA. 

o gaj asupra politei de asigurare pt bunurile existente in stocul luat in garantie, 
inregistrat la AEGRM 

o garantie reala mobiliara asupra conturilor debitoarei deschise la CEC BANK 
SA inregistrata la AEGRM; BO emise de debitoare. 

• Bancpost SA  
o contract de ipoteca mobiliara cu nr.MB1975/20,06,2012 inscris in AEGRM. 
o contract de garantie reala mobiliara nr.3617/14,02,2007, inregistrat la 

AEGRM. 
o garantei reala mobiliara asupra conturilor debitoarei inregistrata la AEGRM; 

BO emise de debitoare. 
Evaluarea prezentata mai sus nu ține cont de o serie de elemente patrimoniale greu 

evaluabile ce reprezintă goodwill-ul companiei. Acesta se referă la autorizațiile obținute, 
certificările nationale, portofoliul de clienti, calitatea și specializarea personalului în acest 
domeniu unde marja de profit este direct proportionata de numarul de clienti intrucat 
preturile per bucata sunt mici iar marjele oricat de mari ar fi fara un rulaj corespunzator 
nu pot acoperii toate cheltuielile. Toate aceste elemente sunt parte a capacității de 
redresare și reorganizare a debitoarei. 
 
4. Pasivul Societătii 
4.1. Tabelul definitiv de creante 

Tabelul definitiv cuprinde toate creanţele asupra averii debitorului la data 
deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat 
contestaţii în conformitate cu prevederile art.73 din legea privind procedura insolventei. 

Conform noilor prevederi ale Legii 85/2006, intrate în vigoare la data de 
21.07.2010, în temeiul art.41 alin.(2), prin excepție de la alin.(1), creanțele garantate se 
înscriu în tabelul definitiv până la valoarea garanției stabilită prin evaluare, dispusă de 
administratorul judiciar sau de lichidator. În cazul în care valorificarea activelor asupra 
cărora poartă garanția se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul 
definitiv sau definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, 
chiar dacă o parte din creanța sa fusese înscrisă ca și creanță chirografară, până la 
acoperiea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula. In temeiul art. 41 alin.(2)1) 
din Legea Insolvenței, administratorul judiciar a dispus efectuarea unei evaluări a 
bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei în scopul determinării valorii de piață și a valorii 
de lichidare a acestor garanții, pentru estimarea comparativă a valorilor de valorificare a 
bunurilor în cazul intrării în faliment și în cazul derulării procedurii de reorganizare 
judiciară. Evaluarea a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale, de către un 
evaluator membru ANEVAR, în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare 



“SC DIETA-PAN SRL – in insolventa”  
Brasov, Str. Muncii nr.10, bl.E18, Ap.15 jud.Brasov  CUI: RO 13807046; RC: J08/383/2001; 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 15 

(IVS). În urma confirmării rezultatelor raportului de evaluare, creditorii garantați au fost 
înscriși în tabelul definitiv de creanțe la valoarea stabilită prin evaluare, tabelul definitiv 
de creanțe fiind astfel intocmit. Tabelul definitiv de creante a fost afisat la usa instantei 
la data de 06.02.2014, comunicat Comitetului Creditorilor si publicat in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa. 

Totalurile grupe;or de creanțe inregistrate in tabelul definitiv rezultat in urma 
evaluarii garantiilor conform art.41 alin.(2) din Legea 85/2006, prezentat integral în anexa 
2, este prezentat mai jos: 
Nr 
crt 

Denumire creditor 
Creanta 
Admisa 

Procent 
din Total 

Alte detalii 

 Creante garantate cf art 121 alin. 2 din legea 85/2006  
Total creante garantate 207.243,93 75,39%  

 Creante salariale cf art 123 punct 2 din legea 85/2006 : 
 Salarii restante 692,00 0,25%  

Total creante salariale 692,00 0,25%  
 Creante bugetare cf art 123 punct 4 din legea 85/2006 : 

Total creante bugetare 105,00 0,04%  
 Creante chirografare cf art 123 punct 7 si 9 din legea 85/2006 : 

Total creante chirografare 66.859,38 24,32%  
TOTAL GENERAL 274.900,31 100,00%  

Nota:   
• Creditorul CEC BANK SA – Sucursla Brasov – creditor garantat, detine un procent 

majoritar de peste 50% din masa credala, respectiv 54,55% cu o creanta in cuantum 
de 149.944,41 lei in conditiile in care activele debitoarei asupra careia creditoarea 
majoritara detine un drept de preferinata (ipoteca sau gaj inscris la AEGRM) au fost 
evaluate de catre evaluatorul ANEVAR desemnat si aprobat de Comitetul 
Creditorilor la o valoare de piata totala de 248.416 lei. De mentionat faptul ca 
creanta CEC BANK SA inregistrata in tabelul definitiv rectificat de creante este 
nescadenta conform art.64 alin.(4) si sunt aplicabile prevederile art.41 alin.(2) si 
alin.(3) din legea insolventei prin care aceasta isi poate calcula dobanzi, majorari si 
penalitati in conformitate cu contractul de credit semnat de cele doua parti. La data 
intocmirii prezentului plan de reorganizare creditoarea CEC BANK SA Sucursala 
Brasov a calculat dobanzi si penalitati (datorii curente), astfel ca valoarea totala a 
datoriilor debitoarei insolvente fata de aceasta sunt in cuanum de ~156.000 lei  

 
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 referință în elaborarea planului. 

Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în 
comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, 
au fost determinate ținând cont de prevederile art.123 din Legea nr.85/2006, creanţele vor 
fi plătite, în cazul falimentului, în următoarea ordine: 

1. Taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta 
lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din 
averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile 
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art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 şi ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la 
art. 102 alin. (4); 

2. Creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate după 
deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii 
debitorului după deschiderea procedurii; 

3. Creanţele izvorâte din raportul de muncă; 
4. Creanţele bugetare; 
5. 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; 

6. Creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea 
debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică; 

7. Creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele 
rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări. 

8. Alte creanţe chirografare; 
9. Creanţele subordonate 

Iar, conform art. 121,  
(1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea 
creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel, 
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 plata 
remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 şi 24; 

1¹ creanţele creditorilor garantaţi, nascute in timpul procedurii de insolventa dupa 
confirmarea planului de reorganizare, ca parte componenta a acestui plan. Aceste creante 
cuprind capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel; 

2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile 
de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creantele nascute inainte de  deschiderea 
procedurii. 

(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în 
întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe 
chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii 
lor, prevăzute la art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata sumelor prevăzute 
la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii 
debitorului. 
(3) Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă făcută 
înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. 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 supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de 
creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost vândut 
anterior distribuirii.” 

În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura 
falimentului, activitatea ar fi întreruptă și activele societăţii debitoare ar fi valorificate. 
Valoarea de lichidarea are  in vedere experienta acumulata cu privire la valorificarea 
bunurilor in timpul procedurii de faliment, cand in cele mai fericite cazuri are loc la 
aproximativ 20-70% din valoarea de piata.  

Urmare  a estimarii valorii elementelor  patrimoniale ale  debitoarei, valoarea de 
lichidare  a fost apreciata in cel mai fericit caz la  suma  de  ~ 167.447 lei.  
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Estimarea indestularii s-a facut potrivit prevederile art.121 si art.123 din Legea 85/2006, 
din valoarea totală a sumelor obţinute în ipoteza lichidării patrimoniului societăţii, suma 
de *~124.330 lei ar urma să fie distribuită astfel: 

• Creditorilor din categoria creanţelor garantate în proporție de ~60%.  
• Salariaţii în proporţie de 0%.  
• Bugetarii în proporţie de 0%  
• Creantele chirografare în proporţie de 0%  

De mentionat faptul ca in aceasta situatie debitoarea nu ar mai achita debite curente 
nascute in timpul procedurii in valoare de ~ 17.059 lei ce ar urma sa fie inregistrate in 
tabelul preliminar suplimentar si tabel definitiv consolidat de creante iar acesti creditori sa 
fie defavorizati in urma distribuirilor finale. 
 
*Nota – in simularea prezentata in capitolul 4.3 nu au fost luate in calcul valoarea creantelor curente datorate 
de debitoarea insolventa catre CEC BANK SA Sucursala Brasov de la data intocmirii planului de 
reorganizare. 
 
4.4 Modul de calcul al procentului de distribuire in caz de faliment inclusiv a 
cheltuielilor aferente procedurii. 

Prezentam situatia patrimoniului calculat la valoarea contabila la data de referinta 
31.12.2013 versus  valoarea de lichidare obtinuta in urma evaluarii patrimoniului conform 
art.41 alin.(2) din Legea 85/2006.  

Deasemenea prezentam si valoarea obtinuta ce ar urma a fi achitata creditorilor 
inregistrati la masa credala. Aceasta valoare  este obtinuta din valoarea activului obtinut in 
cel mai fericit caz in situatia de faliment  minus cheltuielile calculate la un nivel minimal 
implicate cu procedura impusa de prezenta lege. 
 

  DENUMIRE 
VALOARE CONTABILA 

NETA 31.12.2013 

VALOARE in caz de 

faliment 

1 Disponibilitati banesti 774,00 0,00 

2 Creante de incasat (clienti de incasat) 0,00 0,00 

3 Stocuri - net 47.170,00 16.260,50 

4 Alte active circulante 0,00 0,00 

5 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 47.944,00 16.260,50 

6 Terenuri:  354.900,00 151.126,50 

7 Constructii  0,00 0,00 

8 Echipamente si alte mijl.fixe - net din care 120,00 60,00 

  Echipamente tehnologoce si utilaje 120,00 60,00 

  Mijloace de transport 0,00 0,00 

  Mobilier + birotica 0,00 0,00 

10 Imobilizari necorporale  0,00 0,00 

11 Imobilizari financiare 0,00 0,00 

12 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 355.020,00 151.186,50 

13 Active de regularizare ( chelt.inreg.in avans) 0,00 0,00 

14 TOTAL ACTIV 402.964,00 167.447,00 

CHELTUIELI  
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15 UNPIR - cota 2%   3.348,94 

16 Onorariu lichidator   25.395,76 

17 serv conta, arhivare etc   14.372,35 

18 Cheltuieli de procedura(rd 15+rd16+rd17) 43.117,05 

19 
 Ramas de distribuit creditorilor inscrisi in 

tabelul definitiv al creantelor (rd14 - rd18 )   
124.329,95 

Valoarea datoriilor curente ce se achita in insolventa si nu vor putea fi distribuite in caz 
de faliment 

Plata creantelor curente restante catre creditorul bugetar nascute in 
procedura insolventei pana la intocmire plan de reorganizare 

2.059,00 

Plata creantelor curente nascute in procedura insolventei ce devin 
scadente  in caz de intrare in procedura falimentului (furnizori curenti) 

15.000,00 

Creante nascute in cursul procedurii in baza art.64. alin.(6) ce ar urma a 
fi inscrise in tabelul suplimentar de creante. 

17.059,00 

 
� Disponibilitatile banesti sunt calculate la valoarea lor neta intocmai cu datele 

financiare intocmite la 30.12.2013 diminuata in conditiile de faliment cu sumele 
blocate in conturile de la banca aferente costurilor cu datoriile curente ce se 
debiteaza automat pana la data deschiderii falimentului  

� Stocurile companiei sunt active circulante, a caror valoare totala variaza in functie 
de momentul raportarii, situatia vanzarilor precum si a achizitie de la furnizorii 
principali. Valoarea in caz de faliment a fost calculata la un procent de 50% fata de 
valoarea de piata a stocului conform raportului de evaluare ANEVAR depus la 
dosarul cauzei.  

� Valoarea terenului in caz de faliment a fost considerata la un procent de 70% din 
valoarea de piata obtinuta prin raportul de evaluare ANEVAR intocmit in 
conformitate cu prevederile art.41 alin.(2) din Legea 85/2006 si depus la dosarul 
cauzei. 

� Echipamentele tehmologice (un cantar) a fost conisderat la o valoare de 50% fata de 
valoarea neta contabila avand in vedere vechimea si starea lui in fapt. 

� Activele imobilizate au fost calculate la valoarea lor de evaluare si de lichidare 
rezultata din rapoartele de evaluare depuse la dosarul cauzei si efectuate de un 
evaluator ANEVAR conform art.41 alin.(2) si prezentate anterior in capitolul 3.1. 

� Valoarea cheltuielilor cu UNPIR au fost calculate respectand prevederile art.4 
alin.(5) lit.c) din Legea 85/2006, respectiv 2% din sumele recuperate in cadrul 
procedurii inclusiv fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoarei, 
suma inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sensul alin.(1) de la 
acelasi articol.   

� Cheltuielile cu serviciile conexe privind contabilitatea, inventarierea, intretinerea 
bunurilor pana la vanzare, servicii de arhivare si altele ce sunt desfasurate in 
perioada lichidare odata cu ridicarea dreptului de administrare, a fost calculata la 
un cuantum minim conform cu practica judiciara si cu alte cheltuieli comparabile in 
cadrul unor debitoare de talia asemenatoare lui SC DIETA-PAN SRL (valorile 
normale sunt cuprinse intre 5% si 20% din valoarea totala a activului. In cazul de 
fata s-a considerat o marime de ~8,5% ). 
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5. Strategia de reorganizare 
Strategia de reorganizare porneşte de la capacitatea debitoarei de a se transforma 

într-o societate solvabilă, de la avantajele reorganizării faţă de o eventuală situaţie de 
faliment.  

Cererea pieţei faţă de oferta debitorului prezintă in anul 2014 o stagnare față de anii 
precedenți cand s-au inregistrat scaderi majore. Atuu-rile SC DIETA-PAN SRL, se referă 
la: 
 

• Valoarea medie a posibilelor încasări de la viitori beneficiari ai bunurilor şi 
serviciilor prestate de companie pe care se pot realiza previziuni asupra unui flux 
optim de lichidităţi în vederea plătii reeşalonate către creditorii înregistraţi în 
tabelul de creanţe. Acest lucru va fi posibil in urmatoarele conditii: 

o Desfășurarea activității curente la un nivel cat mai eficient versus costuri de 
utilizare avand in vedere piata pe care activeaza debitoarea. Societatea se 
bazeaza pe vanzarea de bunuri cu amanuntul in cadrul magazinului situat in 
Brasov, zona Calea Bucuresti colt cu Str. Zorilor unde se comercializeaza 
articole naturiste ca ceaiuri, siropuri, cosmetice naturiste, suplimente 
alimentare (capsulate), tincturi naturale, cereale bio, uleiuri (aat 
aromoterapeutice cat si de uz intern) 

o Dezvoltarea activitatii in viitorul apropiat prin comercializarea de furaje, 
ingrasaminte naturale  si nutreturi pentru animale printr-un punct de 
vanzare ce urmeaza a-l deschide in Localitatea Codlea. 

• Posibilitatea echilibrarii cash-flow-ului activitatii viitoare a debitoarei in urma 
obtinerii de venituri din afara sferei activitatii in urma vanzarii bunului imobil, 
respectiv a terenului care nu este necesar debitoarei in desfasurarea planului de 
reorganizare in conditiile impuse de legea privind procedura insolventei. 

• Gestionarea eficientă a activităţii curente prin:  
o reducerea la minim a cheltuielilor privind stocurile şi prestaţiile externe. 
o stabilirea priorităţilor în programul de plăţi al societăţii; 
o negocierea unor grafice de eşalonare la plata a datoriilor coroborate cu 

previzionarea încasărilor  
Prin planul de reorganizare se propune diminuarea datoriilor societății și implicit a 

pasivului acesteia, în scopul echilibrării in parte a activului net contabil, respectiv o 
situație în care datoriile societății pot fi acoperite pe seama activului acesteia.  

Prin reorganizare se propune reducerea a unei parti din datoriile ce nu au 
corespondent în activ, respectiv a celor care oricum nu vor putea să fie acoperite nici în 
situația de faliment, permițând societății debitoare să rămână în circuitul economic și să-și 
continue activitatea curentă precum si plata datoriilor curente nascute dupa deschiderea 
procedurii, datorii al caror cuantum este aproape la nivelul activului net calculat in caz de 
faliment. 

Eliminarea debitoarei prin deschiderea procedurii falimentului nu ar avantaja 
creditorii, întrucât o societate viabilă poate continua să fie un partener de afaceri, o entitate 
care să creeze plusvaloare, să susțină salarii, respectiv un element generator de impozite și 
taxe pentru creditorii bugetari. 

Astfel prezentul plan prevede defavorizarea intr-un procent de 100% a datoriilor 
societății față de creditorii sai chirografari. 
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In ceea ce priveste creditorii garantati inregistrati la masa credala in baza art. 121 
alin.(2), a creditorilor salariati si bugetari sunt prevazute plati intr-un procent de 100% a 
valorilor inregistrate in tabelul definitiv de creante. De asemenea vor fi acoperite și 
creanțele născute față de averea debitoarei în perioada de observație de ~18.000 lei. De 
mentionat faptul ca in cadrul creditorilor garantati CEC BANK SA – Sucursala Brasov va 
putea calcula si incasa dobanzi si comisioane aferente contractelor de credit aflate in 
derulare in baza art.41 alin.(2) si (3) (credit nescadent) 

Situația în caz de reorganizare este mult mai avantajoasă decât cea în caz de 
faliment, întrucât permite îndestulări superioare față de ponderea în care s-ar fi îndestulat 
creditorii în situația falimentului, respectiv 75,68% din masa credala fata de 45,23% in caz 
de faliment (de vazut „anexa nr.5  - reoganizare versus faliment” parte integranta a 
prezentului plan) si mai mult in valoare neta sunt achitate sume in cuantum de ~208.000 
lei creditorilor inregistrati in tabelul definitiv la care se adauga aproximativ 18.000 lei 
fata de un maxim previzionat de 124.330 lei catre creditorii garantati inregistrati in 
tabelul definitiv in cazul falimentului (CEC BANK SA – Sucursala Brasov in proportie 
de max 82,92%). 
 
5.1. Mecanismul reorganizării 

Mecanismul reorganizării reprezintă succesiunea măsurilor necesare a fi întreprinse 
de către debitoare, în vederea achitării datoriilor față de creditorii săi, în cuantumul indicat 
în cuprinsul planului. 
5.1.1. Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului 

Măsurile adecvate sunt stabilite conform art. 95 alin (6) Legea 85/2006 și se referă 
la: restructurarea operațională, financiară și corporativă a debitorului. 

Principalele măsuri pentru punerea în aplicare a planului sunt prezentate conform 
prevederilor art. 95 alin (6): 
A. Păstrarea, în întregime de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de 

dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către 
administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii; Ținând cont de specificul 
societății, de modul în care conducerea activității cunoaște și administrează situația, de 
cauzele ce au generat starea de insolvență, se dorește păstrarea în întregime a 
conducerii activității de către actuala echipă de management - administrare, dreptul de 
a dispune de bunuri fiind sub supravegherea administratorului judiciar. Această 
condiție este deosebit de importantă pentru asigurarea succesului planului de 
reorganizare. 

B. Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de 
provenienţă a acestora. 
Planul de reorganizare se bazează pe cele 3 surse de finantare la dispoziția companiei: 
1. Desfăsurarea activitătii curente 

Aceasta se referă la gestionarea eficientă a clientelei ce magazinul situat in Brasov o 
are deja precum si dezvoltarea acesteia prin furnizarea de produse naturiste de cea mai 
inalta calitate si la un raport pret / calitate accesibil unui public cat mai larg. 
Deasemena compania a avut in vedere cresterea vanzarii prin masuri de promovare si 
marketing a magazinului in cadrul cabinetelor de consultatii ale specialistilor fizicieni 
din domeniu (doctori/terapeuti). Dezvoltarea activitatii in viitorul apropiat prin 
comercializarea de furaje, ingrasaminte naturale  si nutreturi pentru animale printr-un 
punct de vanzare ce urmeaza a-l deschide in Localitatea Codlea, Judetul Brasov. 
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2. Vanzare teren aflat in proprietatea debitoarei ce nu este necesar desfasurarii 
activitatii si implementarii planului de reorganizare: 

Vanzarea bunului imobil, teren in suprafata de 1162,98 mp. situat in Brasov, Poiana 
lui Manole,  inscris in CF nr.102431 Brasov in conditiile prevazute la art.116-118 din 
Legea 85/2006. Terenul nu reprezinta un bun “core business”, a fost evaluat de catre 
un expert ANEVAR, si urmeaza a fi scos la licitatie la pretul de piata obtinut prin 
raportul de evaluare ce a fost depus si la dosarul cauzei. Vanzarea poate avea loc 
incepand cu primul trimestru al planului de reorganizare si pana la finalul acestuia, in 
functie de potentialii clienti.  
3. Imprumut actionar : - 

Imprumut obtinut de la actionarul majoritar in caz de nevoie de lichiditate pentru 
perioadele de timp scurse de la momentul facturarii si pana la data efectiva a incasarii. 

C. Modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul 
creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente, în condiţiile prevăzute la 
art.39 alin.(2) lit. c): -nu este cazul 

D. Prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a 
oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor 
sale. În vederea atingerii obiectivelor sale, planul de reorganizare propune 
rambursarea trimestriala a sumelor catre creditorii garantati, salariati si bugetari asa 
cum este detaliat in graficul de plăti si prezentat in anexa nr 6, 6A, 6B si 6C.  

E. Modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii; 
Daca in reorganizare se identifică elemente care ar permite realizarea unei fuziuni sau 
divizări în condiţiile legii, precum şi atragerea de capital social, acestea se vor putea 
realiza cu acordul creditorilor, actul constitutiv al societăţii modificându-se în mod 
corespunzător. 

F. Emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate 
la lit. C şi D, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare - nu există oportunităţi pentru astfel de operaţiuni. În cazul în care părţile 
convin, cu acordul administratorului judiciar pot să fie luate în considerare. 

 
5.1.2. Reducere creante – aspecte fiscale 

Conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, orice venit care nu este 
menționat la venituri neimpozabile, este considerat venit impozabil. În consecință, 
confirmarea planului de reorganizare va genera un venit suplimentar impozabil din 
reducerea creanțelor înscrise în tabelul de creanțe și care nu sunt prevăzute în planul de 
distribuiri. Acest venit urmează a fi evidențiat în contabilitatea debitoarei și cumulat la 
profitul/pierderea fiscală reportată înregistrată până în acel moment. 

Fiind în fapt un debit curent, născut în perioada de reorganizare, care va fi 
rezultatul unor calcule complexe, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare a 
codului fiscal, având scadențele prevăzute de lege, planul de reorganizare nu tratează și 
evidențiază distinct impozitul pe profit generat de această operațiune. 
 
5.2. Descărcarea de răspundere a debitorului 

Cu privire la răspunderea membrilor organelor de conducere şi respectiv 
descărcarea de răspundere, acţiunile privind atragerea răspunderii membrilor organelor 
de conducere ale debitoarei pentru faptele prevazute la art. 138 din Legea 85/2006 se 
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prescriu în termenul indicat explicit de legea insolvenţei. Administratorul judiciar a 
întocmit raportul privind cauzele care au condus la insolvenţa debitoarei, acest raport 
fiind prezentat în Adunarea Creditorilor din data de 20.12.2013. Nu se impune atragerea 
răspunderii  administratorului sau a altui membru din conducerea societatii. 

Potrivit art.137 alin.2 din Legea nr.85/2006 „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. 
 
5.3. Durata planului de reorganizare. 

Conform art.95 alin.(3) din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va 
întinde pe o perioadă de maxim 3 ani de zile,  cu posibilitatea prelungirii cu inca 12 luni cu 
acordul a două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea data. 

Conform art.101 alin.(5)  din Legea 85/2006, modificarea planului de reorganizare 
se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot şi de 
confirmare prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de 
debitor, ea va trebui sa fie aprobată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. 
 
5.4. Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului de 
reorganizare. 

În perioada de reorganizare, debitoarea va desfășura activități curente conform 
obiectului de activitate.   
Bugetul de cheltuieli și venituri prognozat se prezintă după cum urmează: - vezi anexa 
nr.1 
 
5.5. Prezentarea previziunilor privind bugetul de venituri si cheltuieli corelat cu fluxul 
de numerar 

Fluxul de numerar previzionat generează numerar din exploatare si din incasare de 
creante, care acoperă partial debitele înscrise la masa credală si in totalitate debitele 
izvorâte în perioada de observație și pe cele aferente perioadei de reorganizare care stau la 
baza continuării activitații curente a debitoarei.  
Fluxul de numerar prognozat pentru perioada de reorganizare se prezintă după cum 
urmează:  

- Veniturile din exploatare sunt estimate a fi incasate in functie de previziunile 
privind incasarea cu amanuntul a produselor oferite prin magazinul din Brasov 
situata la intersectia strazilor Calea Bucurestu cu Str. Zorilor 

- Ponderea veniturilor din activitatea de baza estimata pentru primul an de activitate 
tine cont de informatiile contabile din anii precedenti (anul 2012). Aceasta 
previziune tine cont de faptul ca debitoarea implicit odata cu declansarea 
procedurii si pana la data implementarii planului de reorganizare a avut de suferit 
(imagine in piata) in ceea ce priveste vanzarea marfurilor si increderea furnizorilor 
si a clientilor privind continuarea activitatii.  

- Deasemena in calcul veniturilor s-a avut in vedere si veniturile obtinute din alte 
activitati, respectiv dezvoltarea activitatii de vanzare furaje, ingrasaminte naturale 
si nutreturi pentru animale (pasari & porcine) in punctul de lucru de la Codlea. 

- Avand in vedere planul de restructurare oparationala financiara precum si de 
personal cu o noua schema organizatorica implementata in care s-a renuntat la 
activitatile conexe sau servicile care aduceau pierdere societatea si-a previzionat un 
buget de cheltuieli detaliat astfel:  



“SC DIETA-PAN SRL – in insolventa”  
Brasov, Str. Muncii nr.10, bl.E18, Ap.15 jud.Brasov  CUI: RO 13807046; RC: J08/383/2001; 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 23 

a. pentru primul an de aplicare al planului de reorganizare 
- Cheltuielile de exploatare si intretinere vor atinge un nivel de ~20% din 

totalitatea veniturilor operationale previzionate. S-a considerat acest nivel 
sustenabil in conditiile in care la data de referinta 31.12.2012 era la un nivel 
aproximativ egal. S-a considerat o marja mai mare de ~3% tocmai pentru a 
acoperi costurile suplimentare aparute in activitatea de baza odata cu 
declansarea procedurii insolventei.  

- Cheltuielile cu taxele si impozitele au fost calculate la nivelul lor contabil asa 
cum rezulta dupa aplicarea procentelor aprobate de Directia Fiscala Brasov. 

- Cheltuielile cu dobanzile si comisioanele bancare au fost calculate conform 
contractului aflat in derulare si al graficului de plati – data de referinta anul 
2014. 

- Cheltuielile cu cu furnizorii sunt calculate in functie de marja neta 
operationala existenta si pana acum si extrapolata in functie de valorile 
contractelor cu clientii si furnizorii deja aflate in desfasurare. 

- Cheltuielile cu personalul si accesorile acestora au fost calculate la nivelul 
inregistrat la data de 31.12.2013 care va fi mentinuta pe perioada primilor doi 
ani de aplicare al planului. 

- Cheltuielile cu administratorul judiciar si costurile cu procentul platit in 
favoarea UNPIR respecta prevederile Legii 85/2006 si este corelat cu 
valoarea platilor ce urmeaza a se face catre creditorii propusi a fi achitati 
integral prin prezentul plan si detaliat in anexele 6, 6A, 6B si 6C. 

- De mentionat ca s-au calculat si valorile care vor fi achitate in plus catre 
creditorul garantat AJFP Brasov odata cu procedeul defavorizarii categoriilor 
de creante astfel cum au fost propuse prin plan). 

- Pentru anul 2 si 3 ai previziunii bugetului de venituri si cheltuieli sunt respectate 
principiile si valorile calculate in primul an de aplicare cu diferite modificari in 
structura veniturilor si a cheltuielilor astfel: 

a. Veniturile: 
-  in anul 2 se inregistreaza o crestere de 20% in ceea ce priveste veniturile din 

activitatea operationala principala precum si din vanzarile ce se vor efectua 
cu activitatea propusa a se dezvolta 

- pentru anul 3 de aplicare al planului sunt previzionate cresteri fata de anul 
anterior de ~10% in ceea ce priveste veniturile din activitatea operationala 
principala si din activitatea de vanzare furaje. De mentionat ca in anul 3 de 
aplicare al planului sunt previzionate si venituri din vanzari active (vanzarea 
terenului ipotecta in favoarea CEC BANK SA la o valoarea de piata obtinuta 
prin raportul de activitate. 
Aceste cresteri sunt sustenabile in conditiile in care doar coeficientul de 
inflatie anual este de 2-3 % iar preturile de vanzare a bunurilor in domeniul 
in care activeaza si debitoarea au crescut cu mult peste acest coeficient. 
Deasemenea veniturile din vanzarea terenurilor incepand cu anul 2014 a 
inregistrat un trend pozitiv ceea ce face ca previziunea de vanzare peste 
maxim 2 ani la valoarea de piata evaluata acum sa fie una pesimista in 
conditiile in care pe piata actuala este posibila o astfel de tranzactie. 

Nota: - debitoarea va scoate la vanzare bunul imobil, teren situat in Brasov, Poiana lui 
Manole ,  inscris in CF nr.102431 Brasov in conditiile prevazute la art.116-118 din Legea 
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85/2006 incepand cu primul trimestru de aplicare al planului de reorganizare, ceea ce 
face posibil ca printr-o vanzare mai rapida decat cea previzionata (ultimul trimestru al 
planului) cash-flowul pe perioada planului sa fie mult imbunatatit in conditiile in care 
prin vanzare se va acoperi toata creanta creditoarei CEC BANK SA si o mare parte din 
creanta creditoarei AJFP Brasov din venituri externe (neoperationale). 

b. Cheltuielile: 
-  in anul 2 si 3 respecta aceleasi valori procentuale calculate si explicata la 

previziunile din primul an cu mentiune ca la cheltuielile cu personalul s-a 
aplicat o marja a coeficientului de inflatie de 2-3% pt fiecare an dar aplicabil 
doar in ultimul an, in timp ce cheltuielile cu prestatiile externe sunt 
prevazute in crestere dar cu valori sustenabile si ce respecta marjele existente 
si previzionate in primul an de aplicarea vis a vis de ponderea in totalul 
cheltuielilor. 

- Distribuirile de sume prezentate in anexele 6, 6A, 6B, 6C au fost calculate ca si 
cheltuiala in cadrul fluxului de numerar intocmai cu perioadele propuse spre 
achitare.  

- Au fost calculate la un nivel maximal posibil si datoriile catre creditorul bugetar ce 
vor izvori odata cu defavorizarea anumitor creditori – este cunoscut faptul ca acest 
procedeu da nastere la impozit pe profit suplimentar. 

 
5.6. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului 

Tabelul complet al sumelor distribuite în scenariul falimentului comparativ cu cele 
prin plan, ar fi următorul: 
Sursele de rambursare, asigură în cazul reorganizării o despăgubire dupa cum urmează: 

• creanţele garantate    100,00% 
• creanţele salariale    100,00% 
• creanţele bugetare    100,00% 
• creanţe chirografare             0,00%  
• creanţe născute în timpul procedurii  100,00% 

Această manieră de despăgubire reprezintă o situaţie superioară faţă de cea în care ar fi 
fost despăgubiţi în caz de faliment, şi anume:  

• creanţele garantate                59,99% 
• creanţele salariale          0,00% 
• creanţele bugetare            0,00% 
• creanţe chirografare       0,00% 
• creanţe născute în timpul procedurii    0,00% 
Detaliem situatia sumelor achitate in cazul reorganizarii versus cazul falimentului care 

este in concordanta cu valoarea creantelor detinute de creditori si inregistrate in tabelul 
definitiv (anexa nr.2).  

 

Creditorul 

Suma 
inscrisa in 

tabel 
definitiv 

de creante  

% din 
total 

creante 
in 

grupa 

Suma 
platita in 

caz de 
reorganizare 

% in grupa 
in caz de 

reorganizare  

Suma 
platita in 

caz de 
faliment 

% in 
grupa in 

caz de 
faliment 

Suma 
restanta 

dupa 
distribuire 
in caz de 
faliment 

Grupa  creante garantate cf art.121 alin(2) 
AJFP Brasov 26.026,00 12,56% 26.026,00 100,00% 0,00 0,00% 26.026,00 
CEC BANK SA - 
Sucursala Brasov 

149.944,41 72,35% 149.944,41 100,00% 124.330,00 82,92% 25.614,41 
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BANCPOST SA - 
Sucursala Brasov 

31.273,52 15,09% 31.273,52 100,00% 0,00 0,00% 31.273,52 

Total creante garantate 207.243,93 100,00% 207.243,93 100,00% 124.330,00 59,99% 82.913,93 

Grupa  creante salariale cf art.123 punct 2 din L85/2006 
Salarii restante 692,00 100,00% 692,00 100,00% 0,00 0,00% 692,00 

Total creante salariale 692,00 100,00% 692,00 100,00% 0,00 0,00 692,00 

Grupa  creante bugetare cf art.123 punct 4 din L85/2006 
Directia Fiscala Brasov 105,00 100,00% 105,00 100,00% 0,00 0,00% 105,00 

Total creante bugetare 105,00 100,00% 105,00 100,00% 0,00 0,00% 105,00 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7  
SC HOFIGAL 
EXPORT-IMPORT 
SRL Buc. 

16.580,38 24,80% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.580,38 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 9  
PUSCASU NECULAI 50.279,00 75,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50.279,00 
Total creante 
chirografare  

66.859,38 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.859,38 

TOTAL CREANTE  274.900,31   208.040,93 75,68% 124.330,00 45,23% 150.570,31 

De asemenea, de mentionat ca in cazul reorganizarii vor fi platite din averea 
debitoarei, in plus fata de sumele detaliate in programul de plati, cheltuielile curente ce se 
vor naste odata cu desfasurarea activitatii dupa confirmarea planului dar si datorii curente 
deja nascute si neachitate: cheltuielile cu onorariul administratorului judiciar, cheltuielile 
cu datoriile curente catre furnizori comerciali, creditorul bugetar AJFP Brasov si creditorul 
bancar CEC Bank SA – Sucursala Brasov – credit nescadent. În prezenta previziune a 
sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului au fost avute în vedere valorile 
de lichidare determinate in urma evaluarii patrimoniului conform rapoartelor de evaluare 
ANEVAR depuse la dosarul cauzei la Tribunalul Brasov.  
 
6. Distribuiri. 

Distribuirile se fac conform programului de plăţi. Acesta a fost corelat cu proiecţia 
fluxului de numerar, fiind o imagine a capacităţii reale de plată a debitoarei a creanţelor 
înscrise la masa credală. Distribuirile preconizate respectă prevederile legii privind 
tratamentul corect şi echitabil al tuturor creanţelor, menţionând în mod expres tratamentul 
categoriilor de creanţe defavorizate. 
6.1. Tratamentul creanţelor 

Conform art.96 alin (2) din Legea 85/2006, planul stabileşte acelaşi tratament 
pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care 
deţinătorul unei creanţe din categoria respectivă consimte un tratament mai puţin 
favorabil pentru creanţa sa.  
6.1.1. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan   

Având în vedere că prezentul plan îşi propune achitarea în parte a pasivului 
societăţii DIETA-PAN SRL, categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan sunt 
următoarele: 

• Categoria creanţelor garantate. 
• Categoria creanţelor salariale. 
• Categoria creanţelor bugetare. 

 

6.1.2. Categoriile de creanţe defavorizate prin plan: dintre cele 4 categorii de creanţe 
constituite prin plan, categoriile defavorizate sunt: 

• Categoria creanţelor chirografare (100%). 
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6.1.3. Distribuiri pe categorii de creanţe 
6.1.3.1. Distribuiri către creditorii garantati – se fac integral la nivelul cuantumelor 
inscrise in tabelul definitiv de creante prezentat in Anexa.2. 
 

Distribuirile catre creditorii garantati vor fi efectuate intocmai cu previziunile 
prezentului plan de reorganizare armonizat cu cash-flow-ul societatii si detaliat in graficul 
de plati anexat  - de vazut anexa 6 si 6A coroborat cu anexa.3 
Nota : 
- creditorul garantat CEC BANK SA - Sucursala Brasov va fi despagubit in procent de 
100% fata de valoarea inregistrata in tabelul definitiv de creante iar in plus fata de 
aceasta i se vor achita toate dobanzile si comisioanele izvorate in urma contractului de 
credit aflat in desfasurare la data intocmirii planului si pe perioada implementarii 
acestuia in conformitate cu prevederile legale impuse de art.41 alin.(2) si (3) din Legea 
85/2006. 
6.1.3.2. Distribuiri către ceilalti creditori salariati  - creditorii salariati vor fi despagubiti 
in procent de 100% fata de valoarea creantei inscrise in tabelul definitiv rectificat– vezi 
anexa 6 si 6A 
6.1.3.3. Distribuiri către creditorii bugetari  - creditorii bugetari vor fi despagubiti intr-un 
procent de 100% fata de valoarea creantelor inscrise in tabelul definitiv, in maxim 30 de 
zile de la data confirmarii planului de reorganizare. 
Nota: in cazul creditorului bugetar sunt aplicate prevederile art. 101 alin (1) lit. D din 
Legea 85/2006, prin care se stipuleaza ca “vor fi considerate creanțe nedefavorizate și vor fi 
considerate că au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la 
confirmarea planului sau în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă” 
6.1.3.4. Distribuiri către creditorii chirografari - nu sunt prevazuti a fi despagubiti 
creditorii ce fac parte din categoria inregistrata conform art.123 punct. 7 din Legea85/2006, 
astfel incat acestia sunt defavorizati in totalitatea cuantumului inregistrat in tabelul 
definitiv de creante.  
 
6.2. Programul de plată al creanţelor 

Programul de plăți este întocmit în conformitate cu prevederile art.95 alin.(2) din 
Legea 85/2006. Anexa.6 privind programul de plăți prezintă în mod detaliat plata tuturor 
creditorilor, pe fiecare trimestru din perioada de desfășurare a planului.  

Conform art.3 alin.(22) din Legea 85/2006, prin program de plată a creanţelor se 
înţelege tabelul de creanţe mentionat in planul de reorganizare, care cuprinde cuantumul 
sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul 
definitiv de creanţe (in acest caz tabelul definitiv rectificat de creante afisat la Tribunalul 
Brasov la data de 06.02.2014) şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare. 
Acesta cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor pe care debitorul se obligă să le 
plătească acestora, precum si termenele la care debitorul urmează să plătească aceste 
sume. 

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(5) din Legea 85/2006 plățile către 
creditori vor fi realizate după următoarele reguli: 

• obligatiile se vor efectua trimestrial în cuantumul prezentat în anexă; ca si exceptie 
datoriile catre creditoarea CEC BANK SA – Sucursala Brasov se vor achita lunar 
impreuna cu dobanzile si comisioanele calculate conform contractelor de credit 
aflate in derulare (art.41 alin.(3)). 
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• obligatiile nascute dupa deschiderea procedurii instituite de leagea 85/2006 vor fi 
platite cu prioritate de catre debitoare. 

• în aceste condiții, în perioada de 36 de luni de derulare a planului de reorganizare, 
se asigură recuperarea integrala a creanțelor garantate salariale si a creantelor 
bugetare, in timp ce creantele chirografare sunt defavorizate intr-un procent de 
100% din valoarea lor.  
De mentionat ca prin prezentul plan de reorganizare se propune deasemenea 

indestularea intr-un procent de 100% a creantelor curente. 
Prima lună a fluxului de numerar și scadențarul de plată a datoriilor în cadrul 

planului de reorganizare se consideră luna urmatoare sentinței prin care planul de 
reorganizare se confirmă de către judecătorul sindic. Plățile se vor efectua conform 
programului de plată al creanțelor detaliat in anexele 6, 6A, 6B, 6C. 
Nota: ca si oportunitate in primele doua trimestre au fost prevazute plati catre creditorii 
garantati intr-un cunatum mai mic fata de restul trimestrelor in conditiile in care 
debitoarea in aceasta perioada va trebui sa achite cu prioritate datoriile curente nascute 
dupa data deschiderii procedurii generale a insolventei, precum si efectele fiscale nascute 
in urma defavorizarii categoriei de creante chirografare. 
 
6.2.1. Onorariul administratorului judiciar 

Remunerațiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin (2), art. 23, art. 24 
și art. 98 alin (3) și a altor cheltuieli administrative, menționate în baza art. 102 alin (4) din 
Legea 85/2006, vor fi onorate intocmai cu aprobarea creditorilor din prima sedinta 
intrunita la data 07.05.2013: sub forma unui onorariul fix de 500 lei lunar fara t.v.a 
corespunzător perioadei de reorganizare judiciara + onorariu de succes de 5% din 
valoarea rezultata din  vanzarea de bunuri si recuperarii de creante. 

Alte plăți și onorarii precum și cheltuieli ocazionate de conservarea și valorificarea 
bunurilor(daca este cazul), vor fi distribuite conform prevederilor legii. 
 
7. Concluzii 

Principala modalitate de realizare a scopului acestui plan – acoperirea pasivului 
societății, este reorganizarea debitorului, menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate 
consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. 

Astfel, este relevantă funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, 
respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv 
restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau 
lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea 
intereselor creditorilor. 

În temeiul art.94 alin.(1) lit.a) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
prezentul plan de reorganizare este propus de debitoare în conformitate cu capacitățile 
reale de redresare a societății.  

Condiţiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activităţii 
DIETA-PAN SRL, conform art.94 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei au fost 
îndeplinite, după cum urmează: 

• În temeiul art. 94 alin (1) lit. a). din Legea 85/2006, „următoarele categorii de persoane 
vor putea propune un plan de reorganizare: debitorul, cu aprobarea adunării generale a 
actionarilor/asociatilor, în termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante, 
cu conditia formulării, potrivit art.28, a intentiei de reorganizare, dacă procedura a fost 
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declansată de acesta, si potrivit art. 33 alin. (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca 
urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori”; condițiile prevăzute mai sus sunt 
îndeplinite în totalitate, întrucât debitorul a depus documentația la care face referire 
art.28 și a formulat intenția sa de reorganizare în cadrul cererii de deschidere a 
procedurii insolvenței; se menționează faptul că procedura insolvenței a fost 
declanșată la cererea debitorului; 

• Posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată de către administratorul 
judiciar în raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de 
insolvenţă a debitoarei DIETA-PAN SRL, intocmit in termenul legal si depus la 
dosarul cauzei; conform raportului intocmit conform prevederilor art.59, 
administratorul judiciar opinează că debitoarea are posibilități de reorganizare a 
activității sale în vederea plății creanțelor față de creditori și recomandă întocmirea 
și depunerea unui plan de reorganizare confom prevederilor legale; 

• Tabelul definitiv de creanţe al obligatiilor debitoarei DIETA-PAN SRL a fost afişat 
la data de 06.02.2014 si depus la dosarul cauzei. 

• Debitorul nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei.  

• Nici societatea şi nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost 
condamnat definitiv pentru nici una dintre infracţiunile prevăzute de art.94 alin.(4) 
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 

• Planul prevede ca metodă de reorganizare restructurarea, lichidarea unor bunuri si 
continuarea activităţii in vederea maximizarii veniturilor si respecta prevederile art. 
94 alin.(3)2 din Legea 85/2006 potrivit caruia “Planul va putea să prevadă fie 
restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea 
acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare”. 

• Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară al DIETA-PAN 
SRL sunt cele prevăzute de art.95 alin.(6) din legea privind procedura insolvenţei. 
Termenul de executare a Planului de reorganizare al DIETA-PAN SRL este de 36 de 

luni de la data confirmării acestuia, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile legii. 
Creanţele care nu sunt defavorizate sunt cele garantate, salariale si bugetare. 
Categoriile de creanţe defavorizate prin prezentul plan de reorganizare potrivit 

legii sunt categoria creanţelor creantelor chirografare in procent de 100% fata de valoarea 
creantelor inregistrate in tabelul definitiv afisat la data de 06.02.2014. 

Strategia de reorganizare pornește de la capacitatea debitoarei de a se transforma 
într-o societate solvabilă, de la avantajele reorganizării față de o eventuală situație de 
faliment. Atuu-rile SC DIETA-PAN SRL se referă la: 

• Existenta de echipamente tehnologice si de personal specializat care permit 
continuarea activitatii. Deasemenea societatea si-a dezvoltat o clientela stabila si un 
vad comercial solid in zona unde este amplasat magazinul de desfacere din Brasov. 

• Existenta unui bun imobil in activul societatii ce nu este necesar continuarii 
activitatii. 

• Gestionarea eficienta a activitatii curente prin:  
o reducerea la minim a cheltuielilor privind prestatiile externe. 
o stabilirea prioritatilor in programul de plati al societatii ; 
o negocierea unor grafice de esalonare la plata a datoriilor din exploatare, 

inclusiv amanarea la plata acolo unde este posibil ; 
• Asigurarea unor surse de venit din: 
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o Desfășurarea activității curente la un nivel cat mai eficient versus costuri de 
utilizare avand in vedere solicitarile si activitatea din domeniu.  

o Imprumut obtinut de la actionarul majoritar sau de la o institutie financiar 
bancara prin care se vor sustine nevoile de lichidate in caz ca vor exista 
sincope intre momentul facturarii si cel al incasarii sumelor rezultate in urma 
lucrarilor executate si al marfurilor vandute. 

o Valorificarea terenului proprietatea debitoarei ce este ipotecat in favoarea 
creditoarei CEC BANK SA – Sucursala Brasov. Sumele  obtinute vor fi 
distribuite in conformitate cu prevederile art.121 coroborat cu 123 din Legea 
85/2006 astfel incat se vor asigura resursele necesare achitarii unei mari parti 
a masei credale din venituri ce nu provin din activitatea comerciala ce este 
mult diminuata fata de perioadele anterioare. Vanzarea bunului imobil, 
teren in suprafata de 1162,98 mp. situat in Brasov, Poiana lui Manole,  inscris 
in CF nr.102431 Brasov in conditiile prevazute la art.116-118 din Legea 
85/2006 poate avea loc incepand cu primul trimestru al planului de 
reorganizare si pana la finalul acestuia, in functie de potentialii clienti. 

• Echilibrarea activului cu pasivul, asigurarea unui flux de numerar pozitiv. 
Fiecare categorie defavorizată de creanţe este supusă unui tratament corect şi 

echitabil prin plan, adica nici o creanţă nu va primi mai puţin decât ar fi primit în cazul 
falimentului si nici o categorie sau nici o creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte 
mai mult decât valoarea totală a creanţei sale. 

Platile se vor efectua trimestrial, conform programului de plăți. Exceptie de la plata 
trimestriala va fi achitarea datoriilor catre creditorul bancar  CEC BANK SA – Sucursala 
Brasov caruia i se vor achita datoriile nascute inclusiv dobanzi si comisioane aferente 
contractului de credit aflat in derulare (art.41 alin.(3)) intr-o fregventa lunara. Programul 
de plată a creanţelor este prezentat în Anexele 6, 6A, 6B, 6C. 

Valoarea creanțelor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma 
aprobării planului de reorganizare este de de 208.041 lei, reprezentând 75,68 % din totalul 
datoriilor cu drept de vot înscrise la masa credala de 274.900 lei, la care se vor adăuga 
creanțele curente din perioada de observație al caror cuantum la data de referinta a 
intocmirii planului erau de ~17.000 lei.  

 Simularea falimentului prezintă achitarea a doar ~124.330 lei reprezentand 45,23% 
din totalul datoriilor inscrise la masa credala si mai mult in acest caz se va acoperi doar 
partial categoria creantelor garantate (59,99%). Astfel derularea planului de reorganizare 
va îndestula creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului. 

Date fiind concluziile Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă, debitoarea va fi descărcată de răspundere, în temeiul art.95 
alin.(5) lit.c) din Legea privind procedura insolvenţei. 

Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului 
cu cele prevazute a fi distribuite prin plan este prezentată la anexa nr.5.  

A fost cuantificat și reflectat în bugetul de venituri şi cheltuieli, impactul 
înregistrării prezentului plan din punct de vedere financiar şi fiscal. Reducerea creanțelor 
va genera un venit impozabil conform bugetului de venituri și cheltuieli. Rațiunea pentru 
care s-a optat la o reducere a unor categorii de creanțe înscrise la masa credală este aceea 
că cuantumul acestora astfel cum acestea figurează în tabelul definitiv de creanțe nu poate 
fi acoperit de resursele financiare generate de activitatea curentă a societății. 
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Având în vedere faptul că activitatea desfășurată de către societate, chiar și în 
ipoteza restructurării acesteia nu poate genera resursele financiare destinate acoperirii 
tuturor categoriilor de creanțe, datorită cuantumului acestora, prin prezentul plan se 
propune efectuarea unei diminuari ale unor categorii de creanțe respectiv cele chirografare 
in procent de 100%. Această modalitate de tratament a unor categorii este echitabilă, în 
condițiile în care o eventuală procedură de faliment a societății presupune cheltuieli 
suplimentare cu derularea procedurii și are în final același rezultat, respectiv 
nerecuperarea nici unei sume de către categoria de creante redusa prin plan. 

Planul de reorganizare propune o formă de îndestulare net superioară față de 
ipoteza falimentului: -prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi obtinute în 
procedura falimentului este prezentata in Capitolul nr.4 – pct 4.4. 

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 şi menţinerea 
debitoarei în viaţa comercială. 

Plata retribuţiei administratorului judiciar, este prezentată la capitulul 6.2.1.  
Printr-un control ferm şi o monitorizare permanentă a aplicării şi derulării planului 

de reorganizare, cu prognoze de piaţă realiste, analiza principalilor indicatori financiari 
indică faptul că societatea poate să genereze suficiente venituri şi profit, inclusiv un cash-
flow pozitiv din operaţiuni si recuperari de creante, fiind capabilă să achite creanţele 
conform celor stabilite anterior şi să-şi continue şi dezvolte activitatea desfășurată. 

Potrivit art.100 alin.(3), in vederea votarii planului de reorganizare, creantele 
inscrise in tabelul definitiv, sunt constituite in urmatoarele categorii de creante care vor 
vota separat:  

Creditorul 
Suma inscrisa 

in tabelul 
definitiv  

% din 
total  

% din 
categorie 

Creante garantate 
AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M Kogalniceanu nr 7 

26.026,00 9,47% 12,56% 

CEC BANK SA - Sucursala Brasov 
Brasov, Str. Harmanului, Nr.13, Ap.1, Jud. 
Brasov, CUI: 1104042, J08/162/1998 

149.944,41 54,55% 72,35% 

BANCPOST SA - Sucursala Brasov 
Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie Pompeiu, Nr.6A, 
Sect.2, CUI: RO 404416; J40/9052/1991 

31.273,52 11,38% 15,09% 

Total creante garantate 207.243,93 75,39% 100,00% 
Creante salariale 

Salarii restante 692,00 0,25% 100,00% 

Total creante salariale 692,00 0,25% 100,00% 
Creante bugetare 

Directia Fiscala Brasov 
Brasov, Str. Dorobantilor, Nr.4, jud.BV 

105,00 0,04% 100,00% 

Total creante bugetare 105,00 0,04% 100,00% 
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Anexa. Nr.1 

Buget de Venituri si Cheltuieli 
 

Nr 
crt 

Explicatii  : 

primul an 
de aplicare 
al planului  

de 
reorganizare  

al doilea an 
de aplicare 
al planului  

de 
reorganizare  

al treilea an 
de aplicare 
al planului  

de 
reorganizare  

1. 
Venituri din lucrari executate si servicii 
prestate 

25.000,00 30.000,00 33.000,00 

2. Venituri din vanzarea marfurilor 46.000,00 55.200,00 60.720,00 

3. Alte venituri din exploatare 8.350,00 10.020,00 10.020,00 

4. Venituri exceptionale (vanzari active) 0,00 0,00 216.000,00 

5. Total venituri :rd(1+2+3+4) 79.350,00 95.220,00 319.740,00 

6. Cheltuieli stocuri si exploatare 15.870,00 19.044,00 41.496,00 

7. 
Cheltuieli cu impozite taxe+ dobanzi 
bancare 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

8. Cheltuieli cu personalul 13.865,00 13.865,00 19.411,00 

9. Amortizare 0,00 0,00 0,00 

10. Cheltuieli cu prestatiile externe 3.600,00 4.500,00 20.000,00 

11. Alte cheltuieli (adm.judiciar + UNPIR) 9.600,00 9.600,00 24.720,00 

12. Cheltuieli exceptionale 0,00 0,00 138.900,00 

13. Total cheltuieli :rd(6+7+8+9+10+11+12) 62.935,00 67.009,00 264.527,00 

14. Profit  brut : ( rd.5 – rd.13) 16.415,00 28.211,00 55.213,00 

15. Impozit profit  * 0,00 0,00 8.834,08 

16. Profit net ( rd.14 – rd.15) 16.415,00 28.211,00 46.378,92 
 

 Nota:  
- explicatiile previzionarilor privind veniturile precum si cheltuielile defalcate pe ani de 
planicare al planului sunt detaliate la Capitolul 5.5 
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Anexa Nr.2 
Tabelul  Definitiv de Creante 

afisat la 06.02.2014 la Tribunalul Brasov    
(rezultat in urma evaluarii bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei conform art.41 alin.(2)) 

 

Nr 
crt 

Denumire creditor 
Creanta 
Admisa 

Procent 
din Total 

Alte detalii 

 Creante garantate cf art 121 alin. 2 din legea 85/2006  

1 
AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M Kogalniceanu 7 

26.026,00 9,47% 

Creanta garantata prin inscrierea in 
AEGRM prin mai multe avize de ipoteca 
inregistrate inaintea de deschiderea 
procedurii insolventei.  

2 

CEC BANK SA - Sucursala 
Brasov 

Brasov, Str. Harmanului, Nr.13, 
Ap.1, Jud. Brasov, CUI: 1104042, 
J08/162/1998 

149.944,41 54,55% 

Creanta garantata prin inscrierea: 
• ipoteca de rang I asupra terenului 
situata in Timisul de Sus, Poiana lui 
Manole, Jud. BV in suprafata de 1162,98 
mp inscris in CF nr.102431- Brasov, 
proprietatea SC DIETA-PAN SRL  - 
valoarea de piata obtinuta in urma 
evaluarii dispuse de administratorul 
judiciar in baza art.41 alin.(2) din Legea 
85/2006 este de 215.895 lei fara TVA. 
• ipoteca mobiliara inscrisa in AEGRM 
asupra stocului de bunuri fungibile si 
nefungibile proprietatea debitoarei in 
valoare de 64.205,63 lei conf ctrct de 
ipoteca mob nr.1004/30.01.2012 cu modif 
ulterioare -  valoarea de piata obtinuta in 
urma evaluarii dispuse de administratorul 
judiciar in baza art.41 alin.(2) din Legea 
85/2006 este de 32.521 lei fara TVA. 
• gaj asupra politei de asigurare pt 
bunurile existente in stocul luat in 
garantie, inregistrat la AEGRM 
• garantei reala mobiliara asupra 
conturilor debitoarei deschise la CEC 
BANK SA inregistrata la AEGRM; BO 
emise de debitoare. 
• Creanta nescadenta inregistrata in baza 
art.64 alin.4 

3 

BANCPOST SA - Sucursala 
Brasov 

Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie 
Pompeiu, Nr.6A, Sect.2, CUI: 
RO 404416; J40/9052/1991 

31.273,52 11,38% 

Creanta garantata prin inscrierea: 
• contract de ipoteca mobiliara cu 
nr.MB1975/20,06,2012 inscris in AEGRM. 
• contract de garantie reala mobiliara 
nr.3617/14,02,2007, inregistrat la AEGRM 
• garantei reala mobiliara asupra 
conturilor debitoarei inregistrata la 
AEGRM; BO emise de debitoare. 

Total creante garantate 207.243,93 75,39%  

 Creante salariale cf art 123 punct 2 din legea 85/2006 : 

 Salarii restante 692,00 0,25%  
Total creante salariale 692,00 0,25%  

 Creante bugetare cf art 123 punct 4 din legea 85/2006 : 

4 Directia Fiscala Brasov Brasov, 105,00 0,04%  - taxa firma instalata la locul desfasurarii 
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Str. Dorobantilor, Nr.4, jud.BV activitatii 

Total creante bugetare 105,00 0,04%  

 Creante chirografare cf art 123 punct 7 din legea 85/2006 : 

5 

SC HOFIGAL EXPORT-
IMPORT SRL 
Bucuresti, Str. Intrarea Serelor, 
Nr.2, Sect.4, CUI: 384530; 
J40/10817/1991 

16.580,38 6,03% 

 

 Creante chirografare cf art 123 punct 9 din legea 85/2006 : 

4 

PUSCASU NECULAI 

Brasov, Str. Bdul Muncii, Nr.10, 
Bl.E18, Ap.15, CI: BV/458010 

50.279,00 18,29%  

Total creante chirografare 66.859,38 24,32%  

TOTAL GENERAL 274.900,31 100,00%  
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Anexa nr.3 
 
 

 FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT – CASH-FLOW 
 

  Specificatie An I An II An III 

1 Venituri  (incasari din activitate de baza )  79.350,00 95.220,00 319.740,00 

2 
Ch.de productie totale exclusiv amortizarea & chelt 
extraordinare 

62.935,00 67.009,00 125.627,00 

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

4 Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 138.900,00 

I Profit inaintea impozitarii 16.415,00 28.211,00 55.213,00 

1 Impozit pe profit * 0,00 0,00 8.834,08 

2 Profit net din exploatare 16.415,00 28.211,00 46.378,92 

3 Amortizarea   0,00 0,00 0,00 

  Venituri extraordinare 0,00 0,00 216.000,00 

II Flux de numerar net din exploatare 16.415,00 28.211,00 262.378,92 

1 Numerar existent  774,00 433,00 377,00 

2 Incasari din recuperari creante 0,00 0,00 0,00 

3 Alte surse  - imprumut actionar 15.000,00 3.500,00 0,00 

III Total flux de numerar brut  32.189,00 32.144,00 262.755,92 

  Iesiri :       

1 Investitii 0,00 0,00 20.000,00 

2 Plati curente, din care  : 31.756,00 32.200,00 154.143,93 

  
Obligatii bugetare nascute dupa deschiderea procedurii – 
pana la intocmirea planului  

10.059,00 0,00 0,00 

  Rambursari creante din tabelul definitiv 21.697,00 32.200,00 154.143,93 

IV Total iesiri numerar 31.756,00 32.200,00 174.143,93 

V Flux de numerar net 433,00 -56,00 88.611,99 

  Cash-flow net cumulat 433,00 377,00 88.988,99 
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Anexa nr. 4 
 

SITUATIA PLATILOR IN PLANUL DE REORGANIZARE 
 

Creditorul 

Creanta 
acceptata si 

inregistrata in 
urma evaluarii 
patrimoniului  

% din 
creanta 

in grupa 

Suma 
disponibila 

Suma ce se 
distribuie 

(achita) 

% distribuit 
din creanta 

inscrisa in tabel 
definitiv 

Grupa  creante garantate cf art.121 alin.(2) din L85/2006 

AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M Kogalniceanu 
nr 7 

26.026,00 12,56% 26.026,00 26.026,00 100,00% 

CEC BANK SA - Sucursala 
Brasov 
Brasov, Str. Harmanului, Nr.13, 
Ap.1, Jud. Brasov, CUI: 
1104042, J08/162/1998 

149.944,41 72,35% 149.944,41 149.944,41 100,00% 

BANCPOST SA - Sucursala 
Brasov 
Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie 
Pompeiu, Nr.6A, Sect.2, CUI: 
RO 404416; J40/9052/1991 

31.273,52 15,09% 31.273,52 31.273,52 100,00% 

Total creante garantate 207.243,93 15,09% 207.243,93 207.243,93 100,00% 

Grupa  creante salariale cf art.123 punct 2 din L85/2006 

Salarii restante 692,00 100,00% 
                

692,00     
               

692,00     
100,00% 

Total creante salariale 692,00 100,00% 692,00 692,00 100,00% 

Grupa  creante bugetare cf art.123 punct 4 din L85/2006 

Directia Fiscala Brasov 
Brasov, Str. Dorobantilor, Nr.4, 
jud.BV 

105,00 100,00% 105,00 105,00 100,00% 

Total creante  bugetare 105,00 100,00% 105,00 105,00 100,00% 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7 din L85/2006 

SC HOFIGAL EXPORT-
IMPORT SRL 
Bucuresti, Str. Intrarea Serelor, 
Nr.2, Sect.4, CUI: 384530; 
J40/10817/1991 

16.580,38 24,80% 0,00 0,00 0,00% 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 9  

PUSCASU NECULAI 
Brasov, Str. Bdul Muncii, Nr.10, 
Bl.E18, Ap.15, CI: BV/458010, 
CNP: 1580307080112 

50.279,00 75,20% 0,00 0,00 0,00% 

Total creante chirografare  66.859,38 100,00% 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL CREANTE 274.900,31 100,00% 208.040,93 208.040,93 75,68% 
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Anexa nr. 5 
REORGANIZARE versus FALIMENT 

 

Creditorul 

Suma 
inscrisa in 

tabel 
definitiv de 

creante  

% din 
total 

creante 
in grupa 

Suma 
platita in 

caz de 
reorganizare 

% in grupa 
in caz de 

reorganizare  

Suma 
platita in 

caz de 
faliment 

% in 
grupa in 

caz de 
faliment 

Suma 
restanta 

dupa 
distribuire 
in caz de 
faliment 

Grupa  creante garantate cf art.121 alin(2) 

AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M 
Kogalniceanu nr 7 

26.026,00 12,56% 26.026,00 100,00% 0,00 0,00% 26.026,00 

CEC BANK SA - Sucursala 
Brasov 

Brasov, Str. Harmanului, 
Nr.13, Ap.1, Jud. Brasov, CUI: 
1104042, J08/162/1998 

149.944,41 72,35% 149.944,41 100,00% 124.330,00 82,92% 25.614,41 

BANCPOST SA - Sucursala 
Brasov 
Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie 
Pompeiu, Nr.6A, Sect.2, CUI: 
RO 404416; J40/9052/1991 

31.273,52 15,09% 31.273,52 100,00% 0,00 0,00% 31.273,52 

Total creante garantate 207.243,93 100,00% 207.243,93 100,00% 124.330,00 59,99% 82.913,93 

Grupa  creante salariale cf art.123 punct 2 din L85/2006 

Salarii restante 692,00 100,00% 692,00 100,00% 0,00 0,00% 692,00 

Total creante salariale 692,00 100,00% 692,00 100,00% 0,00 0,00 692,00 

Grupa  creante bugetare cf art.123 punct 4 din L85/2006 

Directia Fiscala Brasov 
Brasov, Str. Dorobantilor, 
Nr.4, jud.BV 

105,00 100,00% 105,00 100,00% 0,00 0,00% 105,00 

Total creante bugetare 105,00 100,00% 105,00 100,00% 0,00 0,00% 105,00 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7  

SC HOFIGAL EXPORT-
IMPORT SRL 
Bucuresti, Str. Intrarea 
Serelor, Nr.2, Sect.4, CUI: 
384530; J40/10817/1991 

16.580,38 24,80% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.580,38 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 9  

PUSCASU NECULAI 

Brasov, Str. Bdul Muncii, 
Nr.10, Bl.E18, Ap.15, CI: 
BV/458010, CNP: 
1580307080112 

50.279,00 75,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50.279,00 

Total creante chirografare  66.859,38 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.859,38 

TOTAL CREANTE  274.900,31   208.040,93 75,68% 124.330,00 45,23% 150.570,31 

 

 Nota: in cazul reorganizarii sunt prevazute plati catre creditori in cuantum superior fata de sumele estimate in 

cazul falimentului si care respecta si toate prevederile legale instituite de legea privind procedura insolventei astfel:  

• Distribuiri catre creditorii garantati – creditorii garantati vor fi platiti in totalitate, in mod superior fata de 
situatia falimentului ~60% 

• Distribuiri catre creditorii salariati – creditorii salariati vor fi despagubiti in totalitate in mod superior fata de 
situatia falimentului cand nu vor fi disponibile fonduri pentru distribuire. 

• Distribuiri către creditorii bugetari  - creditorii bugetari vor fi despagubiti in totalitate in mod superior fata de 
situatia falimentului cand nu vor fi disponibile fonduri pentru distribuire. 

• Distribuiri către ceilalti creditori chirografari - creditorii chirografari nu sunt prevăzuți cu distribuiri situatie 
similara ca si in cazul falimentului. 
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Anexa nr. 6 
 

ESALONAREA DATORIILOR IN PLANUL DE REROGANIZARE 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CREDITOR 
creanta totala 

ce urmeaza a se 
achita 

Din care  

Anul I  Anul II  Anul III  

1 
AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M Kogalniceanu nr 7 

26.026,00 5.000,00 10.000,00 11.026,00 

2 

CEC BANK SA - Sucursala Brasov 
Brasov, Str. Harmanului, Nr.13, 
Ap.1, Jud. Brasov, CUI: 1104042, 
J08/162/1998 

149.944,41 12.000,00 18.000,00 119.944,41 

3 

BANCPOST SA - Sucursala Brasov 
Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie 
Pompeiu, Nr.6A, Sect.2, CUI: RO 
404416; J40/9052/1991 

31.273,52 3.900,00 4.200,00 23.173,52 

TOTAL CREDITORI GARANTATI 207.243,93 20.900,00 32.200,00 154.143,93 

4 Salarii restante 692,00 692,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI SALARIATI 692,00 692,00 0,00 0,00 

5 
Directia Fiscala Brasov 
Brasov, Str. Dorobantilor, Nr.4, 
jud.BV 

105,00 105,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI BUGETARI 105,00 105,00 0,00 0,00 

6 

SC HOFIGAL EXPORT-IMPORT 
SRL 
Bucuresti, Str. Intrarea Serelor, Nr.2, 
Sect.4, CUI: 384530; J40/10817/1991 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

PUSCASU NECULAI 
Brasov, Str. Bdul Muncii, Nr.10, 
Bl.E18, Ap.15, CI: BV/458010, CNP: 
1580307080112 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI CHIROGRAFARI 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GENERAL: 208.040,93 21.697,00 32.200,00 154.143,93 

*Nota: 

• La aceste valori ce urmeaza a fi distribuite catre creditoarea CEC BANK SA – Sucursala 
Brasov se va adauga valoarea dobanzilor si a comisioanelor aferente contractului de 
credit. Toate datoriile (principal+ dobanda + comision / comisioane aferente) se vor 
achita lunar conform conditiilor prevazute in contractele de credit aflate in desfasurare, 
masura legala avand in vedere respectarea prevederilor art.41 alin.3 din legea 85/2006. 

• La data intocmirii planului de reorganizare debitoarea insolventa a mai acumulat datorii 
fata de CEC BANK SA – Sucursala Brasov (in plus fata de cele inregistrate in tabelul 
definitiv de creante) astfel incat cuantumul total era de ~156.000 lei. 
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Anexa nr. 6A 
 

Esalonarea datoriilor in ANUL I de desfasurare al PLANUL DE REROGANIZARE 
 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante totale 

ANUL I 

Din care  

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 
TRIM 

4 

1 
AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M Kogalniceanu 
nr 7 

5.000,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 

2 

CEC BANK SA - Sucursala 
Brasov 
Brasov, Str. Harmanului, Nr.13, 
Ap.1, Jud. Brasov, CUI: 1104042, 
J08/162/1998 

12.000,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 4.500,00 

3 

BANCPOST SA - Sucursala 
Brasov 
Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie 
Pompeiu, Nr.6A, Sect.2, CUI: 
RO 404416; J40/9052/1991 

3.900,00 900,00 900,00 1.050,00 1.050,00 

TOTAL CREDITORI GARANTATI 20.900,00 2.400,00 2.400,00 8.050,00 8.050,00 

4 Salarii restante 692,00 692,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CREDITORI SALARIATI 692,00 692,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Directia Fiscala Brasov 
Brasov, Str. Dorobantilor, Nr.4, 
jud.BV 

105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI BUGETARI 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 

6 

SC HOFIGAL EXPORT-
IMPORT SRL 
Bucuresti, Str. Intrarea Serelor, 
Nr.2, Sect.4, CUI: 384530; 
J40/10817/1991 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

PUSCASU NECULAI 
Brasov, Str. Bdul Muncii, Nr.10, 
Bl.E18, Ap.15, CI: BV/458010, 
CNP: 1580307080112 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI 
CHIROGRAFARI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GENERAL: 21.697,00 3.197,00 2.400,00 8.050,00 8.050,00 

*Nota: 

• La aceste valori ce urmeaza a fi distribuite catre creditoarea CEC BANK SA – Sucursala 
Brasov se va adauga valoarea dobanzilor si a comisioanelor aferente contractelor de 
credit. Toate datoriile (principal+ dobanda + comision / comisioane aferente) se vor 
achita lunar conform conditiilor prevazute in contractele de credit aflate in desfasurare, 
masura legala avand in vedere respectarea prevederilor art.41 alin.3 din legea 85/2006. 
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Anexa Nr.6B 
 

Esalonarea datoriilor in ANUL II de desfasurare al PLANUL DE REROGANIZARE 
 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante totale 

ANUL II 

Din care  

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 
TRIM 

4 

1 
AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M Kogalniceanu 
nr 7 

10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

2 

CEC BANK SA - Sucursala 
Brasov 
Brasov, Str. Harmanului, Nr.13, 
Ap.1, Jud. Brasov, CUI: 1104042, 
J08/162/1998 

18.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

3 

BANCPOST SA - Sucursala 
Brasov 
Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie 
Pompeiu, Nr.6A, Sect.2, CUI: 
RO 404416; J40/9052/1991 

4.200,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

TOTAL CREDITORI GARANTATI 32.200,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 

4 Salarii restante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CREDITORI SALARIATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Directia Fiscala Brasov 
Brasov, Str. Dorobantilor, Nr.4, 
jud.BV 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI BUGETARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

SC HOFIGAL EXPORT-
IMPORT SRL 
Bucuresti, Str. Intrarea Serelor, 
Nr.2, Sect.4, CUI: 384530; 
J40/10817/1991 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

PUSCASU NECULAI 
Brasov, Str. Bdul Muncii, Nr.10, 
Bl.E18, Ap.15, CI: BV/458010, 
CNP: 1580307080112 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI 
CHIROGRAFARI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GENERAL: 32.200,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 

*Nota: 

• La aceste valori ce urmeaza a fi distribuite catre creditoarea CEC BANK SA SA – 
Sucursala Brasov se va adauga valoarea dobanzilor si a comisioanelor aferente 
contractelor de credit. Toate datoriile (principal+ dobanda + comision / comisioane 
aferente) se vor achita lunar conform conditiilor prevazute in contractele de credit aflate 
in desfasurare, masura legala avand in vedere respectarea prevederilor art.41 alin.3 din 
legea 85/2006. 
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Anexa nr.6C 
 

Esalonarea datoriilor in ANUL III de desfasurare al PLANUL DE REROGANIZARE 
 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante 

totale ANUL 
III 

Din care  

TRIM 
1 

TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 
AJFP Brasov,  
Brasov, B-dul M Kogalniceanu 
nr 7 

11.026,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.526,00 

2 

CEC BANK SA - Sucursala 
Brasov 
Brasov, Str. Harmanului, Nr.13, 
Ap.1, Jud. Brasov, CUI: 1104042, 
J08/162/1998 

119.944,41 4.500,00 4.500,00 4.500,00 106.444,41 

3 

BANCPOST SA - Sucursala 
Brasov 
Bucuresti, Str. Bdul Dimitrie 
Pompeiu, Nr.6A, Sect.2, CUI: 
RO 404416; J40/9052/1991 

23.173,52 1.050,00 1.050,00 1.050,00 20.023,52 

TOTAL CREDITORI GARANTATI 154.143,93 8.050,00 8.050,00 8.050,00 129.993,93 

4 Salarii restante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CREDITORI SALARIATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Directia Fiscala Brasov 
Brasov, Str. Dorobantilor, Nr.4, 
jud.BV 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI BUGETARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

SC HOFIGAL EXPORT-
IMPORT SRL 
Bucuresti, Str. Intrarea Serelor, 
Nr.2, Sect.4, CUI: 384530; 
J40/10817/1991 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

PUSCASU NECULAI 
Brasov, Str. Bdul Muncii, Nr.10, 
Bl.E18, Ap.15, CI: BV/458010, 
CNP: 1580307080112 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CREDITORI 
CHIROGRAFARI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL GENERAL: 154.143,93 8.050,00 8.050,00 8.050,00 129.993,93 

*Nota: 

• La aceste valori ce urmeaza a fi distribuite catre creditoarea CEC BANK SA – Sucursala 
Brasov se va adauga valoarea dobanzilor si a comisioanelor aferente contractelor de 
credit. Toate datoriile (principal+ dobanda + comision / comisioane aferente) se vor 
achita lunar conform conditiilor prevazute in contractele de credit aflate in desfasurare, 
masura legala avand in vedere respectarea prevederilor art.41 alin.3 din legea 85/2006. 


