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PLAN DE REORGANIZARE 
SC ACANTUS 3D SRL 

BENEFICIARI: 
� JUDECATORUL SINDIC 
� CREDITORI 
� ADMINISTRATOR JUDICIAR 
Octombrie  2013 
 
1. Prezentare generală 

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

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

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

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

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

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

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanţe cu rang 
inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la 
art. 100 alin.(3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. 
Așa cum menţionează și administratorul judiciar, societatea debitoare a semnalat existenţa 

stării de insolvenţă și și-a exprimat intenţia de a-și reorganiza activitatea, considerând că trebuie 
să intervină, in vederea redresării situaţiei. Prin Sentinta Civila Nr.123/cc/Sind din data de 
21.03.2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC 
ACANTUS 3D SRL în dosarul nr.2686/62/2013 aflat pe rolul Tribunalului  Brasov - Secţia  a II-a 
Civilă, fiind admisă cererea debitoarei de deschidere a procedurii.  

Menţionăm 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 obligaţia de a îndeplini atribuţiile prevazute de art.20 din 
Legea 85/2006,  CENTU SPRL din Brasov, Str.Olarilor Nr.16 inregistat in RFO II – Nr.0258. Ulterior la 
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prima adunarea a creditorilor din data de 21.05.2013 raportat la prevederile art.19 alin.(2) din 
Legea 85/2006 administratorul judiciar CENTU SPRL a fost confirmat. 

Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă privind debitoarea a fost publicată 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Nr.6392 din data de 10.04.2013 cu respectarea dispoziţiilor 
art.7 alin.1 din Legea 85/2006 și comunicată prin poștă cu confirmare de primire, creditorilor 
identificaţi conform listei puse la dispoziţie de către debitoare. 

Debitoarea și-a manifestat interesul pentru depunerea unui plan de reorganizare, prin 
cererea de intrare în insolvenţă. Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv 
de creante la data de 10.09.2013, acesta fiind afișat la Tribunalul Brasov la 09.09.2013. Valoarea 
creanţelor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării planului de 
reorganizare este de 2.322.164 lei, reprezentând 83,88 % din totalul datoriilor cu drept de vot 
înscrise la masa credala de 2.768.418,61 lei, la care se vor adăuga creanţele curente din perioada 
de observaţie in cuantum total de 176.587 lei catre creditorul bugetar. Raportat la totalul 
creantelor inregistrate in tabelul definitiv, inclusiv cele sub conditie suspensiva – fara drept de vot 
în urma aprobării planului de reorganizare se achita creante ce reprezinta 74,46 % din totalul 
masei credale de 3.118.538,91 lei. 

Conform dispoziţiilor Legii 85/2006 în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv 
de creanţe, in acest caz tabel definitiv al creantelor obtinut in urma evaluarii bunurilor detinute de 
debitoare si dispusa de administratorul judiciar in baza art.41 alin.(2), societatea poate depune un 
plan de reorganizare. Prezentul plan este întocmit si depus de către debitor prin administratorul 
special Mircea Marian Cosmin. Planul prevede restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, 
și recuperarea creantelor de la clientii carora li s-au livrat marfurile sau executat serviciile conform 
contractelor. 

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

a. Recuperarea sumelor de la clientii debitori ai societatii pentru asigurarea de lichiditati 
necesare in desfasurarea activitatii. In acest sens debitoarea prevede recuperarea intr-
un procent de 100% a creantelor de la clientii societatii.  

b. Desfășurarea activităţii 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 (in proportie de peste 90%) pe lucrarile executate 
catre persoane fizice/case particulare (seminee inetrioare) . 

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

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

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

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

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

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

De asemenea alternativa reorganizării este singura în care se asigură pe langa realizarea 
integrală a creantelor salariale si posibilitatea cresterii locurilor de munca ce urmeaza a se crea, pe 
măsură ce activitatea societăţii urmează a relua un trend pozitiv. 

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

Acestea au fost prezentate pe larg în raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă, întocmit de administratorul judiciar conform art.59 din Legea 
85/2006, putând fi sintetizate după cum urmează: 

⇒ Necorelarea achizitiilor de marfuri cu volumul productiei versus valoarea lucrarilor incasate 
si a bunurilor finite vandute in reprezentantele din tara a condus la înrăutăţirea situaţiei în 
ceea ce priveşte lichidităţile, astfel ca echilibrul financiar este influenţat în mod nefavorabil, 
conducând la apariţia stării de insolvenţă. 

⇒ Volumul scăzut al disponibilităţilor băneşti a condus implicit la posibilităţi reduse de a face 
faţă datoriilor scadente, neachitarea acestora conducând la dificultăţi de ordin financiar, 
agravând astfel situaţia financiară a societăţii debitoare. 

⇒ Acumularea de datorii foarte mari cărora societatea nu le-a mai putut face faţă. 

⇒ Criză economică naţională şi regional (estul Europei) carea a avut efecte şi asupra 
debitoarei în principal prin scăderea volumului şi valorilor comenzilor. 

⇒ Concurenta tot mai mare pe piaţă pe care activează societatea debitoare 
Planul urmărește acoperirea intr-o proportie cat mai mare a pasivului debitoarei și 

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

Creditorii monitorizează în perioada de reorganizare activitatea debitoarei prin intermediul 
administratorului judiciar. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse 
prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului 
judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare 
claritate modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de 
lucru şi de aplicare a planului. 
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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. 
 

2. Date despre societate 
2.1. Prezentarea SC ACANTUS 3D 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 
 Confruntându-se cu o înrăutăţire a situaţiei economic financiare în care capitalurile 
societăţii 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 insolvenţei, cu posibilitatea depunerii unui plan de reorganizare care să prevadă 
eşalonarea în termenul legal a datoriilor societăţii. În acelaşi timp prin această măsura debitoarea 
reuşeşte să fie protejată şi sub aspectul creşterii, nejustificate şi independente de aceasta, a 
dobânzilor şi penalităţilor calculate de către creditorii bugetari sau chirografari (institutii financiar-
bancare, furnizori, subcontractori). 
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În temeiul art.27 şi următoarele din Legea 85/2006, debitoarea a solicitat la data de 12.03.2013 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei în conformitate cu art.1 şi art.32 însoţite de 
documentele prevăzute la art.28 din legea privind procedura insolvenţei. Prin cererea de 
deschidere se solicita păstrarea dreptului de administrare şi se arată totodată intenţia de intrare în 
procedura de reorganizare în baza unui plan care va propune restructurarea activităţii în vederea 
stingerii într-o proporţie cât mai mare a datoriilor. 
 Motivele invocate de către debitoare în formularea cererii sunt: starea economică generală 
dificilă; un dezechilibru financiar însemnat astfel încât compania nu mai poate asigura plata 
scadentă a tuturor obligaţiilor sale; gradul de îndatorare ridicat în acest context. 
 În prezent debitoarea se afla într-o stare de restructurare internă a activităţii 
implementându-se măsuri şi proceduri în scopul de a menţine situaţia economică sub control prin 
eficientizarea activităţii, sistarea activităţilor nerentabile, identificarea de resurse, cai şi mijloace 
pentru realizarea obiectivului de dezvoltare economică şi sustenabilitate funcţională. La data de 
21.03.2013 Tribunalul Braşov, prin judecător sindic Simona Liliana Enache, a dispus prin Sentinţa 
Civilă Nr. 123/CC/Sind admiterea solicitării formulate de către debitoare privind deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei şi a numit în calitate de administrator judiciar pe CENŢU SPRL din 
Braşov, înregistrată în RFO II/0258 să îndeplinească atribuţiile prevăzute de art.20 din Legea 
85/2006. 
 
2.2. Evolutia situatiei financiare până la deschiderea procedurii 
 Punctul de plecare în aprecierea perspectivelor reale de redresare ale societăţii este analiza 
evoluţiei financiare a companiei în anii precedenţi momentului deschiderii procedurii insolvenţei, 
precum și situaţia existentă la data deschiderii procedurii, diagnosticul economic efectuat pe o 
perioadă substantiala de timp, evoluţia activelor societăţii, mijloacele financiare disponibile, 
precum și aspecte legate de alte constrângeri interne și externe la nivelul societăţii și a pieţei. 

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

Denumire indicator 31.12.2011 31.12.2012 31.03.2013 

Cifra de afaceri  1.635.520,00 2.189.751,00 560.908,00 

Venituri din productie 481.072,00 774.074,00 254.528,00 

Venituri din vanzarea marfurilor 1.154.448,00 1.415.677,00 306.380,00 

Venituri din variatia stocurilor 36.000,00 0,00 -205.453,00 

Alte venituri din exploatare 2.465,00 772,00 3.471,00 

Venituri financiare 957,00 3.040,00 3.736,00 

Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00 

Total venituri 1.674.942,00 2.193.563,00 362.662,00 

Cheltuieli privind stocurile  1.036.518,00 1.061.751,00 1.152.803,00 

Chelt. cu utilitatile 5.883,00 6.860,00 4.543,00 

Chelt. cu pers., asig. si prot. sociala 292.760,00 278.264,00 70.471,00 

Cheltuieli cu amortizarea imob. 62.048,00 80.479,00 8.818,00 

Chelt. cu prestatii externe 388.207,00 347.432,00 129.023,00 

Cheltuieli cu impozite si taxe 21.940,00 23.342,00 3.585,00 

Chelt. cu despagubiri si active cedate 16.450,00 111.609,00 3.817,00 
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Cheltuieli financiare 157.707,00 157.185,00 22.758,00 

Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 190,00 

Total cheltuieli 1.981.513,00 2.066.922,00 1.396.008,00 

Rezultatul brut  -306.571,00 126.641,00 -1.033.346,00 

Impozit profit 0,00 0,00 0,00 

Rezultat net -306.571,00 126.641,00 -1.033.346,00 

•  Dinamica cifrei de afaceri pe perioada analizată a fost una crescatoare cu o majorarea a de 
aproximativ 34% pentru perioada cuprinsă între 2011 şi 2012 şi de  ~ 3% in 2013 fata de media 
primelor 3 luni calculata la CA din 2012. 

• În aceste condiţii rezultatele exerciţiilor financiare în perioada analizată au avut un trend 
fluctuant dar rămânând pe pierdere la inceputul anului 2013. Specificul activităţii este de 
asemenea natură că valoarea încasărilor depind de piaţă şi de valoarea proiectelor în care 
societatea debitoare a fost furnizor direct sau subcontractat lucrări.  

• Cheltuielile cu stocurile, personalul, prestaţiile externe dar si mai ales cu cheltuielile financiare 
deţin cea mai mare pondere din cadrul cheltuielilor companiei. 

• Dinamica principalelor venituri şi cheltuieli înregistrate, atât în sume absolute cât şi 
procentual, aferente perioadei analizate este prezentată mai jos:  

Denumire indicator 2012 vs 2011 net 2012 vs 2011 % 

Cifra de afaceri  554.231,00 33,89% 

Venituri din productie 293.002,00 60,91% 

Venituri din vanzarea marfurilor 261.229,00 22,63% 

Venituri din variatia stocurilor -36.000,00 -100,00% 

Alte venituri din exploatare -1.693,00 -68,68% 

Venituri financiare 2.083,00 217,66% 

Total venituri  518.621,00 30,96% 

Cheltuieli privind stocurile  25.233,00 2,43% 

Chelt. cu utilitatile 977,00 16,61% 

Chelt. cu pers., asig. si protectie sociala -14.496,00 -4,95% 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 18.431,00 29,70% 

Chelt. cu prestatii externe -40.775,00 -10,50% 

Cheltuieli cu impozite si taxe 1.402,00 6,39% 

Chelt. cu despagubiri si active cedate 95.159,00 578,47% 

Cheltuieli financiare -522,00 -0,33% 

Total cheltuieli 85.409,00 4,31% 

 
2.2. Evolutia situatiei financiare pe perioada de observatie  
 Odata cu deschiderea procedurii insolventei societatea a intreprins toate demersurile 
prevazute de Legea 85/2006, continuandu-si activitatea de profil si efectuand plati catre creditorii 
curenti.  
 Pentru perioada cuprinsa de la data deschiderii procedurii si pana la data de 31.07.2013 s-a 
realizat o situatie a contului de profit si pierdere. Situatia financiara prezentata mai jos vine sa 
sustina punctul de plecare in realizarea cash-flow-ului si a bugetului de venituri&cheltuieli prezentate 
in anexele prezentului plan de reorganizare: 
 
 



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

          tel/fax: 0368456072   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 7

Profit and Loss / Contul de profit si pierdere  iulie 2013 

Nr luni 

7 

1 CIFRA DE AFACERI 1.177.946,00 100,00% 

2 Costul bunurilor vandute 1.579.961,00 134,13% 

3 REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE -402.015,00 -34,13% 

4 Alte venituri din exploatare -201.954,00 -17,14% 

5 Cheltuieli cu salariile 163.784,00 13,90% 

6 Alte cheltuieli de exploatare 232.057,00 19,70% 

7 Cheltuieli cu amortizarile 17.777,00 1,51% 

8 Cheltuieli cu provizioane 0,00 0,00% 

9 REZULTAT NET DIN EXPLOATARE -1.017.587,00 -86,39% 

10 Cheltuieli cu dobanzile 59.707,00 5,07% 

11 Castiguri/pierderi din dif de schimb  -8.924,00 -0,76% 

12 Alte venituri (neoperationale) 127,00 0,01% 

13 Alte cheltuieli (neoperationale) -9.525,00 -0,81% 

14 PROFIT BRUT -1.076.566,00 -91,39% 

15 Impozit pe profit 0,00 0,00% 

16 PROFIT NET -1.076.566,00 -91,39% 

Indicatori economici 

1 EBITDA -999.810,00 -84,88% 

2 EBITD -1.017.587,00 -86,39% 

3 Vanzarile fata de CA ~ la iulie 2012 23,47% 

4 Imprumuturi TS/ Cifra de afaceri 0,27 

5 Lichiditatea (Current Ratio) 0,40 

6 Lichiditatea imediata (Quick Ratio) 0,03 

7 Rotatia clientilor (debitorilor) 6,76 

8 Rotatia stocurilor 136,90 

9 Rotatia furnizorilor 103,66 

10 Rentabilitatea capitalurilor 156,36 

 
3. Activul socitatii 
 La data de referinta economica pe care s-a realizat prezentul plan de reorganizare, 
respectiv 31.07.2013, 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 a activului: 

DENUMIRE VALOARE 
CONTABILA 

VALOARE JUSTA 
(valoare de piata) 

Disponibilitati banesti 0,00 1.218,00 

Creante de incasat (clienti de incasat) 27.836,00 37.920,00 

Stocuri - net 1.043.230,00 1.029.996,00 

Alte active circulante (concedii medicale de recuperat, 
TVA de recuperat) 6.455,00 39.539,00 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1.077.521,00 1.108.673,00 
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Terenuri din care: 

262.754,00 

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: 
1.072.989,00 

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 din care 

321.101,00 

53.582,00 

*Echipamente, mijloace fixe + autoturisme 50.860,00 

Obiecte de inventar 2.722,00 

Imobilizari necorporale  1.810,00 1.595,00 

Imobilizari financiare 11.592,00 11.592,00 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.670.246,00 1.155.069,00 

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

TOTAL ACTIV 2.747.767,00 2.263.742,00 

*Nota: - de mentionat ca valoarea contabila a contului 2133, respectiv a inregistrarilor cu 
autoturismele, este distorsionata din punct de vedere contabil in conditiile in care majoritatea 
acestor autovehicule inregistrate aici sunt achizitionate in sistem leasing financiar, proprietarul 
lor de drept fiind „ SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA” care a si fost inscrisa la masa credala cu o 
valoare de 135.547 lei. 
 In conditiile in care activul total evaluat in cel mai fericit caz este de 2.263.742 lei, fara a 
lua in considerare datoriile curente + datoriile cu procedura insolventei sau alte litigii iar masa 
credala este in valoare de 3.118.538,91 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. 
 
3.1. Prezentarea activului imobilizat și a garanțiilor. 

La data intocmirii prezentului plan de reorganizare 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”; 
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� Bunuri imobile de natura terenurilor: 
Terenul afectat constructiei are suprafaţă 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. 
Pretul terenurilor in zona se situeaza intre 2 - 12 euro/mp; 
Estimarea valorii de piata a terenului s-a efectuat cu ajutorul grilei datelor de piata, din care 
rezulta o valoare de piata unitara de 3,20 EUR/mp. 
TABEL CALCUL TEREN  

  
Elementul de COMPARAŢIE 

Proprietatea 
subiect 

Co_1 Co_2 Co_3 

  

TEREN pentru constructii 
Rasnov 

Chimica - 
fostul IAS 

Rasnov 
Chimica - langa 

fostul IAS 

Rasnov - fostul 
IAS din zona 

Garii 

Rasnov - 
langa Barsa 

  data iulie 2013 iulie 2013 iulie 2013 iulie 2013 

  suprafata (mp) 4993 5000 29000 12100 

    intravilan intravilan extravilan extravilan 

0 PREŢ VÂNZARE         

  Preţul de Vânzare (EUR/mp)   € 4.00 € 3.00 € 3.00 

1 DREPTUL DE PROPRIETATE         

  Drepturi de proprietate transmise liber liber liber liber 

  
Corecţie pentru Drepturi de 
proprietate   € 0.00 € 0.00 € 0.00 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 4.00 € 3.00 € 3.00 

2 RESTRICTII LEGALE         

  Restrictii legale fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii 

      0.0% 0.0% 0.0% 

  Corecţie pentru Restrictii legale   € 0.00 € 0.00 € 0.00 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 4.00 € 3.00 € 3.00 

3 CONDIŢII DE FINANŢARE         

  Condiţii de finanţare   presupus cash presupus cash presupus cash 

  Corecţie pentru finanţare   € 0.00 € 0.00 € 0.00 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 4.00 € 3.00 € 3.00 

4 CONDIŢII DE VÂNZARE         

  Condiţii de vânzare normal directă-normal directă-normal 
directă-
normal 

  Corecţie pentru condiţii de vânzare   -20.0% -20.0% -20.0% 

  Valoare Corectie   -€ 0.80 -€ 0.60 -€ 0.60 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 3.20 € 2.40 € 2.40 

5 CONDIŢII DE PIAŢÃ         

  Tendinta de scadere a pietei   0.0% 0.0% 0.0% 

  Corecţie pentru condiţii ale pieţei   € 0.00 € 0.00 € 0.00 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 3.20 € 2.40 € 2.40 

6 LOCALIZARE         

  Localizare   0.0% 0.0% 0.0% 
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  Corecţie pentru  localizare   € 0.00 € 0.00 € 0.00 

  
Formã, raport dimensiuni, 
construibile   0.0% 0.0% 0.0% 

  Corecţie pentru formã şi dimensiuni   € 0.00 € 0.00 € 0.00 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 3.20 € 2.40 € 2.40 

7 CARACTERISTICI FIZICE         

  Diferenta dimensiuni   0% 15% 10% 

  Corecţie pentru  regim de înãlţime   € 0.00 € 0.36 € 0.24 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 3.20 € 2.76 € 2.64 

8 
UTILITĂŢI DISPONIBILE apa, curent cu utilitati 

utilitati in 
apropiere 

fara utilitati 

  Utilittăţi disponibile   0.0% 15.0% 20.0% 

  Corecţie pentru utilităţi disponibile   € 0.00 € 0.41 € 0.53 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 3.20 € 3.17 € 3.17 

9 ZONAREA         

  Zonarea favorabila  similara similara similara 

      0.0% 0.0% 0.0% 

  Corecţie pentru zonare   € 0.00 € 0.00 € 0.00 

  Preţ corectat (EUR/mp)   € 3.20 € 3.17 € 3.17 

10 CEA MAI BUNA UTILIZARE         

  

Cea mai bunã utilizare 
constructii 
industriale, 
depozitare 

constructii 
industriale, 
depozitare 

constructii 
industriale, 

depozitare dupa 
elaborare PUZ 

necesita PUZ 

      0.0% 5.0% 5.0% 

  
Corecţie pentru Cea mai bunã 
utilizare   € 0.00 € 0.16 € 0.16 

  Preţ corectat (miilei)   € 3.20 € 3.33 € 3.33 

            

  Preț corectat (EUR/mp)   € 3.20 € 3.33 € 3.33 

  Corecţie totalã netã  (absolut) -€ 0.80 -€ 0.08 -€ 0.20 

    (procentual) -20% -3% -7% 

  Corecţie totalã brutã (absolut) € 0.80 € 1.53 € 1.53 

    (procentual) 20% 51% 51% 

 
aleg valoarea cu cea mai mica 
corectie bruta         

    val. Teren/mp € 3.20     

  valoare teren/mp corectata    € 3.20     

  curs valutar    4.4403     

  Valoare teren corectata euro   € 16,000     

 Valoare teren corectata lei   71,000 lei     

  Valoare de lichidare teren euro   € 12,000     

  Valoare de lichidare teren lei   53,250 lei     

 
� Bunuri de natura constructiilor: 

Proprietatea este compusa din trei corpuri de cladire alipite si terenul aferent acestora in 
suprafata totala de 4.992 mp (compus din 4 loturi) si cota de ¾ din cai de comunicatie in 
suprafata de 2.094 mp. 
Regimul de inaltime al celor 3 corpuri de cladire este parter. 
Suprafata totala construita la sol este de cca 2.977,62 mp si o suprafata utila de cca 2.590 mp. 
Corpul 1 si 3:  

• Structura de rezistenta: fundatii de beton armat, stalpi si ferme beton armat; 
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• Inchideri perimetrale si compartimentari: zidarie de caramida; 

• Acoperisul este tip sarpanta cu invelitoare din placi ondulate de azbociment; 

• Peretii exteriori sunt acoperiti cu tencuieli driscuite; 

• Tamplaria exterioara este din lemn cu geam obisnuit, usi de acces din lemn; 

• La interior pardoselile sunt din beton; 

• Starea imobilului este buna; 

• Nu beneficiaza de sistem de incalzire; 
Corpul 2 care face legatura intre corpul 1 si 3: 

• Structura de rezistenta: construita pe structura corpurilor 1 si 3, ferme metalice cu zabrele; 

• Inchideri perimetrale si compartimentari: zidarie de caramida; 

• Acoperisul este tip sarpanta pe ferme metalice cu zabrele, invelitoare din placi ondulate de 
azbociment; 

• Peretii exteriori sunt acoperiti cu tencuieli driscuite; 

• Tamplaria exterioara este din lemn cu geam obisnuit, usi de acces din lemn si usa PVC cu 
geam termoizolant; 

• La interior pardoselile sunt din beton; 

• Starea imobilului este buna; 

• Nu beneficiaza de sistem de incalzire; 
Abordarea prin piata se bazeaza pe analiza comparativa a proprietatii de evaluat cu proprietati 
similare care au fost vandute, luand in considerare elementele de comparatie. Aceasta metoda a 
fost aplicata tinind seama de tipul proprietatii imobiliare evaluate si de  adecvarea  aplicarii 
metodei in acest caz. 
Pentru aplicarea metodei s-a utilizat comparatia directa. Informatiile privind vanzarile comparabile 
sunt corectate pentru a reflecta diferentele intre fiecare proprietate comparabila si proprietatea 
de evaluat. Elementele de comparatie includ: drepturile de proprietate transmise, conditiile de 
finantare, conditiile de vanzare, conditiile de piata, localizarea, caracteristicile fizice, 
caracteristicile economice, utilizarea si componentele non-imobilare ale vanzarii. 
Ofertele de vanzare pentru proprietati similare in zona analizata se situeaza in intervalul 40.000 
EUR – 300.000 EURO. 
Tabelul urmator prezinta calculul valorii proprietatii prin abordarea pietei:  

  Elementul  Imobilul  Imobile de comparaţie 

  de COMPARAŢIE  de evaluat Co_1 Co_2 Co_3 

    
Rasnov - 
Campului 

(fostul IAS) 
Rasnov - Garii Rasnov - Garii 

Brasov- Bartolomeu 
(str. Hans Eder) 

  etaj P P P P  

  Preţul de Vânzare (EURO)   120,000 € 46,000 € 160,000 € 

  Drepturi de proprietate transmise liber liber liber liber 

  Corecţie pentru Drepturi de proprietate   0 0 0 

  Preţ corectat (euro)   120,000 € 46,000 € 160,000 € 

  Condiţii de finanţare   cash cash cash 

  Corecţie pentru finanţare   0 0 0 

  Preţ corectat (euro)   120,000 € 46,000 € 160,000 € 

  Condiţii de vânzare independent independent/ofeta independent/oferta independent/oferta 

  Corectie %   -15.0% -15% -15% 

  Corecţie pentru condiţii de vânzare   -18,000 € -6,900 € -24,000 € 

  Preţ corectat (euro)   102,000 € 39,100 € 136,000 € 

  Condiţii ale pieţei (data)   iulie 2013 iulie 2013 iulie 2013 

  Corectie pentru tendinta de sacadere a   0.00% 0.00% 0.00% 
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pietei 

  Corecţie pentru condiţii ale pieţei   0 € 0 € 0 € 

  Preţ corectat (euro)   102,000 € 39,100 € 136,000 € 

  Suprafata desfasurata 2977.62 900 600 406 

  Diferenţă dimensiuni   2,077.62 2,377.62 2,571.62 

  Corecţie pentru  dimensiuni   159,838 € 73,310 € 517,111 € 

  Preţ corectat (euro)   261,838 € 112,410 € 653,111 € 

  Aria desfasurata auxiliară1 (mp)    0.00 0.00 0.00 

  Diferenţă dimensiuni 
cotă 

auxiliară 
0.00 0.00 0.00 

  Corecţie pentru  dimensiuni auxliare 0.00%   0 €   

  Preţ corectat (euro)   261,838 € 112,410 € 653,111 € 

  
Aria desfasurata auxiliară mp ( garaj pt 2 
masini) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  Diferenţă dimensiuni 
cotă 

auxiliară 
0.00 0.00 0.00 

  Corecţie pentru  dimensiuni auxliare 0.00 0 € 0 € 0 € 

  Preţ corectat (euro)   261,838 € 112,410 € 653,111 € 

  Localizare 
Rasnov - 
Campului 

(fostul IAS) 
Rasnov - Garii Rasnov - Garii 

Brasov- Bartolomeu 
(str. Hans Eder) 

  corectie %   0.0% 0.0% -30.0% 

  Corecţie pentru  localizare   0 0 -179,625 

  Preţ corectat (euro)   261,838 € 112,410 € 473,486 € 

  Suprafaţă Teren (mp) 4,993.0 3,276.00 2,060.00 906.00 

    3.20 € 10.00 € 10.00 € 60.00 € 

  Corecţie pentru  Suprafaţă Teren   -16,782 € -4,622 € -38,382 € 

  Preţ corectat (euro)   245,056 € 107,788 € 435,103 € 

  Uzură fizică 25% 25% 80% 5% 

  Corecţie pentru  Uzură fizică   0 € 50,495 € -83,825 € 

  Preţ corectat (euro)   245,056 € 158,283 € 351,278 € 

  Arhitectură şi  Finisaj 

mediu, 
structura 

b.a., ferme 
b.a., 

invelitoare 
azbociment, 

inchideri 
perimetrale 

zidarie  

mediu, structura 
b.a., inchideri 

perimetrale zidarie  

mediu, structura 
b.a., inchideri 

perimetrale zidarie  

superior la 
birouri,structura 
beton, incalzire 

centrala, tamplarie 
PVC, birouri cu AC, 

sistem 
supraveghere 

           

  Corectie pentru curte comuna   0 € 0 € 0 € 

  Corectie pentru incalzire    0 € 0 € 0 € 

  Corectie pentru dotari suplimentare    0 € 0 € -33,500 € 

  Corectie pentru  existenta lift   0 € 0 € 0 € 

  
Corectie pentru finisaje superioare 
birouri  

  0 € 0 € -67,100 € 

  Corectie pentru finisaje hala    0 € 28,500 € 0 € 

  Total corecţie pentru  arhit.şi finisaj   0 € 28,500 € -100,600 € 

  Preţ corectat (euro)   245,056 € 186,783 € 250,678 € 

  Caracteristici economice         

  Corecţie pentru Caracteristici economice   0 € 0 € 0 € 

  Preţ corectat (euro)   245,056 € 186,783 € 250,678 € 
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  Utilizare 

spatiu 
productie si 

depozitare cu 
birouri 

spatiu productie sau 
depozitare 

spatiu productie sau 
depozitare 

spatiu productie sau 
depozitare 

      0.0% 0.0% 0.0% 

  Corecţie pentru Utilizare   0 0 0 

  Preţ corectat (euro)   245,056 € 186,783 € 250,678 € 

  Componente non imobiliare   nu e cazul nu e cazul nu e cazul 

  
Corecţie pentru Componente 
nonimobiliare 

  0 € 0 € 0 € 

  Preţ corectat (euro)   245,056 € 186,783 € 250,678 € 

      Rasnov - Garii Rasnov - Garii 
Brasov- Bartolomeu (str. 

Hans Eder) 

  Corecţie totală netă (absolut)   125,056 € 140,783 € 90,678 € 

  Corecţie totală netă (%=procentual)  104.2% 306.1% 56.7% 

  Corecţie totală brută(absolut)   194,621 € 163,828 € 943,544 € 

  Corecţie totală brută (%=procentual) 162.2% 356.1% 589.7% 

       

  
Alege imobilul cu cea mai mică corecţie  
brută, valoarea corectată fiind: 

    245,056 €   

 Valoare imobil corectata prin rotunjire     245,100 €   

 Curs valutar lei/euro     4.4403   

 
Valoare imobil corectata prin rotunjire 
lei  

    1,088,300 lei   

 Valoare de lichidare imobil euro     183,830 €   

 Valoare de lichidare imobil lei      816,200 lei   

 
� Bunurile mobile de natura echipamentelor tehnologice  

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.1308261, fiind calculat pentru un curs de schimb valutar comunicat de BNR de 
4,4403 LEI/EURO, 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; 

• FIERASTRAU PANGLICA CU TAIERE VERTICALA – SUPREM; 

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

• CALCULATOR 
Valoarea recomandata a fi luata in considerare este : 

 

 
 

� 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:. 

LISTA OBIECTELOR DE INVENTAR 31.03.2013 

Data intrare Denumire Cantitate Valoare intrare 

17.03.2010 Registru unic de control 1 24.99 

01.04.2010 Aspirator 1 420.08 

01.04.2010 Mocheta 1 342.65 

04.05.2010 Masina de insurubat 1 480.40 

04.05.2010 Masina de insurubat 1 408.62 

12.05.2010 Scaun 3 135.88 

12.05.2010 Ventilator 1 516.81 

17.05.2010 Jaluzele 1 327.73 

25.05.2010 Jaluzele 1 268.91 

28.05.2010 Scaun 3 135.88 

28.05.2010 Jaluzele 1 252.10 

02.06.2010 Jaluzele 1 105.88 

15.06.2010 Jaluzele 1 84.04 

17.06.2010 Jaluzele 1 74.78 
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28.06.2010 Telefon LG 1 100.20 

22.07.2010 Jaluzele 1 129.03 

28.07.2010 Jaluzele 1 178.23 

05.08.2010 Jaluzele 1 325.00 

25.08.2010 Jaluzele 1 282.26 

31.08.2010 Ciocan rotopercutor 1 769.00 

31.08.2010 Masina de insurubat 1 418.77 

08.09.2010 Masina de gaurit 1 745.00 

05.01.2011 Aeroterma 1 52.42 

07.02.2011 Echipamente de protectie 1 85.49 

21.11.2011 Casa de marcat 1 354.84 

21.12.2011 Telefon Nokia Warm grey 1 85.66 

23.12.2011 Telefon mobil 1 933.08 

17.01.2012 Distrugator documente 1 170.00 

11.04.2012 Telefon Nokia   2 150.05 

11.04.2012 Telefon Nokia   1 74.00 

20.04.2012 Imprimanta Lexmark 1 524.19 

21.05.2012 Imprimanta   1 175.81 

10.09.2012 Calculator 1 354.84 

10.09.2012 Monitor 1 193.55 

17.09.2012 Imprimanta   1 483.87 

01.10.2012 Modem 1 3.65 

14.10.2012 Aeroterma 1 40.31 

19.11.2012 Stampila 1 31.45 

07.02.2013 Imprimanta Lexmark 1 342.74 

13.03.2013 Stampila 1 29.84 

  TOTAL   10,612.03 

 
Valoarea recomandata a fi luata in considerare este : 

• Valoare de piata  = 622 EUR echivalentul a 2.772 LEI 

• Valoare de lichidare = 467 EUR echivalentul a 2.079 LEI 
 
� Stocurile: - sunt utilizate in activitatea principala ele fiind evaluate la valoarea lor contabila.  

Componenta stocurilor la data evaluarii a fost realizata in baza listelor de inventar aferentei 
datei de 31.07.2013 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 tranzacţie nepărtinitoare, 
după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi 
fără constrângere. In cazul de fata valoare de piata obtinuta pentru intreg patrimoniul societatii in 
urma evaluarii bunurilor de catre un expert evaluator ANEVAR angajat de catre administratorul 
judiciar in baza art.41 alin,(2), rapoarte depuse la dosarul cauzei, este de 2.263.742 lei. 
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Valoarea de lichidare reprezintă valoarea care se obţine din vânzarea forţată a bunurilor, 
într-un termen limitat şi fără proces de publicitate şi marketing adecvat. Valoarea de lichidare 
este, de regulă, mai scăzută decât valoarea de piaţă într-un procentaj cuprins între 20% - 70%. 
Bineînţeles acest procent poate fi diferit în funcţie de cerere şi oferta precum şi de perioada 
solicitata a se realiza tranzacţia. 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 1.165.423 lei.. 

In urma verificarii dispuse de administratorul judiciar si coroborat cu declaratiile de creante 
au fost identificate garanţii distinct evidenţiate asupra bunurilor deţinute 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: 

� 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 

Evaluarea prezentata mai sus nu ţine cont de o serie de elemente patrimoniale greu 
evaluabile ce reprezintă goodwill-ul companiei. Acesta se referă la autorizaţiile obţinute, 
certificările nationale, portofoliul de clienti, calitatea și specializarea personalului în acest domeniu 
unde marja de profit este foarte mica in timp ce profitabilitatea este obtinuta prin volum si 
negociere a discounturilor obtinute privind deasemenea si termenele de plata si incasare. Toate 
aceste elemente sunt parte a capacităţii de redresare și reorganizare a debitoarei. 

 
4. Pasivul Societătii 
4.1. Tabelul definitiv de creante 

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

Conform noilor prevederi ale Legii 85/2006, intrate în vigoare la data de 21.07.2010, în 
temeiul art.41 alin (2), prin excepţie de la alin. (1), creanţele garantate se înscriu în tabelul 
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definitiv până la valoarea garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau 
de lichidator. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă garanţia se va face la un 
preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferenţa favorabilă 
va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanţa sa fusese înscrisă ca și creanţă 
chirografară, până la acoperiea creanţei principale și a accesoriilor ce se vor calcula. In temeiul art. 
41 alin.(2)1) din Legea Insolvenţei, administratorul judiciar a dispus efectuarea unei evaluări a 
bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei în scopul determinării valorii de piaţă și a valorii de 
lichidare a acestor garanţii, pentru estimarea comparativă a valorilor de valorificare a bunurilor în 
cazul intrării în faliment și în cazul derulării procedurii de reorganizare judiciară. Evaluarea a fost 
întocmită cu respectarea prevederilor legale, de către un evaluator membru ANEVAR, în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS). În urma confirmării rezultatelor 
raportului de evaluare, creditorii garantaţi au fost înscriși în tabelul definitiv de creanţe la valoarea 
stabilită prin evaluare, tabelul definitiv de creanţe fiind astfel corectat, cu rezultatele evaluării. 
Tabelul definitiv a fost afisat la usa instantei la data de 09.09.2013, comunicat Comitetului 
Creditorilor si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa  

Totalurile pe grupe de creanţe a tabelului definitiv rectificat in urma evaluarii garantiilor 
conform art.41 alin.(2) din Legea 85/2006, prezentat integral în anexa 2, se prezintă în felul 
următor: 

Categorii de creante Creanta acceptata Procent din total 

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

Total creante garantate 2.273.767,69 82,13 % 

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

Total  creante salariale  27.365,00 0,99% 

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

Total creante bugetare 21.031,30 1,39% 

D. Creante chirografare cf. Art. 123 pct 7 din lg 85/2006 

Total creante chirografare 446.254,62 15,49% 

TOTAL: 2.768.418,61 100,00% 

Creanta inscrisa sub conditie suspensiva conf art.64 alin.5 din lg 85/2006 – fara drept de vot 

F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN  350.120,30  

TOTAL GENERAL: 3.118.538,91  

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

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

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

3. Creanţele izvorâte din raportul de muncă; 
4. Creanţele bugetare; 
5. Creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi, în baza unor obligaţii de 

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

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

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

8. Alte creanţe chirografare; 
9. Creanţele subordonate 

Iar, conform art. 121,  
(1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea 
creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel, 
vor fi distribuite în următoarea ordine: 

1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile 
necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata 
remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 şi 24; 

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

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

(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în 
întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe 
chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii 
lor, prevăzute la art. 123, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 41. Dacă după plata sumelor prevăzute la 
alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii 
debitorului. 
(3) Un creditor cu creanţă garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de sumă făcută 
înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute 
din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea 
bunului supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de creditor 
să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost vândut anterior 
distribuirii.” 
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În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, 
activitatea ar fi întreruptă și activele societăţii debitoare ar fi valorificate. Valoarea de lichidarea 
are  in vedere experienta acumulata cu privire la valorificarea bunurilor in timpul procedurii de 
faliment, cand in cele mai fericite cazuri are loc la aproximativ 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  ~ 1.165.400 lei.  

Estimarea indestularii s-a facut potrivit prevederile art.121 si art.123 din Legea 85/2006, 
din valoarea totală a sumelor obţinute în ipoteza lichidării patrimoniului societăţii, suma de 
~972.000 lei ar urma să fie distribuită astfel: 

• Creditorilor din categoria creanţelor garantate în proporţie de 42,78% (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 proportie de ~ 80% iar 
DGFP Brasov in proportie de ~ 1,79%): 

• Salariaţii în proporţie de 0%.  

• Bugetarii în proporţie de 0%  

• Creantele chirografare în proporţie 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 31.07.2013 in cuantum total de 
176.587 lei, care sunt exclusiv catre creditorul DGFP 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. 

DENUMIRE VALOARE 
CONTABILA 

VALOARE in caz de 
faliment 

Disponibilitati banesti 0,00 0,00 

Creante de incasat (clienti de incasat) 27.836,00 0,00 

Stocuri - net 1.043.230,00 308.998,80 

Alte active circulante (concedii medicale de recuperat, TVA de 

recuperat) 6.455,00 0,00 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1.077.521,00 308.998,80 

Terenuri din care: 
262.754,00 

53.284,00 
Teren aferent halei - suprafata totala de 4.993 MP si cota ¾ din 

2.094 MP , Oras Rasnov, STR. Campului FN, Jud. Brasov 53.284,00 

Constructii - net: 
1.072.989,00 

762.916,00 

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 

321.101,00 

40.224,00 

*Echipamente, mijloace fixe + autoturisme 38.145,00 

Obiecte de inventar 2.079,00 

Imobilizari necorporale  1.810,00 0,00 

Imobilizari financiare 11.592,00 0,00 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 1.670.246,00 856.424,00 
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Active de regularizare ( chelt.inreg.in avans) 0,00 0,00 

TOTAL ACTIV 2.747.767,00 1.165.422,80 

*Nota: - in valoarea contabila a mijloacele fixe de natura autovehiculelor sunt inregistrate si 
bunurile achizitionate in sistem leasing financiar. In caz de vanzare a patrimoniului aceste bunuri 
nu sunt proprietatea debitoarei ci a finantatorului si in consecinta se vor restitui acestuia. 

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 31.07.2013 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 furnizzorii principali. 
Chiar daca din punct de vedere contabil la data de referinta economica valoarea stocurilor 
era de 1.029.996 de lei s-a luat in calcul valoarea lor obtinuta pe pita 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 30%. 

 

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

 

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

1 unpir 23.308,46 

2 onorariu lichidator 52.962,68 

3 serv conta, arhivare, chltuieli experti etc 116.542,28 

 Cheltuieli minime de procedura total 192.813,42 

 
 Ramas de distribuit creditorilor inscrisi in tabelul definitiv al 
creantelor afisat la data de 09.09.2013.  

972.609,38 

 
� 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 asemenatoare lui ACANTUS 3D SRL (aprox 10% din valoarea totala a activului). 
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5. Strategia de reorganizare 
Strategia de reorganizare porneşte de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o 

societate solvabilă, de la avantajele reorganizării faţă de o eventuală situaţie de faliment.  
Cererea pieţei faţă de oferta debitorului prezintă un regres faţă de anii precedenţi, dată 

fiind situaţia 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 lichidităţi 
în vederea plătii reeşalonate către creditorii înregistraţi în tabelul de creanţe. 

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

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

acesteia, în scopul echilibrării activului net contabil, respectiv o situaţie în care datoriile societăţii 
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 situaţia de faliment, permiţând 
societăţii debitoare să rămână în circuitul economic și să-și continue activitatea curentă precum si 
plata datoriilor curente nascute dupa deschiderea procedurii in cuantum de 176.587 lei apartinand 
in totalitate 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 susţină salarii, respectiv un element generator de impozite și taxe pentru creditorii 
bugetari. 

Astfel prezentul plan prevede defavorizarea intr-un procent de 100% a datoriilor societăţii 
faţă de creditorii ei chirografari. In ceea ce priveste creantele garantate, salariale și cele bugetare 
sunt prevazute plati intr-un procent de 100% a valorilor inregistrate in tabelul definitiv de creante 
afisat la usa Tribunalului Brasov la data de 09.09.2013. De asemenea vor fi acoperite și creanţele 
născute faţă de averea debitoarei în perioada de observaţie mai sus prezentate. Situaţia în caz de 
reorganizare este mult mai avantajoasă decât cea în caz de faliment, întrucât permite îndestulări 
superioare faţă de ponderea în care s-ar fi îndestulat creditorii în situaţia falimentului (83,88% din 
creditorii cu drept de vot fata de 35,13% in caz de faliment fata de aceeasi creditori). De vazut 
deasemenea anexa nr.5 a prezentului plan -  reoganizare versus faliment. 
 
5.1. Mecanismul reorganizării 

Mecanismul reorganizării reprezintă succesiunea măsurilor necesare a fi întreprinse de 
către debitoare, în vederea achitării datoriilor faţă 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 operaţională, financiară și corporativă a debitorului. 
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Principalele măsuri pentru punerea în aplicare a planului sunt prezentate conform 
prevederilor art. 95 alin (6): 
A. Păstrarea, în întregime de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de 

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

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

Aceasta se referă la gestionarea eficientă a 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 31.07.2013 avea de incasat de la clientii beneficiari ai serviciilor 
executate si marfurilor livrate de 37.920 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 a 100% din aceste sume.  

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

D. Prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a oricărei 
alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale 
În vederea atingerii obiectivelor sale, planul de reorganizare propune rambursarea trimestriala 
a sumelor catre creditorii garantati, salariati si bugetari asa cum este detaliat in graficul de plăti 
si prezentat in anexa nr 6, 6A, 6B si 6C.  
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 
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 condiţiile legii; 
Daca in reorganizare se identifică elemente care ar permite realizarea unei fuziuni sau divizări 
în condiţiile legii, precum şi atragerea de capital social, acestea se vor putea realiza cu acordul 
creditorilor, actul constitutiv al societăţii modificându-se în mod corespunzător. 

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

5.1.2. Reducere creante – aspecte fiscale 
Conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, orice venit care nu este 

menţionat la venituri neimpozabile, este considerat venit impozabil. În consecinţă, confirmarea 
planului de reorganizare va genera un venit suplimentar impozabil din reducerea creanţelor 
înscrise în tabelul de creanţe și care nu sunt prevăzute în planul de distribuiri. Acest venit urmează 
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a fi evidenţiat 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 
scadenţele prevăzute de lege, planul de reorganizare nu tratează și evidenţiază distinct impozitul 
pe profit generat de această operaţiune. 
 
5.2. Descărcarea de răspundere a debitorului 

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

Potrivit art.137 alin.2 din Legea nr.85/2006 „La data confirmării unui plan de reorganizare, 
debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de 
confirmarea planului şi cea prevăzută în plan. 
 

5.3. Durata planului de reorganizare. 
Conform art. 95 alin 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va întinde pe o 

perioadă de maxim 3 ani de zile,  cu posibilitatea prelungirii cu inca 12 luni cu acordul a două 
treimi din creditorii aflaţi în sold la acea data. 

Conform art. 101 alin. (5)3 din Legea 85/2006, modificarea planului de reorganizare se 
poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot şi de confirmare 
prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui sa fie 
aprobată de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. 
 

5.4. Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului de reorganizare. 
În perioada de reorganizare, debitoarea va desfășura activităţi curente conform obiectului 

de activitate.   
Bugetul de cheltuieli și venituri prognozat se prezintă după cum urmează: - vezi anexa nr.1 
 
5.5. Prezentarea previziunilor privind bugetul de venituri si cheltuieli corelat cu fluxul de 
numerar 

Fluxul de numerar previzionat generează numerar din exploatare și din incasare de 
creante, care acoperă partial debitele înscrise la masa credală si in totalitate debitele izvorâte în 
perioada de observaţie și pe cele aferente perioadei de reorganizare care stau la baza continuării 
activitaţii curente a debitoarei. 

In fiecarea an au fost calculate procent al sumelor de incasat in functie de complexitatea 
contractelor si previziunea desfasurarii actiunilor judiciare si extrajudiciare ce au scopul 
recuperarea  intr-un procent cat mai mare a sumelor de incasat. 
Fluxul de numerar prognozat pentru perioada de reorganizare se prezintă după cum urmează:  

- Veniturile din exploatare sunt estimate a fi incasate in functie de desfasurarea contractelor 
semnate deja si a marjelor impuse prin preturile lucarilor, bunurilor si a servciilor oferite de 
debitoare. Deasemena in calcul veniturilor s-a avut in vedere si veniturile obtinute din alte 
activitati din exploatare. 

- Ponderea veniturilor estimata pentru primul an de activitate tine cont de informatiile 
contabile din anii precedenti astfel incat previziunea este facuta la o cifra de afacere de 
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~1,9 milioane lei. De mentionat ca ponderea reducerilor comerciale acordate precum si 
ponderea altor venituri din exploatare sunt la acelasi nivel procentual in comparatie cu 
valoarea totala a veniturilor existent si la 31.12.2012. 

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

a. Cheltuielile de exploatare si intretinere vor atinge un nivel de ~48% din totalitatea 
valoarea veniturilor previzionate S-a considerat acest nivel sustenabil in conditiile in 
care inaintea aplicarii restructurarii, la data de referinta 31.12.2012 acest nivel era 
de ~48,5% si astfel dupa aplicarea masurilor si implementarea planului o scadere de 
0,5% este considerata sustenabila. 

b. Cheltuielile cu taxele si impozitele au fost calculate la nivelul lor contabil asa cum 
rezulta la 31.07.013 dar coroborate cu deciziile luate de autoritatile locale 

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

d. Cheltuielile cu personalul si accesorile acestora au fost calculate la nivelul 
inregistrat la data de 31.07.2013 care va fi mentinuta pe perioada primului an de 
aplicare al planului. 

e. Cheltuielile cu prestatiile externe sunt calculate cu un surplus de 15% fata de media 
lunara inregistrat in anul 2013. S-a lasat aceasta marja in plus pentru a nu exista o 
presiune mare/iminenta asupra cash-flowului ce ar putea fi determinate de 
evenimente neprevazute( de exemplu operatiuni speciale pe diferite lucrari pentru 
care debitoarea va trebui sa subcontracteze unor societati abilitate). 

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

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

a. Veniturile in anul 2 inregistreaza o crestere de 20% in ceea ce priveste veniturile din 
activitatea principala in timp ce din activitatea de prestari servicii si alte venituri din 
exploatare creste cu doar 10% raportat la valorile obtinute in primul an de aplicare 
al planului. Pentru anul 3 de aplicare al planului sunt previzionate cresteri cu 15% 
fata de perioada anului 2 de aplicare al planului pentru toate grupele de venituri.  
De mentionat ca aceste cresteri sunt sustenabile in conditiile in care doar 
coeficientul de inflatie anual este de 8% iar preturile de vanzare a bunurilor in 
domeniul in care activeaza si debitoarea au crescut cu mult peste acest coeficient. 

b. Cheltuielile in anul 2 si 3 respecta aceleasi valori procentuale calculate si explicata la 
previziunile din primul an cu mentiune ca la cheltuielile cu personalul s-a aplicat o 
marja a coeficientului de inflatie de +8% in fiecare an in timp ce cheltuielile cu 
prestatiile externe sunt prevazute in crestere dar cu valori mici astfel incat 
cuantumul lor anual sa fie asemanator cu cel obtinut in primul an (eficienta aplicarii 
planului aftfel incat se reliefeaza imbunatatirea marjei rezultatului brut din 
exploatare). 



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

          tel/fax: 0368456072   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 25 

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

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

 
5.6. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi 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: 

• creanţele garantate    100,00% 

• creanţele salariale    100,00% 

• creanţele bugetare    100,00% 

• creanţe chirografare              0,00% 

• creanţe născute în timpul procedurii  100,00% 
Această manieră de despăgubire reprezintă o situație superioară față de cea în care ar fi fost 

despăgubiți în caz de faliment, şi anume:  

• creanţele garantate                42,78% 

• creanţele salariale         0,00% 

• creanţele bugetare           0,00% 

• creanţe chirografare           0,00% 

• creanţe născute în timpul procedurii                0,00% 
Detaliem situatia detaliata sumelor achitate in reorganizare versus faliment care este in 

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

Creditorul 

Suma 
inscrisa in 

tabel 
definitiv 

% 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, 1.190.824,69 52,372% 1.190.824,69 100,000% 953.263,00 80,05% 237.561,69 

DGFP Brasov, 1.082.943,00 47,628% 1.082.943,00 100,000% 19.346,00 1,79% 1.063.597,00 

Total creante 
garantate 

2.273.767,69 100,00% 2.273.767,69 100,00% 972.609,00 42,78% 1.301.158,69 

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

Total creante 
salariale 

27.365,00 100,00% 27.365,00 100,00% 0,00 0,00% 27.365,00 

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

Total creante 
bugetare 

21.031,30 100,00% 21.031,30 100,00% 0,00 0,00% 21.031,30 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7 

Total creante 
chirografare 
drept de vot 

446.254,62 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 446.254,62 
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TOTAL CREANTE 
(cu drept de vot) 

2.768.418,61 
 

2.322.163,99 83,88% 972.609,00 35,13% 1.795.809,61 

Creante chirografare cf.art.123 punct 7 din Legea 85/2006 inscrise provizoriu sub conditie suspensiva in baza art.64 
alin.(5) 

FNGCIMM 350.120,30 
 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 350.120,30 

Total creante 
chirografare 

796.374,92 
 

0,00 
 

0,00 0,00% 796.374,92 

TOTAL GENERAL 3.118.538,91 0,00 2.322.163,99 74,46% 972.609,00 31,19% 1.795.809,61 

 

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 (DGFP Brasov) in cuantum total de 176.587 lei.  

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

6. Distribuiri. 
Distribuirile se fac conform programului de plăţi. Acesta a fost corelat cu proiecţia fluxului 

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

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

Având în vedere că prezentul plan îşi propune achitarea în parte a pasivului societăţii 
ACANTUS 3D SRL, categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate prin plan sunt următoarele: 

• Categoria creanţelor garantate 

• Categoria creanţelor salariale 

• Categoria creanţelor bugetare 
6.1.2. Categoriile de creanțe defavorizate prin plan 

Dintre cele 4 categorii de creanţe constituite prin plan, categoriile defavorizate sunt 
creantele inregistrate conform art.123 pct.7– creante chirografare. 
6.1.3. Distribuiri pe categorii de creanțe 
6.1.3.1. Distribuiri către creditorii garantati – se fac integral la nivelul cuantumelor inscrise in 
tabelul definitiv prezentat in Anexa.2.. 

Distribuirile catre creditorii garantati vor fi efectuate intocmai cu previzoinile prezentului 
plan de reorganizare armonizat cu cash-flow-ul societatii si detaliat in graficul de plati anexat  - de 
vazut anexa 6 si 6A 
6.1.3.2. Distribuiri către creditorii salariati 

Creditorii salariaţi vor fi despăgubiţi integral, cu toată suma de 27.365,00 lei înscrisă în 
tabelul de creanţe. Distribuirile vor fi efectuate in primele 30 de zile de la data confirmarii de catre 
judecatorul sindic al prezentului plan de reorganizare fiind astfel aplicate prevederile art. 101 alin 
(1) lit. D din Legea 85/2006, prin care se stipuleaza ca “vor fi considerate creanţe nedefavorizate și 
vor fi considerate că au acceptat planul, creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile 
de la confirmarea planului sau în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă” 
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6.1.3.3. Distribuiri către ceilalti creditori bugetari  - creditorii bugetari vor fi despagubiti in 
procent de 100% fata de valoarea creantei inscrise in tabelul definitiv rectificat, valoare ce 
reprezinta suma totala de 21.031,30 lei conform graficului de plati anexat – vezi anexa 6 si 6A 

6.1.3.4. Distribuiri către ceilalti creditori chirografari  nu sunt prevazuti a fi despagubiti creditorii 
ce fac parte din categoria inregistrata conform art.123 punct.7 si 9 din Legea85/2006, acestia fiind 
defavorizati in procent de 100% fata de valoarea creantei inscrise in tabelul definitiv rectificat de 
creante - vezi anexa 6 si 6A. 
6.2. Programul de plată al creanțelor 

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

Conform art.3 alin.(22) din Legea 85/2006, prin program de plată a creanţelor se înţelege 
tabelul de creanţe mentionat in planul de reorganizare, care cuprinde cuantumul sumelor pe care 
debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanţe (tabelul 
definitiv afisat la data de 09.09.2013) şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare. 
Acesta cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanţe 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 plăţile 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. 

• în aceste condiţii, în perioada de 36 de luni de derulare a planului de reorganizare, se 
asigură recuperarea integrala a creanţelor garantate, salariale  si a celor bugetare înscrise 
în tabelul definitiv de creanţe, in timp ce creantele chirografare sunt defavorizate intr-un 
procent de 100% din valoarea lor inregsitrate aici. 

• 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. 
Plăţile se vor efectua conform programului de plată al creanţelor detaliat in anexele 6, 6A, 6B, 6C. 
 
6.2.1. Onorariul administratorului judiciar 

Remuneraţiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin (2), art. 23, art. 24 și art. 
98 alin (3) și a altor cheltuieli administrative, menţionate 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 si un onorariu de succes de 3 % din recuperarea de 
creante. Alte plăţi și onorarii precum și cheltuieli ocazionate de conservarea și valorificarea 
bunurilor(daca este cazul), vor fi distribuite conform prevederilor legii. 
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7. Concluzii 
Principala modalitate de realizare a scopului acestui plan – acoperirea pasivului societăţii, 

este reorganizarea debitorului, menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele 
sociale şi economice care decurg din aceasta. 

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

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

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

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

• Posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată de către administratorul judiciar în 
raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a 
debitoarei 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 posibilităţi de reorganizare a activităţii sale în vederea plăţii creanţelor faţă 
de creditori și recomandă întocmirea și depunerea unui plan de reorganizare confom 
prevederilor legale; 

• Tabelul definitiv de creanţe al obligatiilor debitoarei ACANTUS 3D SRL a fost afişat la data 
de 09.09.2013. 

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

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

• Planul prevede ca metodă de reorganizare restructurarea si continuarea activităţii  
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 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 insolvenţei. 
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Termenul de executare a Planului de reorganizare al ACANTUS 3D SRL este de 36 de luni de 
la data confirmării acestuia, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile legii. 

Creanţele care nu sunt defavorizate sunt cele garantate, salariale si bugetare. 
Categoriile de creanţe defavorizate prin prezentul Plan de reorganizare potrivit legii sunt 

categoria creanţelor chirogarfare (inregistrate in baza prevederilor art.123 punct 7) in procent de 
100% fata de valoarea creantelor inregistrate in tabelul definitiv de creante. 

Strategia de reorganizare pornește de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o 
societate solvabilă, de la avantajele reorganizării faţă de o eventuală situaţie 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 100% a creantelor de la clientii societatii.  

o Desfășurarea activităţii 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 creanţe este supusă unui tratament corect şi echitabil 

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

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

Valoarea creanţelor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării 
planului de reorganizare este de 2.322.164 lei, reprezentând 83,88 % din totalul datoriilor cu drept 
de vot înscrise la masa credala de 2.768.418,61 lei, la care se vor adăuga creanţele curente din 
perioada de observaţie in cuantum total de 176.587 lei catre creditorul bugetar. Raportat la totalul 
creantelor inregistrate in tabelul definitiv, inclusiv cele sub conditie suspensiva – fara drept de vot 
în urma aprobării planului de reorganizare se achita creante ce reprezinta 74,46 % din totalul 
masei credale de 3.118.538,91 lei.  Simularea falimentului prezintă achitarea a doar ~972.609 lei 
reprezentand 31,19% din totalul datoriilor inscrise la masa credala si mai mult in acest caz se va 
acoperi partial (42,78%) dintr-o singura categorie de creante, cea a garantatilor. Astfel derularea 
planului de reorganizare va îndestula creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul 
falimentului. 

Date fiind concluziile Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă, debitoarea va fi descărcată de răspundere, în temeiul art.95 alin.(5) lit.c) din 
Legea privind procedura insolvenţei. 
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Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului cu 
cele prevazute a fi distribuite prin plan este prezentată la anexa nr.5.  

A fost cuantificat și reflectat în bugetul de venituri şi cheltuieli, impactul înregistrării 
prezentului plan din punct de vedere financiar şi fiscal. Reducerea creanţelor va genera un venit 
impozabil conform bugetului de venituri și cheltuieli. Raţiunea pentru care s-a optat la o reducere 
semnificativă a unor creanţelor înscrise la masa credală este aceea că cuantumul acestor creanţe 
astfel cum acestea figurează în tabelul definitiv de creanţe nu poate fi acoperit de resursele 
financiare generate de activitatea curentă a societăţii 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 creanţe, datorită cuantumului acestora, prin prezentul plan se propune efectuarea 
unei diminuari ale unor categorii de creanţe respectiv cele chirografare in procent de 100%. 
Această modalitate de tratament a unor categorii este echitabilă, în condiţiile în care o eventuală 
procedură de faliment a societăţii 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 faţă de ipoteza 
falimentului: -prezentarea comparativă a sumelor estimate a fi obtinute în procedura falimentului 
este prezentata in Capitolul nr.4 – pct 4.4. 

Controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a derulării 
acestuia, de către factorii menţionaţi în cuprinsul planului, constituie o garanţie solidă a realizării 
obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa 
comercială. 

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

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

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

Creditorul 
Suma inscrisa in 
tabelul definitiv  

% din 
total  

% din 
categorie 

Categoria  creante garantate  

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

1.190.824,69 43,01% 52,37% 

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

1.082.943,00 39,12% 47,63% 

Total creante garantate 2.273.767,69 82,13% 100,00% 

Categoria  creante salariale  

Salarii restante 27.365,00 0,99% 100,00% 

Total creante salariale 27.365,00 0,99% 100,00% 

Categoria  creante bugetare  

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

1.982,00 0,07% 9,42% 
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Anexa. Nr.1 

Buget de Venituri si Cheltuieli 
 

  

Explicatii  : 

primul an de 

aplicare al 

planului  de 

reorganizare  

al doilea an de 

aplicare al 

planului  de 

reorganizare  

al treilea an de 

aplicare al 

planului  de 

reorganizare  

1 Venituri din productie  1.974.000,00 2.368.800,00 2.724.120,00 

2 Venituri prestari servicii 110.250,00 121.275,00 151.593,75 

3 Reduceri comerciale acordate 0,00 0,00 0,00 

4 Alte venituri din exploatare 15.750,00 17.325,00 19.923,75 

  Total venituri :rd(1+2+3+4) 2.100.000,00 2.507.400,00 2.895.637,50 

5 Cheltuieli exploatare si intretinere 1.008.000,00 1.203.552,00 1.245.124,13 

6 Cheltuieli cu taxe si impozite 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

7 Cheltuieli cu personalul 280.775,00 303.237,00 324.463,59 

9 Amortizare 30.475,00 30.475,00 30.475,00 

10 Cheltuieli cu prestatiile externe 260.000,00 260.000,00 300.000,00 

11 

Alte cheltuieli (adm.judiciar + UNPIR+ 

impozite suplimentare din defavorizare 

creante) 

29.462,00 36.970,00 49.233,00 

12 Cheltuieli extra. ( vanzare active) 0,00 0,00 0,00 

  Total cheltuieli :rd(5+6+7+8+9+10+11) 1.633.712,00 1.859.234,00 1.974.295,72 

  Profit  brut : ( rd.4 – rd.11) 466.288,00 648.166,00 921.341,79 

13 Impozit profit  * 0,00 0,00 117.245,00 

  Profit net  466.288,00 648.166,00 804.096,79 

 Nota:  

- nu se calculeaza impozit pe profit in primii doi ani de aplicare al planului de reorganizare in 

conditiile in care in anii anteriori raportarilor societatea a inregistrat pierderi maive. In ultimul an a 

fost cuantificat impozitul pe profit aferenta valorii de baza ramasa a fi impozitata.  

- explicatiile previzionarilor sunt detaliate la Capitolul 5.5 
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Anexa Nr.2 

 

Tabelul  Definitiv  

afisat la 09.09.2013 la Tribunalul Brasov    
 

Denumire creditor  Creanta admisa Alte detalii 
Reprez. 

din total 

A. Creante garantate cf. art.121 pct.2 

1. CEC BANK  SA  

Str. Harmanului nr.13, Brasov 
1.190.824,69 

Garantie reala imobiliara 

Garantie reala mobiliara 
43,01% 

2. DGFP Brasov 

Bd.M.Kogalniceanu nr.7,Brasov 
1.082.943 

Creanta inscrisa la 

AEGRM 

39,12% 
Proc. vb.de sechestru 

mobiliar 

Valoarea bunurilor 

sechestrate: 88.240 lei 

Total creante garantate 2.273.767,69  82,13% 

B. Creante salariale cf. art.123 pct.2 

3. Salarii restante 27.365 Potrivit evidentei contab. 0,99% 

Total creante salariale 27.365  0,99% 

C.Creante bugetare cf. art.123 pct.4: 

4.CL-Directia Fiscala Brasov 

Mun. Brasov, Str.Dorobantilor nr.4 
1.982  0,07% 

5. UAT Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.Brasov 
19.049,30  0,69% 

Total creante bugetare 21.031,30  1,39% 

D. Creante chirografare cf. art.123 pct.7: 

6. SC PRESTAGENT SRL  

Harman, str.Garii nr.667, jud. Brasov 
32.223,59  1,16% 

7. SC IVECO CAPITAL LEASING IFN SA 

Av. Dascal Catalin Andrei, str. Lucian Blaga 

nr.4, et.8, sector 3, Bucuresti 

135.547,52  4,90% 

8. SC SLAVA SRL-in insolventa 

23.002,51  0,83% Prin adm.judiciar REFALEX STAR SPRL 

Str. Ostrovului bl.A1, sc.A, ap.8, Buzau 

9. SC MAER STORE SRL 
47.668,10  1,72% 

Str. Orizontului nr.3, Pantelimon, jud. Ilfov 

10. SC MULTIREF SRL 
3.149,14  0,11% 

Str. Brazilor nr.11, Cristian, jud. Brasov 

11. Camera de Comert, Industrie  si 

Agricultura Timisoara 6.058,35  0,22% 

P-ta Victoriei nr.3, Timisoara 

12. SC PLEWA SISTEME DE  COSURI SI 

ACOPERISURI SRL 117.359,35  4,24% 

Str. Apuseni nr.29, Alba-Iulia, jud.Alba 

13. SC DIATOOLS  SRL  4.769,55  0,17% 
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Bd. Carol I nr.70, bl.17D, sc.1, ap.1, 

Campina, jud.Prahova 

14. SC VENTILATORUL REAL ESTATE SRL 

66.870,65  2,42% Str. Sergent Nutu Ion nr.44, sector 5, 

Bucuresti 

15. SC MAER TOOLS SRL 

Str. Orizontului nr.3, Pantelimon, jud. Ilfov 
9.605,86  0,35% 

Total creante chirografare 446.254,62  15,49% 

T O T A L 2.768.418,61  100% 

16. Fondul National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderile Mici si 

Mijlocii SA-IFN 

Str. 1Decembrie 1918 nr.33-37, 

Sf.Gheorghe, jud.Covasna 

350.120,30 

Inscrisa provizoriu sub 

conditie suspensiva 

potrivit art.64  alin.5 din 

lege 

 

T O T A L  G E N E R A L : 3.118.538,91   
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Anexa nr.3 
 
 

 FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT – CASH-FLOW 

 

  Specificatie An I An II An III 

1 Venituri  (incasari din activitate de baza)  2.084.250,00 2.490.075,00 2.875.713,75 

2 
Ch.de productie totale exclusiv amortizarea & chelt 

extraordinare 
1.603.237,00 1.828.759,00 1.943.820,72 

3 Amortizare ,  30.475,00 30.475,00 30.475,00 

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

I Profit inaintea impozitarii 450.538,00 630.841,00 901.418,04 

1 Impozit pe profit * 0,00 0,00 117.245,00 

2 Profit net din exploatare 450.538,00 630.841,00 784.173,04 

3 Amortizarea   30.475,00 30.475,00 30.475,00 

  Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00 

II Flux de numerar net din exploatare 481.013,00 661.316,00 814.648,04 

1 Numerar existent  1.218,00 1.038,00 6.060,70 

2 Incasari din recuperari creante 77.459,00 0,00 0,00 

III Total flux de numerar brut  559.690,00 662.354,00 820.708,74 

  Iesiri :       

1 Investitii 0,00 25.000,00 25.000,00 

2 Plati curente, din care  : 558.652,00 632.331,30 800.943,00 

  
Obligatii bugetare nascute dupa deschiderea 

procedurii – pana la intocmirea planului  
176.587,00 0,00 0,00 

  Rambursari creante din tabelul definitiv 382.065,00 632.331,30 800.943,00 

IV Total iesiri numerar 558.652,00 657.331,30 825.943,00 

V Flux de numerar net 1.038,00 5.022,70 -5.234,27 

  Cash-flow net cumulate 1.038,00 6.060,70 826,43 
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Anexa nr. 4 

SITUATIA PLATILOR IN PLANUL DE REORGANIZARE 
 
 

Creditorul 

Creanta 

acceptata si 

inregistrata in 

urma evaluarii 

patrimoniului  

% din 

creanta 

in grupa 

Suma 

disponibila 

Suma ce se 

distribuie 

(achita) 

% distribuit 

din creanta 

inscrisa in 

tabel definitiv 

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

CEC BANK SA,  

Brasov, Str. Harmanului 

Nr.13, Jud. BV  

1.190.824,69 52,37% 1.190.824,69 1.190.824,69 100,00% 

DGFP Brasov,  

Brasov, str. M. Kogalniceanu 

nr.7 

1.082.943,00 47,63% 1.082.943,00 1.082.943,00 100,00% 

Total creante garantate 2.273.767,69 100,00% 2.273.767,69 2.273.767,69 100,00% 

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

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

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

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

CL Directia Fiscala Brasov,  

Brasov, Str. Dorobantilor 

Nr.4, Jud.BV 

1.982,00 9,42% 1.982,00 1.982,00 100,00% 

U.A.T. Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, 

jud.BV 

19.049,30 90,58% 19.049,30 19.049,30 100,00% 

Total creante  bugetare 21.031,30 100,00% 1.982,00 1.982,00 9,42% 

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

SC PRESTAGENT SRL  

Harman, str.Garii nr.667, 

jud. Brasov 

32.223,59 7,22% 0,00 0,00 0,00% 

SC IVECO CAPITAL LEASING 

IFN SA  

Av. Dascal Catalin Andrei, 

str. Lucian Blaga nr.4, et.8, 

sector 3, Bucuresti 

135.547,52 30,37% 0,00 0,00 0,00% 

SC SLAVA SRL-in insolventa 

Prin adm.judiciar REFALEX 

STAR SPRL 

Str. Ostrovului bl.A1, sc.A, 

ap.8, Buzau  

23.002,51 5,15% 0,00 0,00 0,00% 

SC MAER STORE SRL  

Str. Orizontului nr.3, 

Pantelimon, jud. Ilfov 

47.668,10 10,68% 0,00 0,00 0,00% 
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SC MULTIREF SRL 

Str. Brazilor nr.11, Cristian, 

jud. Brasov 

3.149,14 0,71% 0,00 0,00 0,00% 

Camera de Comert, 

Industrie  si Agricultura 

Timisoara  

P-ta Victoriei nr.3, Timisoara 

6.058,35 1,36% 0,00 0,00 0,00% 

SC PLEWA SISTEME DE  

COSURI SI ACOPERISURI SRL 

Str. Apuseni nr.29, Alba-

Iulia, jud.Alba 

117.359,35 26,30% 0,00 0,00 0,00% 

SC DIATOOLS  SRL 

Bd. Carol I nr.70, bl.17D, 

sc.1, ap.1, Campina, 

jud.Prahova 

4.769,55 1,07% 0,00 0,00 0,00% 

SC VENTILATORUL REAL 

ESTATE SRL 

Str. Sergent Nutu Ion nr.44, 

sector 5, Bucuresti 

66.870,65 14,98% 0,00 0,00 0,00% 

SC MAER TOOLS SRL 

Str. Orizontului nr.3, 

Pantelimon, jud. Ilfov 

9.605,86 2,15% 0,00 0,00 0,00% 

Total creante chirografare 

drept de vot 
446.254,62 100,00% 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL CREANTE (cu drept 

de vot) 
2.768.418,61   2.303.114,69 2.303.114,69 83,19% 

Creante chirografare cf.art.123 punct 7 din Legea 85/2006 inscrise provizoriu sub conditie suspensiva 

in baza art.64 alin.(5) 

Fondul National de 

Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderile Mici 

si Mijlocii SA-IFN 

Str. 1Decembrie 1918 nr.33-

37, Sf.Gheorghe, 

jud.Covasna 

350.120,30   0,00 0,00 0,00% 

Total creante chirografare 796.374,92   0,00 0,00 0,00% 

TOTAL GENERAL 3.118.538,91   2.303.114,69 2.303.114,69 73,85% 
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Anexa nr. 5 

REORGANIZARE versus FALIMENT 
 
 

Creditorul 

Suma inscrisa in 

tabel definitiv 

corectat cu 

evaluarea 

garantiilor 

% 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  

1.190.824,69 52,372% 1.190.824,69 100,000% 953.263,00 80,05% 237.561,69 

DGFP Brasov,  

Brasov, str. M. Kogalniceanu 

nr.7 

1.082.943,00 47,628% 1.082.943,00 100,000% 19.346,00 1,79% 1.063.597,00 

Total creante garantate 2.273.767,69 100,00% 2.273.767,69 100,00% 972.609,00 42,78% 1.301.158,69 

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

Salarii restante 27.365,00 100,000% 27.365,00 100,00% 0,00 0,00% 27.365,00 

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

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

CL Directia Fiscala Brasov,  

Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, 

Jud.BV 

1.982,00 9,424% 1.982,00 100,000% 0,00 0,00% 1.982,00 

U.A.T. Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 
19.049,30 90,576% 19.049,30 100,000% 0,00 0,00% 19.049,30 

Total creante bugetare 21.031,30 100,00% 21.031,30 100,00% 0,00 0,00% 21.031,30 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7  

SC PRESTAGENT SRL  

Harman, str.Garii nr.667, jud. 

Brasov 

32.223,59 7,221% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.223,59 

SC IVECO CAPITAL LEASING IFN 

SA  

Av. Dascal Catalin Andrei, str. 

Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3, 

Bucuresti 

135.547,52 30,374% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 135.547,52 

SC SLAVA SRL-in insolventa 

Prin adm.judiciar REFALEX STAR 

SPRL 

Str. Ostrovului bl.A1, sc.A, ap.8, 

Buzau  

23.002,51 5,155% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 23.002,51 

SC MAER STORE SRL  

Str. Orizontului nr.3, 

Pantelimon, jud. Ilfov 

47.668,10 10,682% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47.668,10 

SC MULTIREF SRL 

Str. Brazilor nr.11, Cristian, jud. 

Brasov 

3.149,14 0,706% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.149,14 

Camera de Comert, Industrie  si 

Agricultura Timisoara  

P-ta Victoriei nr.3, Timisoara 

6.058,35 1,358% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.058,35 
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SC PLEWA SISTEME DE  COSURI 

SI ACOPERISURI SRL 

Str. Apuseni nr.29, Alba-Iulia, 

jud.Alba 

117.359,35 26,299% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 117.359,35 

SC DIATOOLS  SRL 

Bd. Carol I nr.70, bl.17D, sc.1, 

ap.1, Campina, jud.Prahova 

4.769,55 1,069% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.769,55 

SC VENTILATORUL REAL ESTATE 

SRL 

Str. Sergent Nutu Ion nr.44, 

sector 5, Bucuresti 

66.870,65 14,985% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 66.870,65 

SC MAER TOOLS SRL 

Str. Orizontului nr.3, 

Pantelimon, jud. Ilfov 

9.605,86 2,153% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.605,86 

Total creante chirografare drept 

de vot 
446.254,62 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 446.254,62 

TOTAL CREANTE (cu drept de 

vot) 
2.768.418,61   2.322.163,99 83,88% 972.609,00 35,13% 1.795.809,61 

Creante chirografare cf.art.123 punct 7 din Legea 85/2006 inscrise provizoriu sub conditie suspensiva in baza art.64 alin.(5) 

Fondul National de Garantare a 

Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici si Mijlocii 

SA-IFN 

Str. 1Decembrie 1918 nr.33-37, 

Sf.Gheorghe, jud.Covasna 

350.120,30   0,00 0,00% 0,00 0,00% 350.120,30 

Total creante chirografare 796.374,92   0,00   0,00 0,00% 796.374,92 

TOTAL GENERAL 3.118.538,91 0,00 2.322.163,99 74,46% 972.609,00 31,19% 1.795.809,61 

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

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

• Distribuiri catre creditorii garantati – creditorii garantati vor fi platiti in totalitate  
• Distribuiri către creditorii salariati - Creditorii salariați vor fi despăgubiți integral, in primele 30 de zile de la confirmarea 

planului de catre judecatorul sindic fiind aplicate prevederile art. 101 alin (1) lit. D din Legea 85/2006. 

• Distribuiri către ceilalti creditori bugetari  - creditorii bugetari vor fi despagubiti in proportie de 100% . 

• Distribuiri către ceilalti creditori chirografari - creditorii chirografari NU sunt prevăzuți cu distribuiri fiind defavorizati 

intr-un procent de 100%. 
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Anexa nr. 6 

 

 

ESALONAREA DATORIILOR IN PLANUL DE REROGANIZARE 

 

 

 

Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR 

creanta 

totala ce 

urmeaza a se 

achita 

Din care  

Anul I  Anul II  Anul III  

1 

CEC BANK SA,  

Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. 

BV  

1.190.824,69 228.000,00 228.000,00 734.824,69 

2 
DGFP Brasov,  

Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 
1.082.943,00 120.000,00 390.000,00 572.943,00 

3 Salarii restante 27.365,00 27.365,00 0,00 0,00 

4 

CL Directia Fiscala Brasov,  

Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, 

Jud.BV 

1.982,00 700,00 1.282,00 0,00 

5 
U.A.T. Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 
19.049,30 6.000,00 13.049,30 0,00 

6 
Total creante chirografare cu drept 

de vot 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL: 2.322.163,99 382.065,00 632.331,30 1.307.767,69 
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Anexa nr. 6A 

 

 

Esalonarea datoriilor in ANUL I de desfasurare al PLANUL DE REROGANIZARE 

 

 

 

Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR 
Creante totale 

ANUL I 

Din care  

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 
CEC BANK SA,  

Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  
228.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 

2 
DGFP Brasov,  

Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 
120.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 

3 Salarii restante 27.365,00 27.365,00 0,00 0,00 0,00 

4 
CL Directia Fiscala Brasov,  

Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 
700,00 0,00 0,00 350,00 350,00 

5 
U.A.T. Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 
6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

6 Total creante chirografare drept de vot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 382.065,00 84.365,00 57.000,00 120.350,00 120.350,00 
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Anexa Nr.6B 

 

 

Esalonarea datoriilor in ANUL II de desfasurare al PLANUL DE REROGANIZARE 

 

 

 

Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR 
Creante totale 

ANUL II 

Din care  

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 
CEC BANK SA,  

Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  
228.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 

2 
DGFP Brasov,  

Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 
390.000,00 90.000,00 90.000,00 105.000,00 105.000,00 

3 Salarii restante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
CL Directia Fiscala Brasov,  

Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 
1.282,00 350,00 350,00 350,00 232,00 

5 
U.A.T. Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 
13.049,30 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.049,30 

6 Total creante chirografare drept de vot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 632.331,30 150.350,00 150.350,00 165.350,00 166.281,30 
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Anexa nr.6C 

 

 

Esalonarea datoriilor in ANUL III de desfasurare al PLANUL DE REROGANIZARE 

 

 

 

Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR 
Creante totale 

ANUL III 

Din care  

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 
CEC BANK SA,  

Brasov, Str. Harmanului Nr.13, Jud. BV  
734.824,69 57.000,00 57.000,00 57.000,00 *563.824,69 

2 
DGFP Brasov,  

Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.7 
572.943,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 182.943,00 

3 Salarii restante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
CL Directia Fiscala Brasov,  

Brasov, Str. Dorobantilor Nr.4, Jud.BV 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
U.A.T. Rasnov 

P-ta Unirii nr.12, Rasnov, jud.BV 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Total creante chirografare drept de vot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
TOTAL 1.307.767,69 177.000,00 177.000,00 207.000,00 746.767,69 

 
*Nota:  

- 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. 


