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PLAN DE REORGANIZARE 

a activitatii S.C.  FABRICA DE ZAHAR BOD S.A . 

( modificat la 10.10.2013)   

 

BENEFICIARI: 

� JUDECATORUL SINDIC 

� CREDITORI 

� ADMINISTRATOR JUDICIAR 
 
 
1 

NOTA DE PREZENTARE 
 
Prezentul plan de reorganizare modificat este propus de catre administratorul judiciar al 

societatii  FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. in conformitate cu legea 85/2006, art. 100, alin. (5), 
potrivit caruia “modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii 
, cu respectarea conditiilor dfe vot si confirmare prevazute de prezenta lege “  
 Stadiul procesual 
 Prin Incheierea Camerei de Consiliu  din data de 18.01.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov  
Sectia Comerciala si Contencios Administrativ in dosarul nr.15857/62/2010, a fost dispusa 
deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei S.C. FABRICA DE ZAHAR 
BOD SA , ca urmare a cererii formulate de catre debitoare  inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov 
. 
107. Notificarea dechiderii procedurii generale a insolventei s-a facut prin publicarea acesteia: 
� in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1798/15.02.2001; 
� in pagina centrala a ziarului “ BURSA ” din 28.03.2011; 
� notificare postala individuala a fiecarui creditor al S.C.FABRICA DE ZAHAR BOD SA,, 
potrivit prevederilor Codului de procedura civila ; 
 Prin aceeasi incheiere  mentionata mai sus, s-a numit administrator judiciar provizoriu practicianul 
in insolventa CENTU SPRL inscris in Registrul UNPIR cu nr. 0258/2006.  Adunarea Creditorilor 
din data de 09.05.2011 societatea  CENTU SPRL a fost  confirmata ca  administrator judiciar 
definitiv. 
 Prin  Rezolutiunea 11.258/2011, directorul  Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Brasov  a dispus inregistrarea in evidentele ORC a numirii in calitate de administrator special al 
debitoarei a domnului  Bodo Lajos . 
Urmare a solutionarii contestatiilor formulate impotriva  tabelului preliminar de creante  si 
depunerea rapoartelor de  evaluare a garantiilor dispusa in temeiul art. 41 (2) din lege, 
administratorul judiciar a procedat la intocmirea si afisarea la usa Instantei a tabelului definitiv al 
creantelor impotriva averii debitoarei, conform Procesului Verbal de Afisare din data de 30.09.2012. 
 In termenul si conditiile prevazute de lege, adninistratorul special al debitoarei, a intocmit si depus 
la dosarul cauzei, “ Planul de reorganizare a activitatii “ intr-o perioada de 3 ani.   
  Adunarea creditorilor din data de 06.12.2011 a votat „Planul de Reorganizare a activitatii 
debitorului S.C.FABRICA  DE ZAHAR BOD SA ., propus de administratorul special Bodo Lajos .  
La baza votului a stat tabelul definitiv unde figurau cinci categorii de creanta, cea de a cincia fiind 
creanta garantata – art. 121 pct.1 din Legea 85/2006,  creditor ANRSPS Unitatea Teritoriala 350 
Popesti Leordeni. 
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 Tabelul definitiv sub forma de mai sus, a fost contestat de catre creditoarea DGFP Brasov, 
solicitand desfiintarea categoriei de creante creanta garantata – art. 121 pct.1 din Legea 85/2006 si 
includerea creditorului ANRSPS Unitatea Teritoriala 350 Popesti Leordeni in ctegoria creantelor  
garantate - art.121 pct. 2 din Legea nr.85/2006; Prin aceeasi contestatie, creditoarea DGFP Brasov, 
solicita inscrierea intregii creante de  9.145.908 lei, in categoria creantelor garantate, si nu doar cu 
suma de 543.100 lei  creanta garantata si cu diferenta de 8.602.808 lei la categoria creantelor 
bugetare. 
    Prin Decizia civila 1114/R a Curtii de Apel Brasov, contestatia DGFP  a fost admisa in ceeace 
priveste cuprinderea  creditoarei ANRSPS Unitatea Teritoriala 350 Popesti Leordeni in categoria 
creantelor  garantate - art.121 pct. 2 din Legea nr.85/2006, si respinsa cererea de a fi inscrisa in 
categoria creantelor garantate cu intreaga suma.  
Prin   Decizia1183/19.06.2012 Curtea de Apel Brasov a  respins recursul formulat de administratorul 
judiciar  impotriva contestatiei GDF ENERGY Romania SA. privind masura de reevaluare a 
garantiei. Potrivit  reevaluarii dispusa de judecatorul syndic, valoarea garantiei creditoarei este de 
1.732.280 lei.  
 Prin Decizia 435/R din 06.03.2012 a fost solutionata irevocabil contestatia formulata de DGFP 
Brasov impotriva masurii luate de administratorul judiciar de a nu considera creanta de 25.016.910 
lei ca si creanta curenta potrivit art. 64 alin.6 teza 1, ci o creanta  anterioara deschiderii procedurii de 
insolventa.  
 Tabelul definitiv initial, care a stat la baza planului de reorganizare  votat de creditori la 06.12.2011 
contine o eroare in sensul ca in urma evaluarii garantiilor conform prevederilor art. 41 alin. 2 din 
Legea 85/2006, creanta creditoarei AECTRA AGROCHEMICALS SRL, a ramas integral la 
categoria creantelor garantate, desi valoarea garantiilor era de numai 2.131.009 lei. Corect, ca toate 
celelalte creante care au fost evaluate, creanta garantata va fi la nivelul sumei de 2.131.009 lei, 
diferenta de 714.657 lei urmand a fi trecuta la categoria creantelor chirografare.  In planul de 
reorganizare votat initial, creanta creditoarei a fost correct tratata, adica potrivit cuantumurilor 
precizate mai sus. 
 Dupa intocmirea si afisarea tabelului definitiv initial, intre debitoare si creditoarea BANK LEUMI 
ROMANIA SA, a intervenit un nou contract de credit, valoarea  creditului acordat fiind  redusa de la 
3.000.000 lei la 2.000.000 lei. 
 
Urmare a celor  de mai sus  a fost intocmit si afisat la usa instantei la data de 18.07.2012  tabelul 
definitiv rectificat , prin care s-au efectuat urmatoarele modificari: 
� creanta creditorului garantat  ANRSPS –UT 350 Popesti Leordeni in valoare de 18.244.173 lei, 
inscrisa initial la categoria 123 pct.1 , a fost inregistrata la categoria creante garantate  cf. art. 121 pct 
. 2 din Legea 84/2006 cu aceeasi suma .  
� creditoarea AECTRA AGROCHEMICALS SRL  , inscrisa in tabelul definitiv initial cu o 
creanta garantata de 2.845.666 lei desi valoarea garantiilor reevaluate in temeiul art. 41 alin 2 din 
lege totaliza suma de 2.131.009 lei, a fost inscrisa in tabelul definitive corectat, la categoria 
creantelor garantate cu suma de 2.131.009 lei, si la categoria creantelor chirografare cu diferenta de 
714.657  lei.  
� Creanta creditoarei DGFP Brasov inscrisa in tabelul initial  la categoria creantelor bugetare cu 
suma de 8.602.808 lei, in tabelul definitiv corectat suma a fost majorata cu 25.016.910 lei.  Ca  
urmare creanta  inscrisa in tabelul definitiv rectificat la categoria creantelor bugetare in favoarea 
DGFP Brasov este de 33.619.718 lei .  

�Creanta creditoarei BANK LEUMI ROMANIA SA , inscrisa in tabelul definitiv initial la categoria 
creantelor garantate  cu suma de 3.016.637 lei, se reduce cu 1.000.000 lei, fiind inregistrata in tabelul 
definitiv rectificat cu suma de 2.016.637 lei; 
� Creanta creditoarei GDF ENERGY Romania SA. de 4.162.726 lei, a fost inscrisa in tabelul 
definitiv rectificat , la categoria creantelor garantate cu suma de 1.732.280 lei, iar diferenta de 
2.430.446 lei, la categoria creantelor chirografare. 
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Dupa efectuarea modificarilor de mai sus,  tabelul definitiv rectificat al creantelor debitoarei S.C. 
FABRICA DE ZAHAR BOD SA ,  cuprindea creditorii indreptatiti sa participe la procedura 
insolventei in temeiul art.3 pct.8 din Legea nr.85/2006  grupati in 4 categorii, astfel : 
� Creante garantate - art.121pct.2 din Legea nr.85/2006; 
� Creante salariale - art.123 pct.2 din Legea nr.85/2006; 
� Creante bugetare – art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006; 
� Creante chirografare – art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006; 
 
Planul de reorganizare modificat , a fost acceptat de creditori la adunarea din data de …………si 
confirmat de judecatorul sindic prin sentinta 2222 /23.10.2012.  
 
  Tabelul creditorilor , modificat in temeiul art. 15(2) litera “c” si 102   din Legea 85/2006, care 
prevede ca la data  intrarii in vigoare a sentintei care confirma planul de reorganizare , creantele si 
drepturile creditorilor sunt modificate astfel cum este prevazut in plan,  se prezinta astfel :  
 
Nr. 
Crt. 

 

Denumire creditor 

Creanta  
Admisa 

Reprz. 
din 
total 

Alte detalii 

A.  Creante garantate cf. art 121 pct. 2 din lg 85/2006 
1  A.N.R.S.P.S – Unitatea Teritoriala 350,  Popesti – 

Leordeni nr. 114 jud. Ilfov 
18.244.173 61,76 Creanta garantata cu ipoteci asupra 30 imobile proprietatea 

debitoarei si gaj fara deposedare asupra bunirilor  mobile.  

 Urmare evaluarii respectivelor garantii, constand in ipoteci  
gradul I  inscrise asupra acestor imobile, a rezultat o valoare 
totala de 18.224..400 lei ( raport  evaluare  bunuri imobile din 
20.02.2011 =  8.583.000 lei +   valoare  raport nr. 
1108182/18.08.2011 = 3.401.200 lei +  valoare  imobile din incintele 
2, 4, 5,6(partial), 7 , 8, si 9  )  + valoare bunuri mobile gajate  in 
valoare de 41.800 lei.  

 

2 A.N.A.F.    Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5 543.100 1,83 Creanta garantata cu ipoteca gradul I asupra urmatoarelor 
immobile :  
 imobil cantina ( bar,  holuri,  grupuri sanitare, 3  Sali mese,  2 
bucatarii, spalator vase, birou, zona depozitare , linie fabricatie) 
total suprfata 636 m.p.  c.f.100155-C1-U1 fosta 4386 a) Bod  ; 
- imobil teren industrial (sera) in suprafata de 4.797 m.p. cf. 102187 
Bod (fosta 5658) nr. Top 10829/1-8b ; 
- imobil cladire posta si spatii comerciale fin suprafata de 320 m.p. 
fara  teren aferent ,  c.f. 102186 Bod nr. Top. 10815/1/7/5  ; 
-imobil popicarie in suprafata de 400 m.p. fara teren afferent , cf. 
101446 Bod  (fosta 4836), numar top 10830/1/a/4 ; . 
Pentru imobilele la care garantia  ANAF inscrisa la OCPI Brasov 
prin ipoteci de rangul II ( rangul I fiind inscris in favoarea creditoarei 
A.N.R.S.P.S) respective asupra imobilelor inscrise in CF , 5198, 
6384, 100409, 100416, 100418, 100435, 100438, 100441-100448, 
100792, ,  101623-101626, 101631, 101635, 101639, 101642, 
101644, 101646, 101647, 101650, 101654, 101656, 
101815,103611, potrivit evaluarii  dispusa de administratorul 
judiciar valoarea  totala a acestora este mai mica . 

3 AECTRA AGROCHEMICALS SRL   Bucuresti str. 
Soseaua Odai  nr.341-345 sector 1 

2.131.009 7,21 Urmare evaluarii dispusa de administratorul judiciar in temeiul art. 
41(2) din Legea 85/2006, au fost stabilite urmatoarele valori :  
imobil prop. Debitoarei, inscris in CF 101641 Bod, top 10827/1/3 
(teren 36.477 m.p.)= 815.000 lei ;incarcator frontal = 60.700 lei ; 
system DELTAV, = 162.648 lei; masina ambalat zahar = 410.943 
lei ; masina taiat sfecla  =  31.595 lei ; trei cazane LOOS = 650.123 
lei ;   

4 BANK LEUMI ROMANIA SA  prin Sucursala 
Brasov,  Brasov str. 15 Noiembrie nr. 86 

2.016.637 6,82 

Credit 2.000.000 lei, + 16.213 lei dobanda + 423 lei comisioane. 
Creanta garantata cu imobil prop. Debitoarei inscris in CF 
100448 bod, top 10815/1/1/21   si garantie reala mobiliara 
asupra universalitatii de bunuri prezente si viitoare  inscris in 
AEGRM cu nr. 2010-000131100420054 –R 
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5 SYNGENTA AGRO SRL –  sediul ales SCA Marco 
& Udrea , Bucuresti Str. Tudor Arghezi  nr.13, sect.2 

172.952 0,58 c.v. seminte pentru primavara an. 2009  conf. facturi fiscale ( 
130.000 lei) = penalitati 42.952 lei; Creanta inscrisa la Arhiva 
Electronica de Garantii mobiliare , la data de 30.04.2009 pentru 
73.230,77 kg. zahar la pretu stimat de 2.,36 lei. 

6 Ochi Florin Nicolae , Brasov, str. Crisului nr. 8, bl. 
D15, sc.B apt. 10 

750.547 

2,54 Cesiune creanta litigioasa de la Mitache Ana ,  conform contract 
3023 /28.12.2010, BNP Genoveva Aioanei. Garantat cf. contract 
garantie mobiliara 3709/23.11.2010 ,  pentru 6.500 tone zahar,  la 
valoarea  unitara de 1,26 lei  inscrisa la Arhiva Electronica de 
garantii mobiliare   

7 GDF SUEZ ENERGY Romanaia SA,   Bucuresti, 
bd. Marasesti  nr. 4-6, sector 4 

1.732.280 

5,86 Facturi consum gaz metan aferent  lunilor  noiembrie – decembrie 
2010, ian 2011 = 4.115.256 lei + penalitati de 47.469 lei Creanta 
garantata – ipoteca  CF 6385 localitatea Bod,  nr. Cadastral 
10830/1/a/3 ( casino si teren de 6.046 m.p.); Valoarea garantiei 
stabilita potrivit evaluarii dispusa de administratorul judiciar, in 
temeiul prevederilor art. 41(2)  din legea 85/2006 , este de 
1.732.280 lei ;   Diferenta de 2.430.446 lei,  va fi transferata la 
categoria creantelor  chirografare ; 

Total creante garantate 

25.590.698 
86,60  

B. Creante  izvorate din raporturi de munca conform art. 123 alin 2. 

1 

Salarii restante una luna pentru 18 salariati 
24.313 

0,082  
 

2 Braia Anda Simona , Brasov str. Gral Dumitrache 
nr. 12, bl.262, sc. C, apt. 3 

7.384 
0,079 

Creanta de natura salariala  cf. Sentinta civila 
1625/M/2010, 74M/2011 si decizia 1362M/2010 

  Total creante salariale  
31.697 

0,161 
 

C. Creante  bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 
 

1 

A.P.I.A.  2.055.170 6,95 -  creanta modificata prin palnul de reorganizare confirmat de 
judecatorul sindic ; 

2 D.G.F.P. Brasov 1.812.250 6,13 - creanta modificata prin palnul de reorganizare confirmat de 
judecatorul sindic ; 

3 

Primaria Comunei Bod , Bod strada Scolii nr. 139 
46.580 

0,158 Impozite sit axe locale = 604.079 lei  aferente anilor 
2007,2008,2009 si 2010 + dobanzi de 260.078 lei  

4 

C.N.V.M  - Bucuresti str. Foisorului  nr. 2 sect. 3  
570 

0,002 Tarife pentru operatiuni de mentinere a valorilor mobiliare  perioada 
2009-2011 ; 

5 

 Adm. Nationala APELE ROMANE   - adm. 
Bazinala de Apa –Olt –Sistemul de Gospodarire 
a Apelor Brasov – Str. Maior Cranta nr. 32  

153 
0,001 c.v. utilizare ape subterane si apa rauri  , conf. facturii  

81776/11.01.2011 + penalizari 

 Total creante bugetare : 

3.914.723 13,239  

TOTAL  GENERAL 29.537.118 100,0  

 
 In perioada celor 12 luni de aplicare a planului de reorganizare modificat , debitoarea si-a achitat 
integral obligatiile asumate atat in ceeace priveste reorganizarea activitatii, cat si a celor prevazute in 
programul de plati.   Creantele prevazute in programul de plati si achitate pana la aceasta data  se 
prezinta astfel : 
 

DENUMIRE CREDITOR Suma achitata  

A. Creante garantate cf. art 121  pct 2 din lg 85/2006  

A.N.R.S.P.S. – U.T 350  5.400.000 
D.G.F.P.  Brasov 150.000 
AECTRA AGROCHEMICALS SRL 700.000 
BANK LEUMI ROMANIA SA 0 
SYNGENTA AGRO SRL 60.000 
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OCHI FLORIN NICOLAE 0 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 600.000 

Total creante garantate 6.910.000 

B. Creante izvorate din raporturi de munca  cf. art 123 pct 3 din lg 85/2006  

Salarii restante ` pentru 18 salariati 24.313 
Anda Simona BRAIA 7.384 

Total : 31.697 

C. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006  
A.P.I.A. 300.000 
D.G.F.P.   Brasov 250.000 
PRIMARIA COMUNEI BOD 6.000 
C.N.V.M. BUCURESTI 570 
ADMIN. NAT. APELE ROMANE 153 
T  O  T  A  L :  556.723 
Total  general  :              7.498.420  

 
 Totodata , dupa deschiderea procedurii insolventei au fost efectuate plati in contul obligatiilor curente, 
in suma totala de 15.330.424 lei, astfel : 
 Anul 2011 = 3.287.105 lei, din care 1.544.379 lei contributii asigurari sociale si 1.742.726 lei t.v.a. 
 Anul 2012 = 4.099.511 lei, din care 3.049.511 lei contributii asigurari sociale si 1.050000 lei t.v.a. 
 Anul 2011 = 7.943.808 lei, din care 1.728.626 lei contributii asigurari sociale si 6.215.182 lei t.v.a. 
 
Avand in vedere creantele inscrise in tabelul definitiv corectat dupa confirmarea planului  si platile 

efectuate pana in prezent prin derularea programului de plati aprobat , creantele ramase in sold , 

la aceasta data  si care fac obiectul modificarii au urmatoarea structura si intindere : 

 

DENUMIRE CREDITOR 
Suma 

prevazuta a 
se achita 

Suma 
achitata 

Suma  
ramasa de 

achitat 

A. Creante garantate cf. art 121  pct 2 din lg 85/2006    

A.N.R.S.P.S. – U.T 350  18.244.173 5.400.000 12.844.173 

D.G.F.P.  Brasov 543.100 150.000 393.100 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 2.131.009 700.000 1.431.009 

BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 0 2.016.637 

SYNGENTA AGRO SRL 172.952 60.000 112.952 

OCHI FLORIN NICOLAE 750.547 0 750.547 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 1.732.280 600.000 1.132.280 

Total creante garantate 25.590.698 6.910.000 
18.680.698 

B. Creante izvorate din raporturi de munca  cf. art 123 pct 3 din lg 
85/2006 

  
 

Salarii restante ` pentru 18 salariati 24.313 24.313 0 

Anda Simona BRAIA 7.384 7.384 0 

Total : 31.697 31.697 0 

C. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006    
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A.P.I.A. 2.055.170 300.000 1.755.170 
D.G.F.P.   Brasov 1,812.250 250.000 1.562.250 

PRIMARIA COMUNEI BOD 46.580 6.000 40.580 

C.N.V.M. BUCURESTI 570 570 0 

ADMIN. NAT. APELE ROMANE 153 153 0 

T  O  T  A  L :  3.914.723 556.723 3.358.000 
Total  general  : 29.537.117 7.498.420 22.038.698 
 
      In afara sumelor ramase de achitat din programul de plati al planului de reorganizare confirmat la 
data de 23.10.2012 in suma totala de 22.038.698 lei, debitoarea are si obligatii curente ( nascute 
dupa data deschiderii procedurii ) restante in suma de 8.562.000 lei. 
 
 Mentiuni privind  necesitatea modificarea planului de reorganizare  
 
  Potrivit planului de reorganizare modificat , o sursa de finantare a platii creantelor prevazute in 
programul de plati pentru primul an  de aplicare aprogramului de plati si a obligatiilor bugetare 
curente ( nascute dupa data deschiderii procedurii) o constituia sumele incasate  din vanzarea 
urmatoarelor immobile :  

• Imobil inscris in CF 102625 Bod, nr. Top 10815/1/4/1, compus din 15.000 m.p. teren 
constructii  situat in  intravilanul comunei Bod , pentru suma de  240.000 lei + t.v.a.; 

•              Imobil situat in comuna Bod , inscris in Cartea Funciara 101641 a localitatii Bod ,numar 
cadastral 2264 identic  cu nr. top 10827/1/3  compus din teren de 36.477 m.p. si constructii ( 
platforma industriala, depozit gunoi, 2 bascule, cantar, bazine apa potabila, depozit var industrial)  
pentru suma de  652.000 lei + t.v.a.; 

•            Imobil compus din constructie CASINO  si teren aferent de 6.045 m.p. inscris in CF 6385  a 
comunei Bod, nr. top 10830/1/A/3, pentru suma de  1.732.280 lei + t.v.a. 
 
Cu toate ca au fost organizate mai multe sedinte de licitatie , nici unul din imobilele de mai sus nu au putut 
fi valorificate .  

 
  Potrivit planului de reorganizare  confirmat la data de 23.10.2013, nu se prevedea realizarea vreunei 
investitii de catre debitoare, insa pentru obtinerea autorizatiei pentru mediu necesara functionarii fabricii,  a 
fost nevoita  sa proiecteze si construiasca statia de epurare a apelor,  pentru care a fost necesara  o 
cheltuiala in suma de 3.650.4340 lei. 
  La cele de mai sus, se adauga modificarea legislatiei insolventei privitoare la  modalitatea platii 
obligatiilor fiscale, in sensul ca asupra celor nascute dupa deschiderea procedurii se pot calcula 
dobanzi pentru intarzaiere, dar si declansarea executarii silite sau chiar a procedurii falimentului.   
 
Urmare intocmirii, inregistrarii si afisarii tabelului definitiv rectificat al creantelor debitoarei 
  Ca o consecinta a celor de mai sus  dar si  in scopul administrarii eficiente in continuare a 
procedurii reorganizarii debitoarea prin administratorul judiciar a constatat necesitatea modificarii 
planului de reorganizare, prin corectarea programului de plati si prelungirea acestuia cu inca 12 luni, 
astfel  se  prezenta in anexele 1-4 
 
Justificarea legală a modificarii planului de reorganizare 

Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reorganizare modificat 
este Legea 85/2006 privind procedura insolventei. 

Legea consacra problematicii reorganizarii două sectiuni distincte, respectiv Sectiunea a V-a 
(Planul) şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale care au fost 
prezentate in detaliu in planul confirmat la data de 23.10.2012 si care raman neschimbate , se ofera 
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sansa debitorului fata de care s-a deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si 
continue viata comerciala, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, 
conform art. 95 (1) : „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile si specificul 
activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta 
debitorului, si va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publica (…)” ( Art.95 alin.1 din Legea 
85/2006 ). 
       Aceste aspecte, care au ramas neschimbate si pe care se bazeaza si prezentele modificari  au 

fost verificate atat de creditori cu ocazia votarii  planului cat si de judecatorul sindic cu ocazia 

confirmarii acestuia . 

In acelasi timp , art. 100, alin. (5) din lege prevede ca  “modificarea planului de reorganizare 
se poate face oricand pe parcursul procedurii , cu respectarea conditiilor dfe vot si confirmare 
prevazute de prezenta lege .  

In temeiul acestei prevederiadministratorul judiciar propune adunarii creditorilor  prezentul  
plan de reorganizare modificat. 
 
 Autorul planului si durata acestuia 

Planul de reorganizare – modificat al S.C. FABRICA DE ZAHAR BOD S.A. este depus de 
catre administratorul judiciar  al societatii debitoare alaturi de administratorul special. 

Aceasta alegere a fost considerată cea mai viabilă având în vedere faptul ca: 
- în baza atributiilor conferite de Lege si de judecatorul sindic, dar şi prin prisma analizei si 
controlului permanent economico-financiar asupra activitatii debitoarei, administratorul judiciar 
cunoaste  realitatile existente pe planul intern şi extern al acesteia, avand conturata o imagine fidelă 
asupra situatiei actuale şi asupra obiectivelor de urmarit în perspectiva reorganizării 
- în virtutea atributiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a asigurat consultanta specifica la 
stabilirea strategiei de restructurare a activitatii debitoarei si la negocierea conditiilor de continuare a 
activitatii pe baza unui plan de reorganizare. 

În ceea ce priveste durata de implementare a planului de reorganizare modificat, în vederea 
acoperirii integrale a creantelor prevazute in programul de plati al planului initial si ramase 
neachitate la sfarsitul anului I , precum sia obligatiilor curente fata de bugetul consolidate al statului, 
propune implementarea acestuia pe durata maxima prevazuta de prevederile art. 95 alin. 3 si 4 din 
Legea nr. 85/2006 și anume patru ani de la data confirmarii initiale a  acestuia de către judecătorul 
sindic ( 23.10.2012 – 23.10.2016).  Pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea 
societatii debitoare va fi condusa de catre administratorul special, sub supravegherea 
administratorului judiciar, pastrandu-se dreptul de administrare al societatii.  
 
Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului 

În conformitate cu art.102 alin.1 din Legea 85/2006 când sentinţa care confirmă un plan intră 
în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile 
creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. Astfel, 
în cazul pronuntării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectării 
obligatiilor asumate prin planul de reorganizare, creantele creditorilor se consideră a fi stinse integral 
iar debitoarea este descărcată de obligatiile sale fată de acestia. 
 
 Plata retribuţiei administratorului judiciar 

Retributia administratorului judiciar, pentru perioada de aplicare a planului de reorganizare 
modificat va fi de 5.000 lei /luna fara TVA, la care se adauga un onorariu de succes de 3% din 
valoarea creantelor stinse. 

Plata acesteia se va suporta din patrimoniul debitoarei, fiind prevăzută la plată în cuprinsul 
bugetului de venituri si cheltuieli si a fluxului de numerar previzionat pe perioada reorganizării. 
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 Controlul aplicării planului 
În condiţiile Secţiunii a 6 din Legea 85/2006, aplicarea planului de către societatea debitoare 

este supravegheată de 3 autorităţi independente, care colaborează pentru punerea în practică a 
prevederilor din cuprinsul acestuia. Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub conducerea 
căruia se derulează întreaga procedură. Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii desfăşurate în 
perioada de reorganizare. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin 
plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, 
întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate 
modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de 
aplicare a planului. 

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 varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a 
planului votat de creditori.  

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură 
debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de marketing 
optime. 

Aşa cu am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar 
prin: 
- Supravegherea tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitoare, cuprinse în registrul 
special prevăzut de art. 46 din lege; 
- Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar;  
- Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de încasări şi 
plăţi pentru următoarea săptămână; 
- Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, şi prin prezenţa unui 
reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte ori acest lucru este necesar. 
- Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu 
art. 106 din Legea 85/2006. 
 

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a 
derulării acestuia, de către factorii menţionaţi mai sus, constituie o garanţie solidă a realizarii 
obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa 
comercială. 
       Actuala modificare a  planului  de reorganizare , care se va supune  aprobarii adunarii 
creditorilor a fost intocmita in baza  art. 101(5) , care prevad  ca „ modificarea planului de 
reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii , cu respectarea conditiilor de vot si 
confirmare prevazute de lege”  
 

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

DENUMIRE CREDITOR 
Suma  

ramasa de 
achitat 

% 
Din grupa  

A. Creante garantate cf. art 121  pct 2 din lg 85/2006   

A.N.R.S.P.S. – U.T 350  12.844.173 68,75 

D.G.F.P.  Brasov 393.100 2,11 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 1.431.009 7,66 

BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 10,80 
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SYNGENTA AGRO SRL 112.952 0,60 

OCHI FLORIN NICOLAE 750.547 4,02 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 1.132.280 6,06 

Total creante garantate 
18.680.698 100,00 

C. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006   

A.P.I.A. 1.755.170 52,26 
D.G.F.P.   Brasov 1.562.250 46,52 

PRIMARIA COMUNEI BOD 40.580 1,22 
T  O  T  A  L :  3.358.000 100,00 
Total  general  : 22.038.698         100,00 

 

Prezenta modificare a planului  de reorganizare cuprinde 13 pagini inclusiv anexele 1, 2, 3, 

4,  şi conţine toate informaţiile necesare beneficiarilor, în conformitate cu cerinţelor Legii 85/2006, 

secţiunea 5, art. 94 ÷ 96. 
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                                                                                                                 Anexa 1 
 

 
 

G R A F I C 
 

de esalonare a rambursarii datoriilor restante    pe perioada  de aplicare  
a planului  de reorganizare modificat  

 
 
 
 

DENUMIRE CREDITOR 
Suma totala 

prevazuta a se 
achita 

 
Anul 

II 

 
Anul 

III 

 
Anul 

IV 

A. Creante garantate cf. art 121  pct 2 din lg 85/2006 
A.N.R.S.P.S. – U.T 350  12.844.173 2.500.000 5.000.000 5.344.173 

D.G.F.P.  Brasov 393.100 75.000 240.000 78.100 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL 1.431.009 450.000 700.000 281.009 

BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 0 0 2.016.637 

SYNGENTA AGRO SRL 112.952 30.000 50.000 32.952 

OCHI FLORIN NICOLAE 750.547 0 0 750.547 

GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 1.132.280 400.000 500.000 232.280 

Total creante garantate 18.680.698 3.455.000 6.490.000 8.735.698 

B. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 
A.P.I.A. 1.755.170 425.000 900.000 430.175 
D.G.F.P.   Brasov 1.562.250 375.000 800.000 387.250 

PRIMARIA COMUNEI BOD 40.580 10.000 20.000 10.580 

Total creante bugetare : 3.358.000 810.000 1.720.000 828.005 
Total creante prevazute in tabel : 22.038.698 4.265.000 8.210.000 9.563.703 
Creante bugetare curente  restante:  8.062.000 8.062.000 0 0 
Total  general  :    30.100.698 12.327.000 8.210.000 9.563.703 
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                                                                                                                           Anexa 2 
 

 
 

G R A F I C 
 

de esalonare a rambursarii datoriilor restante    pe perioada  de aplicare  
a planului  de reorganizare modificat  ( anul II ) 

 

 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante 
totale 

ANUL II 

Din care 

TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 

A. Creante garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 
A.N.R.S.P.S. – U.T 350  2.500.000 0 500.000 500.000 1.500.000 
D.G.F.P.  Brasov 75.000 0 25.000 25.000 25.000 
AECTRA AGROCHEMICALS SRL 450.000 0 100.000 100.000 250.000 
BANK LEUMI ROMANIA SA 0 0 0 0 0 
SYNGENTA AGRO SRL 30.000 0 10.000 10.000 10.000 
OCHI FLORIN NICOLAE 0 0 0 0 0 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 400.000 0 100.000 100.000 200.000 
Total creante garantate 3.455.000 0 735.000 735.000 1.985.000 

B. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 

A.P.I.A. 425.000 0 140.000 140.000 145.000 
D.G.F.P.   Brasov 375.000 0 125.000 125.000 125.000 
PRIMARIA COMUNEI BOD 10.000 0 3.000 3.000 4.000 
Total creante bugetare : 810.000 0 268.000 268.000 274.000 
Total creante prevazute in tabel : 4.265.000 0 1.003.000 1.003.000 2.259.000 
Creante bugetare curente  restante: 0 0 0 0 0 
Total general : 4.265.000 0 1.003.000 1.003.000 2.259.000 
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                                                                                                                           Anexa 3 
 

 
 

G R A F I C 
 

de esalonare a rambursarii datoriilor restante    pe perioada  de aplicare  
a planului  de reorganizare modificat  ( anul III) 

 
 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante 
totale 

ANUL III 

Din care 

TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 

A. Creante garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 
A.N.R.S.P.S. – U.T 350  5.000.000 2.000.000 500.000 500.000 2.000.000 
D.G.F.P.  Brasov 240.000 120.000 0 0 120.000 
AECTRA AGROCHEMICALS SRL 700.000 300.000 100.000 100.000 200.000 
BANK LEUMI ROMANIA SA 0 0 0 0 0 
SYNGENTA AGRO SRL 50.000 25.000 0 0 25.000 
OCHI FLORIN NICOLAE 0 0 0 0 0 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 500.000 250.000 0 0 250.000 
Total creante garantate 6.490.000 2.695.000 600.000 600.000 2.595.000 

B. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 

A.P.I.A. 900.000 450.000 0 0 450.000 
D.G.F.P.   Brasov 800.000 400.000 0 0 400.000 
PRIMARIA COMUNEI BOD 20.000 10.000 0 0 10.000 
T  O  T  A  L : 1.720.000 860.000 0 0 860.000 
Total creante inscrise in tabel : 8.210.000 3.555.000 600.000 600.000 3.455.000 
Creante curente bugetare restante 0 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL : 8.210.000 3.555.000 600.000 600.000 3.455.000 
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                                                                                                                           Anexa 4 
 

 
 

G R A F I C 
 

de esalonare a rambursarii datoriilor restante    pe perioada  de aplicare  
a planului  de reorganizare modificat  ( anul IV ) 

 
 

DENUMIRE CREDITOR 
Creante 
totale 

ANUL IV 

Din care 

TRIM 13 TRIM 14 TRIM 15 TRIM 16 

A. Creante garantate cf. art 121 pct 2 din lg 85/2006 
A.N.R.S.P.S. – U.T 350  5.344.173 2.750.000 400.000 400.000 1.794.173 
D.G.F.P.  Brasov 78.100 40.000 0 0 38.100 
AECTRA AGROCHEMICALS SRL 281.009 100.000 40.000 40.000 101.009 
BANK LEUMI ROMANIA SA 2.016.637 0 0 0 2.016.637 
SYNGENTA AGRO SRL 32.952 15.000 0 0 17.952 
OCHI FLORIN NICOLAE 750.547 0 0 0 750.547 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA 232.280 100.000 0 0 132.280 
Total creante garantate 8.735.698 3.005.000 440.000 440.000 4.850.698 

B. Creante bugetare  cf. art 123 pct 4 din lg 85/2006 

A.P.I.A. 430.175 150.000 50.000 50.000 180.175 
D.G.F.P.   Brasov 387.250 125.000 65.000 65.000 132.250 
PRIMARIA COMUNEI BOD 10.580 5.000 0 0 5.580 
T  O  T  A  L : 828.005 280.000 115.000 115.000 318.005 
Total creante inscrise in tabel : 9.563.703 3.285.000 555.000 555.000 5.168.703 
Creante curente bugetare  restante 0 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL : 9.563.703 3.285.000 555.000 555.000 5.168.703 
 
 
 
 
 
 
 
       

 


