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PLAN DE REORGANIZARE 
SC ACANTUS 3D SRL 

(MODIFICAT ) 
 
BENEFICIARI: 
� JUDECATORUL SINDIC 
� CREDITORI 
� ADMINISTRATOR JUDICIAR 
Martie   2015 
 
NOTA DE PREZENTARE 

Prezentul plan de reorganizare modificat este propus de catre 
administratorul  special  al societatii S.C. ACANTUS 3 D SRL – in reorganizare ,  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 de vot si confirmare prevazute de prezenta lege “  

Stadiul procesual 
  Prin Sentinta civila 123/ Camerei de Consiliu /sinic/ din data de 21.03.2013 
pronuntata de Tribunalul Brasov  Sectia Comerciala si Contencios Administrativ in 
dosarul nr.2686/62/2013, a fost dispusa deschiderea procedurii generale de 
insolventa impotriva debitoarei S.C. ACANTUS 3D SRL , la semnalarea existentei starii 
de insolventa chiar de catre debitoare.  
    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, adunarea creditorilor a 
confirmat administratorul judiciar desemnat provizoriu de intanta. 
   Dupa intocmirea tabelului  definitiv al creantelor, debitoarea a elaborat un 
plan de reorganizare , care a fost acceptat de catre adunarea creditorilor din data de  
17.10.2013 si confirmat de judecatorul sindic prin sentinta  civila 
2338/cc/sind/24.10.2013. 
    Potrivit planului de reorganizare  confirmat,  situatia creantelor la data  
prezentarii prezentului plan de reorganizare modificat, se prezinta astfel :  
 

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

CEC BANK SA,  
Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  

1.190.824,69 

DRGFP Brasov,  
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 

1.082.943,00 

Total creante garantate 2.273.767,69 
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B. Creante de natura salariala cf. Art. 123 pct 2 din lg 85/2006 

Salarii neachitate  27.365,00 

Total  creante salariale  27.365,00 

C. Creante bugetare 

CL Directia Fiscala Brasov,  
Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 

1.982,00 

U.A.T. Rasnov 
P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 

19.049,30 

Total creante  bugetare 21.031,30 

TOTAL 2.322.164,00 
 

    In perioada de reorganizare, debitoarea a  achitat  sumele prevazute in 
programul de plati al planului de reorganizare.   
 
Mentiuni privind modificarea planului de reorganizare 
    
 Platile asa cum au fost prevazute in  Programul de plati al planului de 
reorganizare initial , au avut ca sursa  de finantare , veniturile realizate din 
desfasurarea activitatii curente  si recuperarea de creante .  
  Intrucat activitatea de productie a debitoarei a fost scazuta ,  datorita unei 
cereri  reduse fata de  bunurile realizate    veniturile prognozate nu s-au realizat. 
 Astfel, fata de veniturile prognozate in sustinerea planului de reorganizare in 
suma de 2.084.250 lei, a fost realizata in exercitiul financiar 2014 doar 1.416.030 lei. 
Nivelul cheltuielilor prognozat a fost de 1.603.237 lei, ceeace reprezenta 77 % din 
veniturile realizate,  cheltuielile inregistrate in exercitiul financiar 2014 au fost de 
1.352.404 lei, ceeace reprezinta 95 % din totalul veniturilor. Volumul ridicat al 
cheltuielilor este datorat in principal de cheltuielile aferente dobanzilor si 
diferentelor de curs valutar ( peste 136.000 lei . 
 Ca urmare , pana la initierea prezentului plan de reorganizare modificat , 
debitoarea a efectuat  urmatoarele plati in contul creantelor prevazute in programul 
de plati al planului de reorganizare :  
 

 Suma achitata  

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

CEC BANK SA,  
Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  

285.000,00 

DRGFP Brasov,  
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 

120.000,00 

Total creante garantate 405.000,00 
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B. Creante de natura salariala cf. Art. 123 pct 2 din lg 85/2006 

Salarii neachitate  27.365,00 

Total  creante salariale  27.365,00 

C. Creante bugetare 

CL Directia Fiscala Brasov,  
Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 

1.050,00 

U.A.T. Rasnov 
P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 

9.000,00 

Total creante  bugetare 10.050,00 

TOTAL 442.415,00 
 

   Avand in vedere creantele inscrise in tabelul definitiv, si platile efectuate pana 
in prezent prin derularea programului de plati aprobat prin planul de reorganizare 
initial, creantele ramase in sold , la aceasta data are urmatoarea structura : 

 

 Suma ramasa in sold 

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

CEC BANK SA,  
Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  

1.013.324,00 

DRGFP Brasov,  
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 

962.943,00 

Total creante garantate 1.976.267,00 

B. Creante de natura salariala cf. Art. 123 pct 2 din lg 85/2006 

Salarii neachitate  0,00 

Total  creante salariale  0,00 

C. Creante bugetare 

CL Directia Fiscala Brasov,  
Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 

932,00 

U.A.T. Rasnov 
P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 

10.049,00 

Total creante  bugetare 10.981,00 

TOTAL 1.987.248,00 
 

    Fata de  aceasta situatie,  debitoarea a reanalizat perspectivele de 
reorganizare ,  si a hotarat schimbarea strategiei , de redresare considerand ca 
stingerea integrala a creantelor ramase  in sold la aceasta data nu poate fi realizata 
nici chiar prin lichidarea totala a activului . 
   Ca urmare noua strategie , a planului de reorganizare modificat, va prevedea 
plata partiala a creantelor respectiv numai catre creditorii garantati, la nivelul 
garantiilor, stabilite prin evaluarea realizata de evaluatorul desemnat de catre 
administratorul judiciar.  
   Realizarea acestei strategii este posibila daca avem in vedere ca principalul 
creditor  CEC  BANK SA, va mentine in continuare creditul de investitii ca si credit 
curent , urmand ca in perioda de reorganizare sa se achite doar ratele si dobanzile 
ce devin scadente in perioada de implementare a planului.  
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Intreaga strategie a planului de reorganizare modificat , este descrisa in detaliu  in 
subcapitolul „ strategia de reorganizare „    

 

Justificarea legală a modificarii planului de reorganizare 

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

Legea consacra problematicii reorganizarii două sectiuni distincte, respectiv 
Sectiunea a V-a (Planul) şi Secțiunea a VI-a (Reorganizarea). Prin prisma acestor 
prevederi legale se ofera 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 ). 

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 prevederi si aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor de 
aprobare a modificarii planului, debitoarea  prezinta in cele ce urmaeza planul de 
reorganizare modificat. 
 
 Autorul planului si durata acestuia 

 Planul de reorganizare – modificat al S.C.  ACANTUS 3D SRL. este depus de 
catre administratorul special al societatii debitoare alaturi de administratorul 
judiciar. 
 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 societatii cunoaste cel mai bine 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, în 
vederea acoperirii într-o cat mai mare masura a pasivului societatii debitoare, se 
propune implementarea acestuia pe durata maxima prevazuta de prevederile art. 95 
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alin. 3 din Legea nr. 85/2006 și anume trei ani de la data confirmarii acestuia de 
către judecătorul sindic. Avand in vedere ca deja au fost epuizate pana la aceasta  
data  patru trimestre , urmeaza ca executarea planului de reorganizare modificat, nu 
va putea depasi opt trimestre sau 24 luni.  De asemenea, pe durata de 
implementare a planului de reorganizare modificat activitatea societatii debitoare va 
fi condusa de catre administratorul special , sub supravegherea administratorului 
judiciar, pastrandu-se dreptul de administrare al societatii. În situatia în care nu se 
vor gasi conditii optime pentru derularea componentelor mecanismului 
reorganizarii, cu acordul a doua treimi din creditorii aflati în sold dupa trecerea a cel 
mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu înca 12 luni. 
 
 Scopul planului 

Scopul principal al planului de reorganizare astfel cum a fost modificat 
coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fara echivoc în art.2, si anume 
acoperirea cat mai mare a pasivului debitorului în insolventa. Principala modalitate 
de realizare a acestui scop, în concepția modernă a legii, este reorganizarea 
debitorului, şi  mentinerea societatii în viata comerciala, cu toate consecintele 
sociale si economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevanta functia 
economica a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvarii 
societătii aflate în insolventa, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică şi 
numai în subsidiar, în conditiile esecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a 
debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor 
creditorilor.      

Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea 
unor modificari structurale în activitatea curenta a societatii aflate în dificultate, 
mentinandu-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăsurare a 
activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a 
fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea de baza a 
societatii profitabila. 

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfaca 
scopul reorganizarii lato sensul, anume mentinerea debitoarei în viata comerciala si 
sociala, cu efectul mentinerii serviciilor şi produselor pe piata. Totodată, 
reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la 
realizarea creantelor lor. Aceasta pentru ca, în conceptia moderna a legii, este mult 
mai probabil ca o afacere functională sa produca resursele necesare acoperirii intr-o 
proportie cat mai mare a pasivului decat lichidarea averii debitoarei în caz de  
faliment.         

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii intr-o proportie cat mai 
mare a pasivului societatii debitoare prin reorganizarea activitatii acesteia sunt 
accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acuta 
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criza de lichiditati si scaderea semnificativa a cererii pentru achizitia de bunuri 
imobile mai cu seama a acelor imobile care fac obiectul spetei in cauza. În acest 
context economic incercarea de acoperire a pasivului societatii debitoare prin 
lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va duce la un procent  mic de 
recuperare a creantelor de cei inscrisi la masa credala.  

Prezentul plan isi propune să actioneze pentru modificarea structurala a 
societatii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi 
social avand ca scop principal plata intr-o proportie cat mai mare a pasivului S.C. 
ACANTUS 3D S.R.L., relansarea viabila a activitatii, sub controlul strict al 
administratorului judiciar în ceea ce priveste realizarea obiectivelor mentionate. 

 
Date despre societate 
Prezentarea SC  ACANTUS 3 D SRL 
 Societatea Acantus 3D SRL a fost infintata in anul 2002, avand ca obiect de activitate 
amenajarile ambientale de interior si exterior. 
 In anul 2005 s-a schimbat conducerea firmei iar activitatea s-a concentrate pe productie, 
comercializarea si montajul de seminee si accesorii. In scurt timp, odata cu cresterea cererii de 
produse datorita dezvoltarii sectorului de constructii, societatea a achizionat 2 hale si teren 
aferent unde a construit sectoarele aferente productiei de seminee. 
In prezent detine cea mai vasta logistica din tara in domeniu si acopera absolut toate nisele 
aferente comertului si productiei de seminee si accesorii prin cele 4 showroom-uri dedicate in 
urmatoarele orase: Brasov, Bucuresti, Cluj Napoca si Iasi. 
  Cifra de afaceri a crescut an de an, datorita incheierii de colaborari directe cu firmele 
producatoare de seminee din Europa, evitandu-se astfel adaosurile comerciale suplimentare 
datorate intermediarilor, astfel: 
� RUEGG Elvetia-importator unic pentru Romania 
� SCHMID Germania-importator unic pentru Romania 
� BORDELET Franta-importator unic Romania 
� ORTNER Austria-importator unic zona de sud a tarii 
� SEGUIN Franta-importator unic zona centrala a tarii 
� BEFHOME Cehia-importator direct 
� PALAZZETTI Italia-importator exclusiv Romania 
� ENERKOS Italia-importator exclusive Romaina 
  Totodata s-a implementat sistemul de management integrat ISO 9001 si ISO 14001, fiind astfel 
prima firma din tara producatoare de seminee care a obtinut aceste calificari care atesta 
capacitatea de a realiza servicii sigure si de calitate in domeniul activitatii desfasurate. Societatea 
detine autorizarea si utilizarea site-uri specifice activitatilor desfasurate, astfel: 
-www.semineebrasov.ro;  
-www.semineebucuresti.ro 
-www.semineeclujnapoca.ro 
-www.semineeiasi.com 
-www.cosuridefum.com 
-www.focareseminee.ro 
-www.placajenaturale.ro 
-www.bucatariizidite.ro 
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 Confruntându-se cu o înrăutățire a situației economico financiare în care capitalurile 
societății au devenit negative, conducerea societatii în urma analizei “s.w.o.t.” desfăşurata la 
inceputul anului 2013,  a decis că cea mai bună măsură este să se solicite declanşarea procedurii 
generale a insolvenței, cu posibilitatea depunerii unui plan de reorganizare care să prevadă 
eşalonarea în termenul legal a datoriilor societății. În acelaşi timp prin această măsura debitoarea 
reuşeşte să fie protejată şi sub aspectul creşterii, nejustificate şi independente de aceasta, a 
dobânzilor şi penalităților calculate de către creditorii bugetari sau chirografari (institutii financiar-
bancare, furnizori, subcontractori). 
În temeiul art.27 şi următoarele din Legea 85/2006, debitoarea a solicitat la data de 12.03.2013 
deschiderea procedurii generale a insolvenței în conformitate cu art.1 şi art.32 însoțite de 
documentele prevăzute la art.28 din legea privind procedura insolvenței. Prin cererea de 
deschidere se solicita păstrarea dreptului de administrare şi se arată totodată intenția de intrare în 
procedura de reorganizare în baza unui plan care va propune restructurarea activității în vederea 
stingerii într-o proporție cât mai mare a datoriilor. 
 Motivele invocate de către debitoare în formularea cererii si care se mentin si in prezent 
sunt: starea economică generală dificilă; un dezechilibru financiar însemnat astfel încât compania 
nu mai poate asigura plata scadentă a tuturor obligațiilor sale; gradul de îndatorare ridicat în acest 
context. 
 
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, 
situația existentă la data deschiderii procedurii, precum si starea financiara in perioada de 
impementare a planului de reorganizare.   

Situatia financiara anterioara deschiderii prpcedurii ( anii 2011 si 2012) , la data deschiderii 
procedurii ( 30.11.2013) si in primul an de implementare a planului de reorganizare initial ( 
exercitiul financiar 2014), se prezinta astfel : 

 

Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 30.11.2013 31.12.2014 

Cifra de afaceri  1.635.520,00 2.189.751,00 1.857.812,00 1.416.031 

Venituri din productie 481.072,00 774.074,00 585.158,00 529.835 

Venituri din vanzarea marfurilor 1.154.448,00 1.415.677,00 1.209.366,00 814.100 

Venituri din variatia stocurilor 36.000,00 0,00 0,00 69.780 

Alte venituri din exploatare 2.465,00 772,00 56.788,00 182 

Venituri financiare 957,00 3.040,00 5.669,00 2.134 

Total venituri 1.674.942,00 2.193.563,00 1.857.812,00 1.416.031 

Cheltuieli privind stocurile  1.036.518,00 1.061.751,00 1.668.521,00 797.506 

Chelt. cu utilitatile 5.883,00 6.860,00 6.800,00 6.208 

Chelt. cu pers., asig. si prot. sociala 292.760,00 278.264,00 196.349,00 137.525 

Cheltuieli cu amortizarea imob. 62.048,00 80.479,00 26.737,00 46.540 

Chelt. cu prestatii externe 388.207,00 347.432,00 447.644,00 355.679 

Cheltuieli cu impozite si taxe 21.940,00 23.342,00 6.632,00 10.336 

Chelt. cu despagubiri si active cedate 16.450,00 111.609,00 0,00 0,00 

Cheltuieli financiare 157.707,00 157.185,00 113.347,00 136.171 

Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00 



“ACANTUS 3D SRL”   Rasnov, strada Campului nr.2-Brasov 
SEMINEE-PRODUCTIE SI MONTAJ   www.semineebrasov.ro 

          tel/fax: 0368456072   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 8

Total cheltuieli 1.981.513,00 2.066.922,00 2.466.030,00 1.352.404 

Rezultatul brut  -306.571,00 126.641,00 -608.218 63.627 

Impozit profit 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezultat net -306.571,00 126.641,00 -608.218 63.627 

 
 Rezultatul primului an de aplicare a planului de reorganizare este substantial mai bun fata 

de exercitiul financiar 2013, cand debitoarea a solicitat deschiderea procedurii  insolventei. Astfel 
fata de  o pierdere de 608.218 lei inregistrata in anul 2013, in primul an de aplicare a planului de 
reorganizare s-a incheiat cu un profit de 63.627 lei. 

 
 Activul socitatii 
 La  acesata data, situatia patrimoniului societatii dupa inventariere si evaluare conform 
art.41 alin.(2) din Legea 85/2006 a activului imobilizat, cat si activului circulant (acesta are o 
variatie in functie de situatia lucrarilor si sezon si a fost evaluat din punct de vedere contabil) 
precum si a altor valori care sunt actualizate cu situatia faptica existenta rezulta urmatoarea 
situatie : 
 

DENUMIRE VALOARE 
CONTABILA 

VALOARE JUSTA 
(valoare de piata) 

Disponibilitati banesti 21.024,00 21.024,00 

Creante de incasat (clienti de incasat) 99.082,00 69.350,00 

Stocuri – net 1.084.224,00 760.000,00 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1.204.330,00 850.374,00 

Terenuri din care: 

263.546,00 

71.045,00 

Teren aferent halei - suprafata totala de 4.993 MP si 
cota ¾ din 2.094 MP , Oras Rasnov, STR. Campului FN, 
Jud. Brasov 71.045,00 

Constructii - net: 
1.013.294,00 

1.017.255,00 

Hala compusa din 3 corpuri de constructie situata in 
Oras Rasnov, STR. Campului FN, Jud. Brasov -  

1.017.255,00 

Echipamente si alte mijl.fixe -net 115.817,00 53.582,00 

Imobilizari necorporale  685,00 0,00 

Imobilizari financiare 8.879,00 0,00 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.402.221,00 1.141.882,00 

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

TOTAL ACTIV 2.747.767,00 1.992.256,00 

* 
 In conditiile in care activul total evaluat in cel mai fericit caz este de 1.992.256 lei, fara a 
lua in considerare datoriile curente + datoriile cu procedura insolventei sau alte litigii iar masa 
credala este in valoare de 1.987.248 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 si marfurilor livrate se intrevede posibilitatea dezvoltarii unei activitati 
generatoare de profit ce va putea acoperi masa credala propusa spre plata prin prezentul plan de 
reorganizare si in conformitate cu Legea 85/2006. 
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3.1. Prezentarea activului imobilizat și a garanțiilor. 
La data intocmirii prezentului plan de reorganizare modificat situatia activului ACANTUS 3D 

SRL evaluat in baza art.41 alin.(2) din Legea 85/2006 conform solicitarii dispuse de catre 
administratorul judiciar se prezinta astfel: 
� Bunul imobiliar (teren + hala) este inscrisa in:  
o CF 102980 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 13993) a orasului Rasnov, astfel: 

� la pozitia A1, sub nr. cad 1744, top. 4388/1/1/2/3/3: „TEREN DE 1.877 MP”; 
� la pozitia A1.1 sub nr. cad 1744, top. 4388/1/1/2/3/3: „HALA”;  

o CF 102971 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 13994) a orasului Rasnov, astfel: 
� la pozitia A1, sub nr. cad 1745, top. 4388/1/1/2/3/4: „TEREN DE 1.867 MP”; 
� la pozitia A1.1, sub nr. cad 1745, top. 4388/1/1/2/3/4: „HALA”;  

o CF 102982 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 13995) a orasului Rasnov, astfel: 
� la pozitia A1, sub nr. cad 1746, top. 4388/1/1/2/3/5: „TEREN DE 1.149 MP”; 
� la pozitia A1.1, sub nr. cad 1746, top. 4388/1/1/2/3/5: „HALA”;  

o CF 102972 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 12978) a orasului Rasnov, astfel: 
� la pozitia A1, sub nr. cad 1747, top. 4388/1/1/2/3/7: „CAI DE COMUNICATIE DE 2.094 MP”; 
 

� Bunuri imobile de natura terenurilor: 
 Terenul afectat constructiei are suprafață de 4.993 mp si cota de ¾ din cai de comunicatie 
de 2.094 mp fiind situat in orasul Rasnov, strada Campului, in zona fostelor grajduri CAP, intre 
halta CF si unitatea militara. Amplasamentul este racordat la retelele de energie electrica, canal si 
de apa ale fostului CAP. Accesul se realizeaza pietonal si auto direct din str. Campului si pe caile de 
comunicatie specificate in CF. 
 Evaluarea a fost efectuata prin abordarea prin piata. Aceasta este o metoda globala care 
aplica informatiile culese urmarind raportul cerere-oferta pe piata imobiliara, reflectate in mass-
media sau alte surse de informare. Se bazeaza pe valorile unitare rezultate in urma tranzactiilor cu 
terenuri libere efectuate in zona. 

 Valoarea proprietatii imobiliare , estimata potrivit raportului de evaluare intocmit de 
evaluatorul C&I CONSULT MANAGER SRL , este de 1.159.300 lei. 

 
� Bunurile mobile de natura echipamentelor tehnologice  

Sunt utilizate in activitatea principala, si valoarea acestora estimata  de catre SC C&I CONSULT 
MANAGER SRL  si au urmatoarea componenta:. 

• TRANSPALET CU RIDICARE; 

• masina de debitat piatra; 

• MASINA DE DEBITAT PIATRA EMMEDUE E 130; 

• MASINA DE DEBITAT PIATRA ARTHUR GRIMONPREZ & FILS; 

• MASINA DE DEBITAT PIATRA SMETCOREN; 

• CIRCULAR LEMN CU MASA MOBILA - UMARO; 

• FREZA MULTIFUNCTIONALA SMETCOREN; 

• FREZA LEMN FUS 200; 

• COMPRESOR AER; 

• MASINA DE SLEFUIT PIATRA CU BRAT MOBIL; 

• MASINA DE SLEFUIT CU DISC - IRUM; 

• PRESA HIDRAULICA - PASIN; 

• MASINA DE GAURIT PE ORIZONTALA – UMARO GSO; 

• MASINA DE RINDELUIT LA GROSIME; 
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• FIERASTRAU PANGLICA CU TAIERE VERTICALA – SUPREM; 

• FIERASTRAU PANGLICA CU TAIERE ORIZONTALA – FBO.01 CUTEAN; 

• MOTOSTIVUITOR BALKANCAR 

• CALCULATOR 
Valoarea recomandata a fi luata in considerare este 50.860 lei;: 
 

Bunurile de natura obiectelor de inventar: 
Sunt utilizate in activitatea principala, ele fiind evaluate de catre SC C&I CONSULT MANAGER 

SRL  cu sediul in Brasov, Str. Nicolae Titulescu, nr. 36, ap. 14, Tel/ 0723 536583, Expert Evaluator 
UNEAR Enescu Catalin, Nr. Legitimatie UNEAR: 12458 la data de 26.08.2013 conform raportului de 
evaluare cu Nr.1308262, fiind calculat pentru un curs de schimb valutar comunicat de BNR de 
4,4485 LEI/EURO, si au urmatoarea componenta:. 
 

Data intrare Denumire Cantitate 

17.03.2010 Registru unic de control 1 

01.04.2010 Aspirator 1 

01.04.2010 Mocheta 1 

04.05.2010 Masina de insurubat 1 

04.05.2010 Masina de insurubat 1 

12.05.2010 Scaun 3 

12.05.2010 Ventilator 1 

17.05.2010 Jaluzele 1 

25.05.2010 Jaluzele 1 

28.05.2010 Scaun 3 

28.05.2010 Jaluzele 1 

02.06.2010 Jaluzele 1 

15.06.2010 Jaluzele 1 

17.06.2010 Jaluzele 1 

28.06.2010 Telefon LG 1 

22.07.2010 Jaluzele 1 

28.07.2010 Jaluzele 1 

05.08.2010 Jaluzele 1 

25.08.2010 Jaluzele 1 

31.08.2010 Ciocan rotopercutor 1 

31.08.2010 Masina de insurubat 1 

08.09.2010 Masina de gaurit 1 

05.01.2011 Aeroterma 1 

07.02.2011 Echipamente de protectie 1 

21.11.2011 Casa de marcat 1 

21.12.2011 Telefon Nokia Warm grey 1 

23.12.2011 Telefon mobil 1 

17.01.2012 Distrugator documente 1 

11.04.2012 Telefon Nokia   2 

11.04.2012 Telefon Nokia   1 

20.04.2012 Imprimanta Lexmark 1 

21.05.2012 Imprimanta   1 
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10.09.2012 Calculator 1 

10.09.2012 Monitor 1 

17.09.2012 Imprimanta   1 

01.10.2012 Modem 1 

14.10.2012 Aeroterma 1 

19.11.2012 Stampila 1 

07.02.2013 Imprimanta Lexmark 1 

13.03.2013 Stampila 1 

 
Valoarea recomandata a fi luata in considerare este : 

• Valoare de piata  = 622 EUR echivalentul a 2.772 LEI 
 
� Stocurile: - sunt utilizate in activitatea principala ele fiind evaluate la valoarea lor contabila cu 

un discaunt de 30%.  Componenta stocurilor la data evaluarii a fost realizata in baza listelor de 
inventar aferentei datei de 31.12.2014 puse la dispozitie de societatea debitoare. 
Nota: stocurile – sunt o componenta a activelor circulante, care nu are o marime fixa pe o 
perioada determinanta avand o variatie destul de mare in functie de vanzari si de momentul 
achizitiei.  

 
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 tranzacție nepărtinitoare, 
după un marketing adecvat şi în care părțile au acționat fiecare în cunoştință 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), rapoarte depuse la dosarul cauzei, este de  1.992.256,00 lei. 

Valoarea de lichidare reprezintă valoarea care se obține din vânzarea forțată 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 piață într-un procentaj cuprins între 20% - 70%. 
Bineînțeles acest procent poate fi diferit în funcție de cerere şi oferta precum şi de perioada 
solicitata a se realiza tranzacția. În cazul de fata evaluatorul ANEVAR fata de activele imobilizate ce 
includ obiectele de inventar coroborat cu evaluarea activelor circulante la valoarea posibila de 
obtinut aferente s- a considerat ca valoarea de lichidare este de 1.294.664 lei.. 

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

• Asupra imobilelor detinute in proprietate de debitoare (teren + hala): 
o dreptul de ipoteca in valoare de 1.100.000 RON, rang I, dobanda aferenta de prime 

rate + 2,5 pp pe an variabila, costurile si spezele aferente si interdictia de 
instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, constituire aport in natura la capitalul 
social, demolare, modernizare sau servituti, dezmembrare, alipire, construire, 
restructurare si amenajare in favoarea CEC BANK SUCURSALA BRASOV. 

o se noteaza sechestrul asigurator conform art. 125 alin 2 din OG 92/2003 
republicata, pentru suma de 638.986 lei, in favoarea ANAF – AFP Rasnov.  

• Asupra bunurilor mobile (echipamente): 
o Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra utilajelor achizitionate din credit 

(contract de credit 332/27.09.2007) in favoarea  CEC BANK SA – Sucursala Brasov, 
respectiv: 
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� MASINA DE DEBITAT PIATRA EMMEDUE E 130; 
� MASINA DE DEBITAT PIATRA ARTHUR GRIMONPREZ & FILS; 
� MASINA DE DEBITAT PIATRA SMETCOREN; 
� CIRCULAR LEMN CU MASA MOBILA - UMARO; 
� FREZA MULTIFUNCTIONALA SMETCOREN; 
� FREZA LEMN FUS 200; 
� COMPRESOR AER; 
� MASINA DE SLEFUIT PIATRA CU BRAT MOBIL(2 BUC); 

o Garantie reala mobiliara + proces verbal de sechestru asupra bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii in favoarea DGFP Brasov – valoare de piata obtinuta 
in urma evaluarii bunurilor afectate de acest gaj – 88.240 lei 

 
4. Pasivul Societătii 
4.1. Tabelul definitiv de creante 

Tabelul definitiv cuprinde toate creanțele asupra averii debitorului la data deschiderii 
procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestații în 
conformitate cu prevederile art.73, precum şi creanțele admise în urma soluționării contestațiilor 
asa cum a fost ea solutionata prin Sentinta Civila Nr.123/CC/Sind.  

Potrivit prevederilor art. 102 din Legea 85/2006  in baza sentintei care confirma planul de 
reorganizare , creantele sunt modificate astfel cum este prevazut in plan . 

 De asemenea , potrivit prevederile art. 15(2)  litera “ c “,  calculul valorii  totale a 
creantelor prevazute la aliniatul 1 impotriva averii debitorului  se va determina prin raportare la 
urmatoarele criterii :  ilterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelului 
definitiv consolidat , astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat.  

 
Asadar  tabelul definitiv al creditorilor, structurat potrivit prevederilor art 101 din Legea 

85/2006,  se prezinta astfel : 
 

   % din grupa   

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

CEC BANK SA,  
Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  

1.013.324,00 
51,27 %  

DRGFP Brasov,  
Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 

962.943,00 
48,73 % Creanta acoperita cu 

valoarea gajurilor asupra 
bunurilor mobile libere 
de sarcini = 88.240 lei 

Total creante garantate 1.976.267,00 100,00 %  

B. Creante de natura salariala cf. Art. 123 pct 2 din lg 85/2006 

Salarii neachitate  0,00 100,00 %  

Total  creante salariale  0,00 100,00 %  

C. Creante bugetare 

CL Directia Fiscala Brasov,  
Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 

932,00 
9,12 %  

U.A.T. Rasnov 
P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 

10.049,00 
90,88 %  

Total creante  bugetare 10.981,00 100,00 %  

TOTAL 1.987.248,00   
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Nota:   

• Creditorul DGFP Brasov a fost inscris cu toata suma in cadrul categoriei creditorilor 
garantati, intocmai cu practica judiciara si deciziile Curtii de Apel Brasov, in conditiile in 
care acesta a inregsitrat ala AEGRM titluri executorii asupra universalitatii bunurilor 
detinute de debitoare chiar daca in urma evaluarii bunurilor identificate in patrimoniul 
debitoarei, dispusa de administratorul judiciar in temeiul art.41 alin.(2), valoarea de piata a 
garantiilor sunt de 88.240 lei. 

• Debitoarea insolventa are in derulare toate contractele de credit pentru investitii semnate 
cu CEC BANK SA – Sucursala Brasov, , fiind cu platile la zi atat in ceea ce priveste capitalul 
cat si dobanzile aferente contractelor intocmai cum au fost ele prezentate in graficele de 
plati (parti integrante a contractelor de credit. 

 
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 creanțe, în 
comparație 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, creanțele 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 remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile 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. Creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate după 
deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului 
după deschiderea procedurii; 

3. Creanțele izvorâte din raportul de muncă; 
4. Creanțele bugetare; 
5. Creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor obligații de 

întreținere, alocații pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării 
mijloacelor de existență; 

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

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

8. Alte creanțe chirografare; 
9. Creanțele 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: 
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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 față de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, 
activitatea ar fi întreruptă și activele societății 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 50-70% 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  ~ 1.178.249 lei.  

Estimarea indestularii s-a facut potrivit prevederile art.121 si art.123 din Legea 85/2006, 
din valoarea totală a sumelor obținute în ipoteza lichidării patrimoniului societății si suportarea 
cheltuielilor aferente de 193.107 lei, suma de ~ 985.142 lei ar urma să fie distribuită astfel: 

• Creditorilor din categoria creanțelor garantate în proporție de 89,43 % (diferentiat in ceea 
ce priveste cei doi creditori inregistrati in aceasta grupa in functie de drepturile de 
preferinta detinute de fiecare, astfel – CEC BANK SA Suc. Brasov in suma de~ 906.215 lei iar 
AJFFP Brasov in suma de ~ 78.926 lei:  

• Bugetarii în proporție de 0 %  
 
 De mentionat ca in aceasta situatie nu se vor achita creantele curente datorate de 

debitoare de dupa deschiderea procedurii calculate la data de referinta 31.12.2014 in cuantum 
total de 680.000 lei, care sunt exclusiv catre creditorul AJFP Brasov. 
 
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, valoarea de piata precum si 
valoarea de lichidare la care se detaliaza cheltuielile care au o pondere diferita in cazul celor doua 
variante – reorganizare versus faliment. 
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DENUMIRE VALOARE JUSTA 
(valoare de piata) 

VALOARE in caz 
de faliment 

Disponibilitati banesti 21.024,00 21.024,00 

Creante de incasat (clienti de incasat) 69.350,00 35.000,00 

Stocuri – net 760.000,00 380.000,00 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 850.374,00 436.024,00 

Terenuri din care: 
71.045,00 
71.045,00 

46.180,00 
Teren aferent halei - suprafata totala de 4.993 MP si cota ¾ din 
2.094 MP , Oras Rasnov, STR. Campului FN, Jud. Brasov 46.180,00 

Constructii - net: 1.017.255,00 
1.017.255,00 

661.215,00 

Hala compusa din 3 corpuri de constructie situata in Oras Rasnov, 
STR. Campului FN, Jud. Brasov -  

762.916,00 

Echipamente si alte mijl.fixe - net din care 53.582,00 34.830,00 

Imobilizari necorporale  0,00 0,00 

Imobilizari financiare 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.141.882,00 742.225,00 

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

TOTAL ACTIV 1.992.256,00 1.178.249,00 

*Nota:  
Au fost calculate sumele rezultate în urma tuturor posibilitatii si probabilitatii de valorificăre 

intocmai cu rapoartele de evaluare intocmite de un expert evaluator ANEVAR precum si 
coroborate cu situatia clientilor de incasat si cheltuielile obligatorii de procedura astfel: 

� Disponibilitatile banesti sunt calculate la valoarea lor neta intocmai cu datele financiare 
intocmite la 31.12.2014 in cazul reorganizarii fata de valoarea lor diminuata in conditiile de 
faliment cu sumele achitate direct din disponibil pentru marfa aflata in curs de achizitie.  

 
� 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. Chiar 
daca din punct de vedere contabil la data de referinta economica valoarea stocurilor era de 
760.000 de lei s-a luat in calcul valoarea lor obtinuta pe piata in caz de vanzare fortata 
(avand in vedere un marketing limitat si neadecvat precum si posibile costuri cu 
depozitarea si/sau degradarea acestora), valoarea in caz de faliment nu poate depasi un 
procent de 50%. 

 

� Activele imobilizate au fost calculate la valoarea de vanzare fortata (avand in vedere un 
marketing limitat si neadecvat precum si posibile costuri cu depozitarea si/sau degradarea 
acestora), valoarea in caz de faliment nu poate depasi un procent de 65 %. 

 

Cheltuieli care sunt scazute din valoarea activului in caz de valorificare in faliment: 

1 Unpir 23.565,00 

2 onorariu lichidator 53.000,00 

3 serv .contabilitate, arhivare, chltuieli experti etc 116.542,28 

 Cheltuieli minime de procedura total 193.107,00 

 
 

 Ramas de distribuit creditorilor inscrisi in tabelul definitiv al 
creantelor  rectif. Cf. art.102,  diminuat cu sumele deja facute.  

985.142,00 
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� 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 art.  

 

� Onorariul lichidatorului judiciar a fost calculat la valoarea onorariului propus prin prezentul 
plan de reorganizare pentru o perioada de 12 luni, perioada considerata minima de 
efectuare a procedurii de lichidare  in cazul debitoarei ACANTUS 3D SRL.  

 
� Cheltuielile cu serviciile conexe de contabilitate si arhivare desfasurate in perioada 

lichidare odata cu ridicarea dreptului de administrare, a fost calculata la un cuantum minim 
conform cu practica judiciar si cu alte cheltuieli comparabile in cadrul unor debitoare de 
talia asemanatoare lui ACANTUS 3D SRL (aprox 10% din valoarea totala a activului). 

 
 Strategia de reorganizare 

Strategia de reorganizare porneşte de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o 
societate solvabilă, de la avantajele reorganizării față de o eventuală situație de faliment.  

Cererea pieței față de oferta debitorului prezintă un regres față de anii precedenți, dată 
fiind situația nefavorabilă în care se regăsește piata constructiilor. Atuu-rile SC ACANTUS 3D SRL, 
se referă la: 

• Valoarea medie a posibilelor încasări de la viitori beneficiari ai lucrărilor şi serviciilor 
prestate de companie pe care se pot realiza previziuni asupra unui flux optim de lichidități 
în vederea plătii reeşalonate către creditorii înregistrați în tabelul de creanțe. 

• Existenta de stocuri si a productiei in curs ceea ce va pune societatea in situatia in care 
cheltuielile urmatoare vor fi mult mai reduse versus valorile incasate in urma produselor 
vandute sau a lucrarilor efectuate 

• Gestionarea eficientă a activității curente prin:  
o reducerea la minim a cheltuielilor privind stocurile şi prestațiile externe. 
o stabilirea priorităților în programul de plăți al societății; 
o negocierea unor grafice de eşalonare la plata a datoriilor coroborate cu 

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

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

Prin reorganizare se propune reducerea datoriilor care 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 in cuantum de 680.000 lei apartinand 
in  principal creditorului bugetar DGFP Brasov. 

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 90 % a datoriilor societății 
față de creditorii bugetari. In ceea ce priveste creantele garantate, sunt prevazute plati intr-un 
procent de 100% a creantelor acoperite cu garantii asupra bunurilor  ( 1.013.324 lei catre 
creditoarea CEC BANK SA  si 88.240 lei catre AJFP..De asemenea vor fi acoperite și creanțele 
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născute față de averea debitoarei în perioada de observație de 680.000 lei catre AJFP Brasov.. 
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 ( 906.215 lei catre CEC BANK SA si 78.296 lei  catre AJFP ).  
 
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 activității sale, inclusiv dreptul de 

dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către 
administratorul judiciar desemnat în condițiile 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. Obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului şi sursele de proveniență 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 contractelor și comenzilor aflate pe rol precum și la 
mentinerea unui minim necesar in vederea continuarii activitatii pe perioada de reorganizare.  
2. Recuperarea de creante : 
Societatea debitoare la data de 31.12.2014 avea de incasat de la clientii beneficiari ai serviciilor 
executate si marfurilor livrate de 99.082 lei. Analizand situatia in fapt, litigiile comerciale 
aparute si aflate pe rol spre solutionare in ceea ce priveste acesti parteneri, prin prezentul plan 
de reorganizare ACANTUS 3D se bazeaza pe recuperarea  in proporttie de  a 70 % din aceste 
sume.  

C. Modificarea sau stingerea garanțiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului 
garantat, a unei garanții sau protecții echivalente, în condițiile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. 
c): -nu este cazul; 

 
D. Prelungirea datei scadenței, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalității sau a oricărei 

alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligațiilor 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 anexe.  

 

De mentionat ca fata de creditorul CEC Bank SA – Sucursala Brasov se vor respecta platiile 
asumate (principal + dobanzi aferente) intocmai cum au fost ele detaliate in contractele de 
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credit aflate in derulare si ce continua a fi in viguare si dupa data deschiderii generale a 
insolventei. 

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

F. Emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menționate la lit. 
C şi D, în condițiile 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 
oportunități pentru astfel de operațiuni. În cazul în care părțile convin, cu acordul 
administratorului judiciar pot să fie luate în considerare. 

 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. 
 Descărcarea de răspundere a debitorului 

Cu privire la răspunderea membrilor organelor de conducere şi respectiv descărcarea de 
răspundere, acțiunile privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale 
debitoarei pentru faptele prevazute la art. 138 din Legea 85/2006 se prescriu în termenul indicat 
explicit de legea insolvenței. Administratorul judiciar a întocmit raportul privind cauzele care au 
condus la insolvența debitoarei, acest raport fiind prezentat în Adunarea Creditorilor. 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 diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de 
confirmarea planului şi cea prevăzută în plan. 
 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 aflați în sold la acea data. 

Conform art. 101 alin. (5)3 din Legea 85/2006, modificarea planului de reorganizare se 
poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor 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 acționarilor/asociaților. 
 

 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.                

In  perioada de aplicare a planului de reorganizare modificat , se pronozeaza un profit 
suplimentar fata de perioada anterioara, urmare a implementarii urmatoarelor masuri : 
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• Reducerea cheltuielilor ca urmare a inchiderii punctelor de lucru care generau 
cheltuieli pentru expunerea de produse din import  ( sume investite si blocate ) , plati 
pentru chirii , salarii , intretinerea spatiilor, gestionarea site-urilor aferente; 

• Reducerea cheltuielilor prin externalizarea serviciilor de montaj si livrare ,  ceeace 
va conduce la reducerea unor mijloace auto folosite pentru deplasari personal; 

• Suplimentarea surselor de finantare prin valorificarea unor mijloace auto si utilaje ce 
numai sunt necesare bunei functionari a societatii; 

• Inchirierea unei hale si unor parcele de teren; 
• Sporirea productiei de bucatarii zidite si a mobilerului aferent ; 
• Amenajarea unui depozit central de lastre granit , marmura si travertin de care va 

beneficia importanti producatori si importatori de astfel de materiale; 
 

- Distribuirile de sume prezentate in anexele 3, 3A, 3B au fost calculate ca si cheltuiala in 
cadrul fluxului de numerar intocmai cu perioadele propuse spre achitare. De mentionat ca 
in cadrul sumelor incluse in fluxul de numerar ce urmeaza a fi platite catre CEC BANK SA – 
sucursala Brasov sumele ce se vor achita sunt cele ce izvorasc din contractele de credit 
aflate in desfasurare (principal + dobanda aferenta) si ce sunt detaliate prin graficul de plati 
(plati integrante ale contractelor). 

 
5.6. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obținute 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: 

• creanțele garantate    100,00 % ( din valoarea bunurilor asupra 
carora creditorii detin ipoteci – respectiv  CEC BANK SA ( 1.013.324 lei ) si AJFP ( 88.240 lei) 

• creante bugetare ..............................................10,00 % ( din valoarea ramasa in sold la data 
intocmirii planului modificat al creantelor Primariei  Rasnov  ( 932 lei ) si Primariei Brasov  
(10.049 lei ) , dar si a partii din creanta AJFP Brasov transferata de  la categoria creantelor 
garantate , ramasa neacoperita de valoarea bunurilor aduse in garantie ( 874.703 lei ).  
   

• creanțe născute în timpul procedurii  100,00% ( 680.000  lei , creanta bugetara ); 
Această manieră de despăgubire reprezintă o situație superioară față de cea în care ar fi fost 

despăgubiți în caz de faliment, şi anume:  

• creanțele garantate                89,43 % 

• creanțele bugetare           0,00 % 

• creanțe născute în timpul procedurii                0,00 % 
  Situatia detaliata a sumelor  ce se vor achitata in reorganizare versus faliment  este in 

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

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 cu onorariul administratorului 
judiciar si cheltuielile cu datoriile curente (AJFP Brasov) in cuantum total de 680.00 lei.  

În prezenta previziune a sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului au fost 
avute în vedere valorile de lichidare determinate prin evaluarea patrimoniului.  
 

6. Distribuiri. 
Distribuirile se fac conform programului de plăți. Acesta a fost corelat cu proiecția fluxului 

de numerar, fiind o imagine a capacității reale de plată a debitoarei a creanțelor înscrise la masa 
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credală. Distribuirile preconizate respectă prevederile legii privind tratamentul corect şi echitabil al 
tuturor creanțelor, menționând în mod expres tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate. 
6.1. Tratamentul creanțelor 

Conform art.96 alin (2) din Legea 85/2006, planul stabileşte acelaşi tratament pentru 
fiecare creanță din cadrul unei categorii distincte, cu excepția cazului în care deținătorul unei 
creanțe din categoria respectivă consimte un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa. 
          
 Categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin plan   

Având în vedere că prezentul plan îşi propune achitarea în parte a pasivului societății 
ACANTUS 3D SRL, categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin plan sunt următoarele: 
Distribuiri pe categorii de creanțe 
Distribuiri către creditorii garantati – se fac integral la nivelul valorii gararantiilor evaluate de 
catre evaluatorul desemnat de administratorul judiciar, in temeiul prevederilor articolului 41(2) . 
In ceeace preveste creanta AJFP Brasov, desi in tabelul creantelor a fost inscrisa cu intreaga 
creanta in aceasta categorie,  plata urmeaza a se face doar la nivelul valorii bunurilor ipotecate in 
favoarea sa.  Diferenta ramasa neacoperita, urmeaza a avea acelasi tratament ca si celelalte 
creante bugetare.  
 

 Distribuiri către  creditorii bugetari  - creditorii bugetari vor fi despagubiti in procent de 10% fata 
de valoarea creantei inscrise in tabelul definitiv rectificat, si respectiv creanta AJFP transferata de 
la categoria garantata in suma de 874.703 lei    valoare ce reprezinta diferenta dintre valoarea 
totala a creantei admisa (962.943 lei )  si valoarea bunurilor aduse in garantie in favoarea sa ( 
88.240 lei )  
 Programul de plată al creanțelor 

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 creanțelor se înțelege 
tabelul de creanțe mentionat in planul de reorganizare, care cuprinde cuantumul sumelor pe care 
debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe 
rectificat  ( afisat la data de 06.03.2015) şi la fluxurile de numerar aferente planului de 
reorganizare. Acesta cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv 
de creanțe 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; exceptie fac 
obligatiile ce rezulta din contractele de credit aflate in derulare care vor fi achitate lunar in 
conformitate cu graficul de plati asumat odata cu semnarea contractelor de credit – in 
speta CEC BANK SA – Sucursala Brasov. 

• obligatiile nascute dupa deschiderea procedurii instituite de leagea 85/2006 vor fi platite 
cu prioritate de catre debitoare, astfel cum au fost prevazute in programul de plati. 

• în aceste condiții, în perioada  de derulare a planului de reorganizare, se asigură 
recuperarea integrala a creanțelor garantate la nivelul garantiilor reale evaluate conform 
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art. 41(2)  înscrise în tabelul definitiv de creanțe, in timp ce creantele bugetare sunt 
defavorizate la   10% din valoarea inregsitrata . 

• 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. 
 
 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 după cum urmează: sub forma unui onorariu fix de 1.500 lei lunar fara TVA 
pe perioada derularii planului de reorganizare Alte plăți și onorarii precum și cheltuieli ocazionate 
de conservarea și valorificarea bunurilor(daca este cazul), vor fi distribuite conform prevederilor 
legii. 
 
Concluzii 

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

Astfel, este relevată funcția economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv 
necesitatea salvării societății aflate în insolvență, prin reorganizare, inclusiv restructurare 
economică, şi numai în subsidiar, în condițiile 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 insolvenței, prezentul 
plan de reorganizare este propus de debitoare în conformitate cu capacitățile reale de redresare a 
societății.  

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activității ACANTUS 3D 
SRL, conform art.94 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței au fost îndeplinite, după cum 
urmează: 

• Posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată de către administratorul judiciar în 
raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitoarei ACANTUS 3D 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 rectificat de creanțe al obligatiilor debitoarei ACANTUS 3D SRL a fost afişat 
la data de 06.03.2015. 

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

• Planul modificat prevede ca metodă de reorganizare restructurarea si continuarea 
activității  ACANTUS 3D SRL  in vederea maximizarii veniturilor din incasarea creantelor 
comerciale de la partenerii sai si respecta prevederile art. 94 alin.(3)2 din Legea 85/2006 
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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 ACANTUS 3D SRL sunt 
cele prevăzute de art.95 alin.(6) din Legea privind procedura insolvenței. 
Creanțele care nu sunt defavorizate sunt cele garantate cu garantii reale evaluate , conform 

art. 41(2) din lege.  
Categoriile de creanțe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare potrivit legii sunt 

categoria creanțelor bugetare  in procent de 10 % fata de valoarea creantelor inregistrate in 
tabelul definitiv de creante si transferata de la  categoria garantate in cazul AJFP.  

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 ACANTUS 3D SRL se referă la: 

• Existenta de terenuri, constructii, echipamente tehnologice si mijloace de transport in 
averea debitorului care permit continuarea 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: 
o Recuperarea sumelor de clientii debitori ai societatii pentru asigurarea de lichiditati 

necesare in desfasurarea activitatii. In acest sens debitoarea prvede recuperarea 
intr-un procent de 70% a creantelor de la clientii societatii.  

o Desfășurarea activității curente la un nivel cat mai eficient versus costuri de utilizare 
avand in vedere solicitarile si activitatea in domeniul sectorului lucrarilor de 
constructii. 

 Societatea debitoarea se bazeaza (peste 90%) din lucrarile executate catre persoane 
fizice/case particulare. 

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

prin plan, adica nici o creanță nu va primi mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului si nici o 
categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a 
creanței sale. 

Platile se vor efectua trimestrial, conform programului de plăți. Programul de plată a 
creanțelor este prezentat în Anexele 6, 6A, 6B . 

Valoarea creanțelor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării 
planului de reorganizare este de 1.189.144 lei, reprezentând 59,85 % din totalul datoriilor cu drept 
de vot înscrise la masa credala de 1.987.248 lei, la care se vor adăuga creanțele curente din 
perioada de observație in cuantum total de 680.000 lei catre creditorul bugetar.  Simularea 
falimentului prezintă achitarea a doar ~985.142 lei reprezentand 49,57 % din totalul datoriilor 
inscrise la masa credala.   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 apariția 
stării de insolvență, debitoarea va fi descărcată de răspundere, în temeiul art.95 alin.(5) lit.c) din 
Legea privind procedura insolvenței. 



“ACANTUS 3D SRL”   Rasnov, strada Campului nr.2-Brasov 
SEMINEE-PRODUCTIE SI MONTAJ   www.semineebrasov.ro 

          tel/fax: 0368456072   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 23 

Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obținute 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 
semnificativă a unor creanțelor înscrise la masa credală este aceea că cuantumul acestor creanțe 
astfel cum acestea figurează în tabelul definitiv de creanțe nu poate fi acoperit de resursele 
financiare generate de activitatea curentă a societății și din recuperarea creantelor inregistrate in 
legatura cu beneficiarii lucrarilor efectuate de debitoare. 

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 bugetare in procent de 90%. 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 menționați în cuprinsul planului, constituie o garanție solidă a realizării 
obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menținerea debitoarei în viața 
comercială. 

Printr-un control ferm şi o monitorizare permanentă a aplicării şi derulării planului de 
reorganizare, cu prognoze de piață realiste, analiza principalilor indicatori financiari indică faptul 
că societatea poate să genereze suficiente venituri şi profit, inclusiv un cash-flow pozitiv din 
operațiuni si valorificări, fiind capabilă să achite creanțele 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 

Categoria  creante garantate  

CEC BANK SA,  
Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  

1.013.324,00 51,28% 51,27% 

DGFP Brasov,  str. M. Kogalniceanu nr.7 962.943,00 46,64% 48,73% 

Total creante garantate 1.976.267,00 97,92% 100,00% 

Categoria  creante bugetare  

CL Directia Fiscala Brasov,  
Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 

932,00 0,08% 9,42% 

U.A.T. Rasnov 
P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 

10.049,00 0,82% 90,58% 

Total creante bugetare 10.981,00 0,90% 100,00% 

TOTAL CREANTE  1.987.248,00 100,00%   
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Anexa nr. 1 

 

SITUATIA PLATILOR IN PLANUL DE REORGANIZARE 
 
 
 

Creditorul 

Creanta 
inregistrata 
In tabelul 

definitiv si in 
prgramul de 

plati 

% din 
creanta 
in grupa 

Suma 
achitata in 
perioda de 

implementare 
a planului 

de 
reorganizare 

Creante 
ramasa de 

achitat 

Suma ce se 
distribuie prin 

planul de 
reorganizare 

modificat 

 

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

 

CEC BANK SA,  1.190.824,69 52,37% 285.000,00 1.013.324,00 1.013.324,00 *  

AJFP Brasov,  

 
1.082.943,00 47,63% 120.000,00 88.240,00 88.240,00  

Din care : 
88.240,00 

 
0 88.240,00 88.240,00 Acoperita cu garantii reale 

994.703,00 
 

120.000,00 874.703,00 0,00 
Fara garantii , se transfera si se achita in 
conditiile creantelor bugetare . 

Total creante garantate 2.273.767,69 100,00% 405.000,00 1.976.267,00 1.101.564,00  

      
 

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

 

Salarii neachitate 27.365,00 100,00% 27.365,00 0,00 0,00  

Total creante  salariale 27.365,00 100,00% 27.365,00 0,00 0,00                                                                                              

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

 

CL Directia Fiscala Brasov,  1.982,00 9,42% 1.050,00 932,00 100,00  

U.A.T. Rasnov 19.049,30 90,58% 9.000,00 10.049,00 1.000,00  

A.J.F.P  Brasov,  
    

874.703,00** 87.470,00  

Total creante  bugetare 21.031,30 100,00% 10.050,00 885.684,00 88.5700,00  

Total general : 2.322.164,00 100,00% 442.415,00 1.987.248,00 1.190.134,00  

Creante curente AJFP 
    

680.000,00  

Total general : 
    

1.870.134,00  

 
*Nota :  
* Fiind vorba de un credit curent, suma prevazuta in plan cuprinde rata si dobanda curenta.  In afara sumelor prevazute in 
plan , se va achita in conditiile creantelor curente ( art. 64 al. 6), comisionul anual de gestiun, dobanzile penalizarore si 
accesoriile . 
 
**Creanta transferata de la categoria creantelor garantate si reprezinta diferenta intre creanta totala inscrisa in tabelul 
definitiv rectificat si valoarea garantiei bunurilor stabilita de un evaluator, in conditiile art.41 (2). Distribuirea se face conform 
prevederilor art. 121 (2) din Legea 85/2006 
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Anexa nr. 2 

 

 

 

 

REORGANIZARE versus FALIMENT 
 
 

Creditorul 

Suma inscrisa in 

tabel definitiv 

corectat  cf. 

art.102 

% 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) 

CEC BANK SA,  

Brasov, Str. Harmanului Nr.13, 

Jud. BV  

1.013.324,00 52,372% 1.013.324,00 100,000% 906.215,00 89,43% 107.109,00 

AJFP Brasov,  

Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 
962.943,00 47,628% 175.710,00 18,200% 78.296,00 8,10% 884.647,00 

Total creante garantate 1.976.267,00 100,00% 1.189.034,00 60,172% 984.511,00 49,84% 991.756,00 

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

CL Directia Fiscala Brasov,  

Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, 

Jud.BV 

932,00 9,424% 100,00 10,000% 0,00 0,00% 922,00 

U.A.T. Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 
10.049,00 90,576% 1.000,00 10,000% 0,00 0,00% 9.949,00 

Total creante bugetare 10.981,00 100,00% 110,00 10,00% 0,00 0,00% 10.871,00 

TOTAL GENERAL 1.987.248,00 0,00 1.190.134,00 59,84% 972.609,00 31,19% 1.013.498,00 

 

 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 –  creantele creditorilor garantati vor fi platiti integral fata de valoarea evaluata a 

garantiilor; 
• Distribuiri către ceilalti creditori bugetari  - creditorii bugetari vor fi despagubiti in proportie de 10% . 

• Distribuiri către ceilalti creditori chirografari - creditorii chirografari NU sunt prevăzuți cu distribuiri fiind defavorizati  
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Anexa nr. 3 

 

 

 

ESALONAREA DATORIILOR IN PLANUL DE REROGANIZARE MODIFICAT  

         

 

Creditorul 

Creanta ce urmeaza a 
se achita prin planul de 
reorganizare modificat  

 

Din care 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 

CEC BANK SA,  1.013.324* 0 253.000 760.324 

Din care : 
 

0 
  

 Contract linie credit 782/2009 190.257* 0 82.000 108.257 

Contract  credit investitii 451/2008 823.067* 0 171.000 652.067 

AJFP Brasov,  175.710 0 75.000 100.710 

Din care : creanta garantata  88.240 0 38.000 50.240 

                  Creanta bugetara  87.580 0 37.000 50.580 

CL Directia Fiscala Brasov,  100 0 100 0 

U.A.T. Rasnov 1.000 0 1.000 0 

Total general : 1.190.134 0 329.100 861.034 

Creante curente AJFP 680.000 0 290.000 390.000 

Total general : 1.870.134 0 619.100 1.251.034 

 
*Fiind vorba de un credit curent, suma prevazuta in plan cuprinde rata si dobanda curenta.  In afara sumelor prevazute in 
plan , se va achita in conditiile creantelor curente ( art. 64 al. 6), comisionul anual de gestiun, dobanzile penalizarore si 
accesoriile . 
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Anexa nr. 3 A 

 

 

 

Esalonarea datoriilor in ANUL II de desfasurare  

al PLANUL DE REROGANIZARE  MODIFICAT  

( trimestrele 6 -8) 

 

 

Creditorul 

Creanta ce urmeaza a 
se achita prin planul de 
reorganizare modificat  

In anul II 

Din care 

Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8 

CEC BANK SA,  253.000* 84.000 84.000 85.000 

Din care : 
    

 Contract linie credit 782/2009 82.000 27.000 27.000 28.000 

Contract  credit investitii 451/2008 171.000 57.000 57.000 57.000 

AJFP Brasov,  75.000 24.500 24.500 26.000 

Din care : creanta garantata  38.000 12.500 12.500 13.000 

                  Creanta bugetara  37.000 12.000 12.000 13.000 

CL Directia Fiscala Brasov,  100 0 0 100 

U.A.T. Rasnov 1.000 0 0 1.000 

Total general : 329.100 108.500 108.500 112.100 

Creante curente AJFP 290.000 90.000 100.000 100.000 

Total general : 619.100 198.500 208.500 212.100 

 
*Fiind vorba de un credit curent, suma prevazuta in plan cuprinde rata si dobanda curenta.  In afara sumelor prevazute in 
plan , se va achita in conditiile creantelor curente ( art. 64 al. 6, comisionul anual de gestiune, dobanzile penalizarore si 
accesoriile . 
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Anexa nr. 3 B 

 

 

 

 

 

Esalonarea datoriilor in ANUL III de desfasurare  

al PLANUL DE REROGANIZARE  MODIFICAT  

( trimestrele 9 - 12) 

 

Creditorul 

Creanta ce urmeaza a 
se achita prin planul de 
reorganizare modificat  

In anul III 

Din care 

Trim. 9 Trim. 10 Trim. 11 

 
 
 

Trim. 12 

CEC BANK SA,  760.324* 84.000 84.000 84.000 508.324 

Din care : 
    

 

 Contract linie credit 782/2009 108.257 27.000 27.000 27.000 27.257 

Contract  credit investitii 
451/2008 

652.067 57.000 57.000 57.000 
 

481.067** 

AJFP Brasov,  100.710 25.000 25.000 25.000 25.710 

Din care : creanta garantata  50.240 12.500 12.500 12.500 12.740 

                  Creanta bugetara  50.580 12.500 12.500 12.500 13.080 

CL Directia Fiscala Brasov,  0 0 0 0 0 

U.A.T. Rasnov 0 0 0 0 0 

Total general : 861.034 109.000 109.000 109.000 534.034 

Creante curente AJFP 390.000 100.000 100.000 100.000 90.000 

Total general : 1.251.034 209.000 209.000 209.000 624.034 

Nota:  
 

*Fiind vorba de un credit curent, suma prevazuta in plan cuprinde rata si dobanda curenta.  In afara sumelor prevazute in 
plan , se va achita in conditiile creantelor curente ( art. 64 al. 6) comisionul anual de gestiune, dobanzile penalizarore si 
accesoriile . 

 

** creanta creditoarei CEC BANK SA este achitata conform contractelor de credit aflate in desfasurarea 

pe perioada de observatie precum si pe cea in care societatea se reorganizeaza. Suma totala ramasa de 

achitat (soldul la data respectiva) a fost trecuta in acest ultim trimestru cu toata valoarea chiar daca la 

momentul respectiv contractele sunt in derulare si se vor achita doar sumele datorate pentru trimestrul 

respectiv urmand ca restul sa fie achitat de societate dupa ce procedura de reorganizare se incheie si 

societatea reintra in circuitul economic (fara a mai fi afectata de pevederile impuse de Legea 85/2006).  

- s-a procedat la acest mod de inregistrare pentru a nu fi defavorizata creditoarea garantata CEC BANK 

SA in caz de neindeplinire a obligatiilor asumate de debitoare prin prezentul plan cu consecinta directa 

de intrare in procedura falimentului. 

 

 

 


