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1. Prezentare general ă 
Scopul fundamental al planului de reorganizare îl reprezintă acoperirea pasivului debitorului în 
insolvență, conform prevederilor art. 2 din Legea 85/2006, în contextul asigurării unui nivel al 
recuperării creanțelor pentru creditorii societății superior celui de care aceștia ar avea parte în 
cadrul unei ipotetice proceduri de faliment. 
Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepția modernă a legii, este reorganizarea 
debitorului şi menținerea societății în viața comercială, cu toate consecințele sociale şi economice 
care decurg din această procedura. Astfel, este relevată funcția economică a procedurii instituite de 
Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societății aflate în insolvență, prin reorganizare, 
inclusiv restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condițiile eşecului reorganizării sau lipsei 
de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor 
creditorilor. 
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Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 
85/2006 privind procedura insolvenței. Conținutul prezentului plan atinge cerințele Secțiunilor 5 și 6 
din Legea 85/2006. Datorită propunerilor comerciale pe care debitoarea le-a formulat prin 
prezentul plan, încercând ca în această perioadă să își valorifice etapizat o parte din creanțele 
comerciale, există certe premise ca planul să fie votat și în aceste condiții acesta să fie confirmat și 
de judecătorul sindic. 
Conform Art. 101. Din Legea 85/2006 planul urmărește un tratament corect şi echitabil pentru toate 
Categoriile de creditori, respectând următoarele condiții: 

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

b) nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primeşte mai mult decât 
valoarea totală a creanței sale; 

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang 
inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 
100 alin. (3), nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. 

Așa cum menționează și administratorul judiciar, societatea debitoare a semnalat existența stării de 
insolvență și și-a exprimat intenția de a-și reorganiza activitatea, considerând că trebuie să intervină 
în vederea redresării situației. 
Prin Incheierea din Camera de Consiliu din data de 24.06.2011 s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenței împotriva debitoarei SC CURATENIE LA MAXIMUM SRL în dosarul nr. 
8040/62/2011 aflat pe rolul Tribunalului Braşov Secția Comercială, fiind admisă cererea debitoarei 
de deschidere a procedurii. 
Menționăm faptul că deschiderea procedurii s-a făcut cu păstrarea dreptului de administrare al 
debitoarei. Prin aceeași Încheiere a fost numit în calitate de administrator judiciar provizoriu al 
debitoarei, fiindu-i stabilită obligația de a îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 20 din legea 
85/2006, CENTU SPRL din Braşov, Str. Olarilor Nr.16. Administratorul judiciar provizoriu a fost 
confirmat în prima adunarea a creditorilor convocata conform art.14 din L85/2006. Notificarea 
privind deschiderea procedurii de insolvență privind debitoarea a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 8269 din 25.07.2011 cu respectarea dispozițiilor art.7 alin.1 din Legea 
85/2006 și comunicată prin poștă cu confirmare de primire, creditorilor identificați conform listei 
puse la dispoziție de către debitoare. 
Debitoarea și-a manifestat interesul pentru depunerea unui plan de reorganizare1, prin cererea de 
intrare în insolvență. Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei tabelul definitiv de creanțe la 
data de 27.12.2011, acesta fiind afișat la Tribunalul Braşov la data de 05.01.2012. Valoarea 
creanțelor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării planului de 
reorganizare este de 211,528.74 lei, reprezentând 100 % din totalul datoriilor înscrise la masa 
credala, la care se vor adăuga creanțele curente din perioada de observație în sumă de 119.004 lei. 
Conform dispozițiilor Legii 85/2006 în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de 
Creanțe, societatea poate depune un plan de reorganizare1. Prezentul plan este întocmit şi depus 
de către debitor prin administratorul special Demeter Teodora. 
Planul prevede restructurarea şi continuarea activității debitorului menținându-şi acelaşi domeniu 
de activitate  
Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului sunt: 

A. Asigurarea unor surse de venit din desfășurarea activității curente 
B. Echilibrarea activului cu pasivul, asigurarea unui flux de numerar pozitiv. 
C. Distribuiri către creditori 
D. Măsuri de eficientizare a activității curente 

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societății debitoare prin reorganizarea 
activității acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-
o acută criză de lichidități și scăderea semnificativă a cererii pentru achiziția de bunuri mobile, 
precum cele existente în patrimoniul societății. În acest context economic încercarea de acoperire a 
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pasivului societății debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un 
interval de valorificare destul de ridicat, generat de inexistența unei cereri susținute pentru activele 
societății. Pe de altă parte, continuarea activității societății va duce la obținerea de surse 
suplimentare de venit, care vor fi angrenate atât în acoperirea masei credale cât și a debitelor 
curente ale societății. 
Făcând o comparație între gradul de satisfacere a creanțelor în cadrul procedurii de reorganizare şi 
cea de faliment este clar că există un patrimoniu vandabil destinat plății pasivului, doar că în 
procedura reorganizării se va acoperi întreg pasivul, fata de acoperirea parțială, nesemnificativa, în 
caz de faliment, la care se adaugă profitul substanțial rezultat din continuarea activității debitoarei. 
1 Art. 94. - (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: 
A) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului 
definitiv de creanțe, cu condiția formulării, potrivit art. 28, a intenției de reorganizare, dacă procedura a fost declanşată 
de acesta. 

Un alt avantaj este acela prin care continuând activitatea, va creşte considerabil gradul de 
vandabilitate al bunurilor unei societăți „active”, față de situația valorificării patrimoniului unei 
societăți „moarte”, nefuncționale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până 
la momentul înstrăinării). 
Societatea are costuri fixe semnificative, date de activitatea de gestionare a patrimoniului (utilități, 
asigurări, impozite, taxe locale etc), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin desfăşurarea 
activității de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societății, 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), impietând asupra valorii obținute din vânzare, şi 
diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanțelor creditorilor. Mai mult costurile cu 
procedura insolventei este posibil sa nu acopere valoarea obtinuta din valorificarea bunurilor 
vandabile existente in patrimoniul debitoarei ceea ce nu va avantaja nici o parte implicate in acest 
proces. 
Procesul de reorganizare totodată instituie un regim riguros de control al plăților făcute la bugetele 
de stat ca urmare a derulării activității curente și viitoare, astfel că debitoarea va datora în 
continuare impozitele și taxele care se vor datora ca urmare a continuării activității debitoarei. 
De asemenea alternativa reorganizării este singura în care se asigură realizarea integrală a tuturor 
creanțelor înscrise în tabelul definitiv. Un alt beneficiu al implementării planului pentru categoria de 
creditori salariați o reprezintă și posibilitatea de creare a unor noi locuri de muncă pe măsură ce 
activitatea societății urmează a se diversifica. 
Pentru a putea identifica măsurile concrete şi eficiente de redresare, planul de reorganizare 
pornește de la identificarea principalelor cauze care au stat la baza apariției stării de insolvență. 
Acestea au fost prezentate pe larg în raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția 
stării de insolvență, întocmit de administratorul judiciar conform art. 59 din Legea 85/2006, putând 
fi sintetizate după cum urmează: 

� Scaderea veniturilor din activitatea principala. 
� Accentuarea dezechilibrelor si acumularea de arierate catre furnizori si bugetele de stat in 

conditiile in care veniturile previzionate nu s-au realizat. 
� Reducerea a cererii la serviciile de curatenie profesionala. 
� Cresterea preturilor utilitatilor si a costurilor cu furnizorii in conditiile declansarii crizei 

economice aparute la nivel mondial 
� Presiunile exercitate de clienții principali; 
� Existența unui nivel al costurilor fixe și variabile ridicate, greu de ajustat: asigurările, chiriile, 

dobânzile bancare, ratele de leasing, utilitățile, impozitele locale, parțial cheltuielile cu 
salariile și a altor servicii prestate de terți. 

� Lichiditate generală şi imediată scăzută; 
Planul urmărește acoperirea pasivului debitoarei și continuarea unei activități comerciale eficiente, 



 4

prin asigurarea unui echilibru patrimonial între activul real al societății și pasivul aferent, în 
contextul unei îndestulări superioare față de cea în care s-ar fi îndestulat creditorii în situația 
falimentului. 
Creditorii monitorizează în perioada de reorganizare activitatea debitoarei prin intermediul 
administratorului judiciar. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse 
prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului 
judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare 
claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de 
lucru şi de aplicare a planului. 
În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă cu latură 
palpabilă a activității debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, 
supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi obligația 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 companiei CURATENIE LA MAXIMUM SRL 

CURATENIE LA MAXIMUM SRL Societate  ce se ocupa cu executarea serviciilor de curățenie 
si care asigură necondiționat, prin contract, calitatea şi promptitudinea serviciilor. Printre avantajele 
transferării responsabilităților privind curățenia se numară şi faptul că societatea asigura un 
program de intervenții pentru zilele nelucrătoare, sărbatori legale şi în afara orelor de program, atât 
în oraşul Braşov cât şi în toată România. Toate acestea sunt posibilea deoarece societatea foloseste 
numai aparatură profesională, marca CTM, precum şi detergenți profesionali, ecologici şi avizați de 
Ministerul Sănătății, care sunt compatibili cu suprafațele de curățat şi nu le provoaca zgârieturi pete 
sua deteriorari.  

Angajații firmei Curățenie la Maximum din Braşov sunt instruiți în privința normelor PSI şi a 
protecției muncii şi au avizul periodic al medicului de medicină a muncii. 

Serviciile de curatenie oferite de societate sunt grupate astfel: 

• Curatenie de intretinere 

• Curatenie in timpul constructiei 

• Curatenie dupa constructor 

• Curatenie in zone greu accesibile. 
Societatea are semnate contracte cu importante societati comerciale ale caror birouri sau 

spatii de productie sunt situate in Brasov si in zonele limitrofe. Printre clientii permanenti se 
numara:SC EUROPHARM SA, SC MIELE TECHNICA ROMANIA SA, BANCA TRANSILVANIA (sediile din 
jud. Brasov), VOLKSBANK – Suc Brasov, SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATION SERVICE, STEINEL 
MANAGEMENT etc. 
1. Denumirea societății: SC CURATENIE LA MAXIMUM SRL 

2. Sediul social: Braşov, Str. Lunga, Nr.163, Ap.3, Cam.1, Jud.Brasov 

3. Forma juridică și data înființării: Societate cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990, 
înmatriculată la Oficiul Reg. Comerțului, sub nr. J08/3141/22.12.2006; Codul de înregistrare fiscală: 
RO 20211053. 

4. Structura asociaților:  

• Demeter Teodora - asociat majoritar – 19 părți sociale reprezentând 95% din capitalul 

social.;  

• Sfetcu Razvan Constantin – asociat – 1 parte sociala reprezentând 5% din capitalul social. 

5. Conducerea societății: Demeter Teodora – administrator cu drepturi depline 

6. Obiect principal de activitate: Cod CAEN – 8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor 

7. Capital social: 200 RON – capital integral privat 

8. Număr de părți sociale și valoarea nominală: 20 parți sociale cu o valoare nominală de 10 RON 

fiecare 
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2.2. Evolu ţia situa ţiei financiare pân ă la deschiderea procedurii 
Punctul de plecare în aprecierea perspectivelor reale de redresare ale societății este analiza 
evoluției financiare a companiei în anii precedenți momentului deschiderii procedurii insolvenței, 
precum și situația existentă la data deschiderii procedurii, diagnosticul economic efectuat pe o 
perioadă substanțială de timp, evoluția activelor societății, mijloacele financiare disponibile, precum 
și aspect legate de alte constrângeri interne și externe la nivelul societății și a pieței. 
În cadrul raportului privind cauzele care au dus la apariția stării de insolventă, întocmit de către 
administratorul judiciar conform prevederilor legale, au fost analizate exercițiile financiare ianuarie 
2009 - iunie 2011 și au fost formulate concluzii în urma analizelor efectuate, după cum urmează: 

� Dinamica cifrei de afaceri pe perioada analizată a fost fluctuantă în condițiile în care în anul 
2010 s-a înregistrat o creştere de  ~16% iar la primul semestru din 2011 există o scădere de 
~13% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2010. 

� Exista o pierdere din anul 2010 de 162.410 lei care până la data deschiderii procedurii nu a 
fost acoperită integral.  

� Dinamica cheltuielilor nete si procentuale a principalelor categorii de cheltuieli inregistrate 
in perioada 01.01.2009 – 30.06.2011 este relevanta: 
 

Denumire indicator 
Diferente nete  

Dec.2010/Dec.2009  
% 

Diferente nete  
Iun.2011/Iun.2010  

% 

Cheltuieli privind stocurile  -116,296.00 -23.37% -106,898.00 -56.13% 

Chelt. cu pers., asig. si 
protectie sociala 

-35,491.00 -15.64% 46,625.00 61.86% 

Cheltuieli cu amortizarea 
imobilizarilor 

18,929.00 63.22% 1,376.00 9.12% 

Chelt. cu prestatii externe 493,628.00 226.28% -122,759.00 -36.71% 

Cheltuieli cu impozite si taxe -1,410.00 -75.93% -7.00 -2.94% 

Chelt. cu despagubiri si 
active cedate 

63,248.00 1574.12% -1,881.00 -43.14% 

Cheltuieli financiare -5,148.00 -64.34% 1,008.00 146.94% 

Total cheltuieli 417,460.00 42.32% -182,536.00 -29.41% 

 
Dezechilibrul societății apare în anul 2010 când activele circulante sunt sub nivelul datoriilor pe 
termen scurt şi astfel practic societatea îşi finanța activitatea curentă pe seama furnizorilor şi a 
liniilor de credite bancare.  
Debitoarea a optat să-și finanțeze activitatea curentă în principal in defavoarea datoriilor bugetare 
fapt ce a dus la acumularea de penalități nedeductibile consistente ca valoare. 
În ceea ce privește analiza poziției financiare la data deschiderii procedurii insolvenței, situația 
patrimonială a debitoarei se prezintă după cum urmează: 
 

Denumire indicator 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011 

Imobilizari necorporale 0.00 0.00 0.00 

Imobilizari corporale  161,583.00 72,567.00 60,637.00 

Imobilizari financiare  0.00 0.00 0.00 

Total active imobilizate  161,583.00 72,567.00 60,637.00 

Stocuri  304,347.00 415,943.00 417,595.00 

Creante  230,682.00 399,437.00 685,248.00 

Disponibilitati banesti 466,114.00 152,900.00 56,946.00 

Total active  circulante 1,001,143.00 968,280.00 1,159,789.00 

Cheltuieli in avans 8,065.00 0.00 0.00 

Total active : 1,170,791.00 1,040,847.00 1,220,426.00 
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Datorii pe termen scurt (<1 an) 929,987.00 1,004,780.00 1,112,523.00 

Datorii pe termen lung (>1 an) 78,195.00 49,352.00 35,317.00 

Total Datorii: 1,008,182.00 1,054,132.00 1,147,840.00 

Activ net  162,609.00 -13,285.00 72,586.00 

 
În baza situației patrimoniale prezentate mai sus, se poate vedea faptul că la data deschiderii 
procedurii societatea înregistra valori ale datoriilor pe termen scurt mari dar nu peste valoarea 
activelor circulante, ceea ce arată o situație în care datoriile curente pot fi stinse pe seama 
disponibilităților bănești si a  încasării creanțelor. 
 
3. Activul societ ăţii 
3.1. Prezentarea activului imobilizat şi a garan ţiilor 
Societatea deține în patrimoniu bunuri mobile după cum urmează: 

Contul 212.2 Sold debitor 
 1. Izolatie cu spuma 14,846.77 
 2. Tamplarie PVC 2,243.7 
 3. Tamplarie PVC 7,487.4 
 4. Tamplarie PVC 7,983.19 

Total  32,561.06 
 

Contul 213 Sold debitor 
1 Masina de curatat 1,991.60 
2 Motor Axial 643.78 
3 Laptop 1,849.00 
4 ¹Autoturism 33,878.00 
5 ¹Autoturism 35,062.26 
6 ¹Autoturism 39,685.20 
7 Remorca 2,000.00 

TOTAL 115,109.84 
*1 - echipamente sau mijloace de transport achiziționate în sistem leasing financiar - contract în desfăşurare 

 
Valoarea de piață se poate define ca suma estimata, pentru care bunul va fi schimbat la data 
evaluarii lui, intre un comparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu prêt determinat 
obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in 
cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. 
 Astfel valoarea de piata a bunurilor existente în averea debitoarei se poate aprecia astfel: 
 
Valoare de piata a bunurilor din activul societatii  la data de 30.11.2011  RON ²EUR 

1 Masina de curatat 2,000.00 459.77 
2 Motor Axial 650.00 13.80 
3 Laptop 2,000.00 459.77 
4 Remorca 3,500.00 804.60 

TOTAL 8,150.00 1,737.94 

*2– cursul de schimb valutar calculat la o valoare de – 4.3500 RON/EUR 

 
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 25% - 50%. 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 considerăm ca valoare de lichidare reprezintă 70% din valoarea de piață 
rezultând: 

���� Bunuri mobile: 1.217 euro, respectiv 5.705 lei 
Nu au fost identificate garanții distinct evidențiate asupra bunurilor deținute de societate. 
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Totuşi de remarcat că creditorul majoritar, AFP Braşov, are înscrisă ca şi garanție în Arhiva 
Electronică de Garanții Mobiliare un gaj PRIN Avizele de Garantie Nr.15779/27.04.2010, 
18646/12.08.2010, 21070/04.11.2010 si 24446/06.04.2011 şi de aici înscrierea de către 
administratorul judiciar a creanței AFP Braşov în cadrul creanțelor reglementate conform art.121 
punct.2 din Legea 85/2006. 
Evaluarea companiei nu ține cont de o serie de elemente patrimoniale greu evaluabile ce reprezintă 
goodwill-ul companiei. Acesta se referă la autorizațiile obținute, certificările nationale, portofoliul 
de lucrări executate, calitatea și specializarea personalului în acest domeniu. Toate aceste elemente 
sunt parte a capacității de redresare și reorganizare a debitoarei. Important menționat faptul că 
pentru bunurile achiziționate în leasing, de care societatea debitoare a avut nevoie în activitatea de 
exploatare, nu s-au înregistrat debite restante motiv pentru care societățile de leasing financiar nu 
s-au înscris la masa credala şi au înțeles prin continuarea contractelor intenția debitoarei de a-şi 
continua activitatea. 
 
4. Pasivul societ ăţii 
4.1. Tabelul definitiv de crean ţe 
Tabelul definitiv cuprinde toate creanțele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, 
acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestații în conformitate cu 
Prevederile art. 73 si arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanței. 
De mentionat ca impotriva tabelului preliminar al creantelor au existat doua contestatii depuse de 
catre Phoenix Omega IPURL lichidator judiciar comun a celor doua societati falite, SC TIPO PROD 
MARK SRL si SC PUBLIMARK SRL, care au solicitat inscrierea lor ca si creditori in procedura 
insolventei instituita in dosarul 8040/62/2011. Judecatorul sindic Anca Roxana Adam – Presedinta 
Sectiei aII-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal – Sectia falimente  prin Sentinta Civila 
Nr.2459/Sind din 23.11.2011  respinge contestatiile la tabelul preliminar al creantelor formulate de 
catre cei doi creditori prin lichidator judiciar Phoenix Omega IPURL si depuse la grefa instantei la 
data de 14.09.2011, sentinta ramasa definitiva prin prescriptia termenului legal de contestare 
(recurs). 
Tabelul definitiv, prezentat integral în anexă, a fost afișat la Tribunalul Braşov la data de 27.12.2011. 
Totalurile pe grupe de creanțe se prezintă în felul următor: m 
ânar tabel definiv 

Denumire creditor Creanța admisă Procentaj 

Total creanțe garantate: 203.203,00 96,06 % 

Total creanțe salariale 6.010,00 2,84 % 

Total creanțe chirografare 2.315,74  1,09 % 

T O T A L G E N E R A L: 211.528,74 100,00 % 
Total 1.910.568 1.910.568 
4.2. Simularea falimentului 
Pornind de la scopul unui plan de reorganizare de a îndestula creditorii într-o măsură mai mare 
decât în cazul falimentului, analiza acestei din urmă ipoteze are un rol de referință în elaborarea 
planului. Despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în 
comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, au fost 
determinate ținând cont de prevederile art. 123 din Legea nr.85/2006, creanțele vor fi plătite, în 
cazul falimentului, în următoarea ordine: 

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

2. Creanțele izvorâte din raportul de muncă; 
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3. Creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate după 
deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii  debitorului 
după deschiderea procedurii; 

4. Creanțele bugetare; 
5. Creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terți, în baza unor obligații de 

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

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

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

8. Alte creanțe chirografare; 
9. Creanțele subordonate. 

Iar, conform art. 121, „(1) Fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, 
În favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi de retenție 
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 remunerațiilor 
persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 şi 24; 11 creanțele 
creditorilor garantați, născute în timpul procedurii de insolvență după confirmarea planului 
de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanțe cuprind capitalul, 
dobânzile, majorările şi penalitățile de orice fel; 

2. Creanțele creditorilor garantați, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalitățile 
de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanțele născute înainte de deschiderea 
procedurii. 

(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în 
întregime a respectivelor creanțe garantate, creditorii vor avea, pentru diferență, creanțe 
chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit 
naturii lor, prevăzute la art.123, şi vor fi supuse dispozițiilor art. 41. Dacă după plată sumelor 
prevăzute la alin. (1) rezultă o diferență în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în 
contul averii debitorului. 
(3) Un creditor cu creanță garantată este îndreptățit să participe la orice distribuire de sumă 
Făcută înaintea vânzării bunului supus garanției lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri 
Vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptățit să le primească ulterior din prețul 
Obținut prin vânzarea bunului supus garanției sale, dacă aceasta este necesară pentru a 
Împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus 
Garanției sale ar fi fost vândut anterior distribuirii.” 

În ipoteza în care față de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului, activitatea ar 
fi întreruptă și activele societății debitoare ar fi valorificate. Valoarea de lichidare a patrimoniului 
societății debitoare este 203.550 lei.  
Respectându-se prevederile art. 121 şi 123 din Legea 85/2006, din valoarea totală a sumelor 
obținute în ipoteza lichidării patrimoniului societății suma 64.191 lei ar urma să fie distribuită 
creditorilor din categoria creanțelor garantate, aceștia fiind îndestulați în proporție de 31,59 %.  
În ipoteza lichidării patrimoniului societății, celelalte categorii de creanțe, respectiv cele salariale 
şi cele chirografare nu ar avea parte de distribuiri iar per total valoarea platita in comparatie cu 
totalul valorii inscrise la masa credala conform tabelului definitive ar fi in proportie de 30,35%. 
Modul de calcul al valorii juste a patrimoniului societății în caz de lichidare minorat cu cheltuielile de 
procedură este prezentat mai jos şi conține următoarele ipoteze: 

� Creanțele clienți: s-au calculat valorile certe care ar putea fi recuperate în condițiile în care o 
mare parte din clienții de încasat sunt clienți incerți sau cu un grad foarte scăzut de 
recuperare al sumelor restante (societăți aflate în faliment, radiate, în litigiu sau chiar facturi 
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cu termen de peste 3 ani). Acetse creante sunt estimate la o proportie de 10% din totalul 
valorilor creantelor de incasat 

� Disponibilul este considerat in proportie de 100% dar trebuie sa se tina cont ca numai 
plafonul salarial lunar depaseste aceasta valoare si deci in ipoteza unui faliment probabil o 
mare parte din aceste sume vor fi destinate datoriilor curente cu salariatii ce s-ar naste 
odata cu declansarea respective proceduri 

� s-a calculat un procent de 10% de recuperare al clienților înregistrați ca furnizori debitori de 
natura stocurilor precum şi un procent de 10% din valoarea neta a mărfurilor şi a materiilor 
prime existente la data de 30.11.2011 deoarece in contabilitate nu fusesera operate la data 
de 30.11.2011 consumul efectuat cu detergentii si substantele specifice necesare 
operatiunilor de curatare iar o alta parte are un termen de expirare atins urmand sa se 
procedeze la distrugerea lor in conditiile impuse de lege pentru aceste tipuri de produse. 

� s-a calculat un procent de 70% din valoarea de piață obținută prin raportul evaluare realizat 
asupra activelor imobilizate ale societății la data de 30.11.2011. 

� s-au calculat cheltuielile de procedura în valoare de 8% din suma activului propus spre 
lichidare.  

� S-au calculat datoriile curente ale societății după deschiderea procedurii respectiv: 
o 119.004 lei – datorii curente aferente AFP Braşov 

 

  DENUMIRE 
VALOARE 

CONTABILA 
VALOARE 

JUSTA 

1 Disponibilitati banesti 56,843.00 56,843.00 

2 Creante de incasat 1,036,325.00 103,632.50 

3 Stocuri - net 373,694.00 37,369.40 

5 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1,466,862.00 197,844.90 

6 Terenuri 0.00 0.00 

7 Constructii - net 16,584.00 0.00 

8 Echipamente si alte mijl.fixe - net 27,656.00 5,705.00 

9 Imobilizari corporale in curs 0.00 0.00 

10 Imobilizari financiare 0.00 0.00 

11 Imobilizari necorporale 0.00 0.00 

12 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 44,240.00 5,705.00 

13 Active de regularizare ( chelt.inreg.in avans) 0.00 0.00 

14 TOTAL ACTIV 1,511,102.00 203,549.90 

CHELTUIELI PROCEDURA 139,359.00 

15 unpir   4,071.00 

16 onorariu lichidator, serv conta, arhivare   16,283.99 

18 
Plata creantelor curente nascute in procedura 
insolventei pana la aprobare plan (cheltuieli cu imp. si 
taxe) 

  119,004.00 

19 Ramas de distribuit creditorilor inscrisi in tabel   64,191.00 

 
Distribuirile au fost simulate în felul următor: 

� Au fost calculate sumele rezultate în urma tuturor valorificărilor. 
� Din valoarea activului au fost deduse cheltuielile de procedură, restul fiind distribuit conform 

art. 123 din Legea Insolvenței; 
� Creditorul garantat a primit suma obținută din valorificare activelor aflate în propria 

garanție, diminuata cu suma aferenta cheltuielilor cu procedura. 
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În prezența previziune a sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului au fost avute în 
vedere valorile de lichidare bazate pe de o parte pe valoarea de piață a patrimoniului debitoarei şi 
de asemenea pe situația în fapt în ce priveşte posibilitatea recuperării creanțelor şi de valorificare a 
stocurilor. De asemenea, s-a luat în considerare suma de 20,355.00 lei reprezentând costuri 
aferente procedurii de lichidare (10% cheltuieli totale, din care 8% cheltuieli cu evaluare, 
contabilitate, arhivare si onorariu administratorului judiciar și 2% contribuție UNPIR ținând cont și 
de alte cheltuieli de conservare a activului: paza, asigurare, impozite, care se vor naște pe parcurs). 
 
5. Strategia de reorganizare 
Strategia de reorganizare porneşte de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o societate 
solvabilă, de la avantajele reorganizării față de o eventuală situație de faliment. Cererea pieței față 
de oferta debitorului prezintă un regres față de anii precedenți, dată fiind situația nefavorabilă în 
care se regăsește sectorul serviciilor de curatenie și întreaga economie națională. Atu-urile 
SC CURATENIE LA MAXIMUM SRL, se referă la: 

� Experiența de peste 10 ani pe piața de profil, 
� Debitoarea dispune de personal specializat și de logistică necesară desfășurării unei 
� asemenea activități. 
� Existența unor surse suplimentare de venit, prin recuperarea creanțelor restante. 
� Posibilitatea revigorarii activitatii in conditiile in care societatea are semnate contracte 

ferme cu companii de talie mare, multinationale precum si banci comerciale pentru 
furnizarea serviciilor de curatenie profesionala ca: SC EUROPHARM SA, SC MIELE TECHNICA 
ROMANIA SA, BANCA TRANSILVANIA (sediile din jud. Brasov), VOLKSBANK – Suc Brasov, 
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATION SERVICE, STEINEL MANAGEMENT etc. 

Prin planul de reorganizare se propune plata tuturor datoriilor societății și implicit a menținerii 
pasivului acesteia, în condițiile în care pe baza contractelor semnate şi aflate în desfăşurare precum 
şi pe baza viitoarelor contracte previzionate se va putea ajunge la o echilibrare a datoriilor 
comparativ cu activului societății. La data deschiderii procedurii insolvenței societatea înregistra un 
cuantum al datoriilor mare in comparatie cu cifra de afaceri dar cat de cat apropiat de activul 
acesteia. 
Eliminarea debitoarei prin deschiderea procedurii falimentului nu ar avantaja creditorii, întrucât o 
societate viabilă poate continua să fie un partener de afaceri, o entitate care să creeze plusvaloare, 
să susțină salarii, respectiv un element generator de impozite și taxe pentru creditorii bugetari. În 
caz de faliment însă, majoritatea creditorilor nu vor recupera creanțele lor deținute împotriva 
CURATENIE LA MAXIMUM SRL. Situația în caz de reorganizare este mult mai avantajoasă decât cea 
în caz de faliment, întrucât permite îndestulări superioare față de ponderea în care s-ar fi îndestulat 
creditorii în situația falimentului. 
 
5.1. Mecanismul reorganiz ării 
Mecanismul reorganizării reprezintă succesiunea măsurilor necesare a fi întreprinse de către 
Debitoare, în vederea achitării datoriilor față de creditorii săi, în cuantumul indicat în cuprinsul 
Planului. 
5.1.1. Măsuri adecvate pentru punerea în aplicare a planului  
Măsurile adecvate sunt stabilite conform art. 95 alin (6) Legea 85/2006 și se referă la: 

� Restructurarea operațională 
� Restructurarea financiară și corporativă a debitorului. 

Principalele măsuri pentru punerea în aplicare a planului sunt prezentate conform prevederilor art. 
95 alin (6). Acestea au în vedere: 
 
A. Păstrarea, în întregime de c ătre debitor, a conducerii activit ăţii sale, inclusiv 

dreptul de dispozi ţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea  activit ăţii 
sale de c ătre administratorul judiciar desemnat în condi ţiile legii ; 
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Ținând cont de specificul societății, de modul în care conducerea activității cunoaște și 
administrează situația, de cauzele ce au generat starea de insolvență, se dorește păstrarea în 
întregime a conducerii activității de către actuala echipă de management - administrare, dreptul de 
a dispune de bunuri fiind sub supravegherea administratorului judiciar. Această condiție este 
deosebit de importantă pentru asigurarea succesului planului de reorganizare. 
 
B. Obţinerea de resurse financiare pentru sus ţinerea realiz ării planului şi sursele de 

provenien ţă a acestora 
Planul de reorganizare se bazează pe cele unica sursă de finanțare la dispoziția companiei, şi anume 
- Desfăşurarea activității curente - aceasta se referă la gestionarea eficientă a contractelor și 
comenzilor aflate pe rol precum și la încheierea de noi contracte. 
 
C. Modificarea sau stingerea garan ţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiu l 

creditorului garantat, a unei garan ţii sau protec ţii echivalente, în condi ţiile 
prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. c); 

Ținând cont de faptul că nu sunt bunuri imobile în averea debitoarei iar bunurile mobile deținute de 
societate nu sunt distinct evidențiate, în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, ca şi garanție la 
credite nu se pune problema de vânzarea activelor cu acordarea de protecții echivalente. 
 
D. Prelungirea datei scaden ţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalit ăţii sau 

a oric ărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a cel orlalte izvoare ale 
obliga ţiilor sale; 

Nu este cazul 
 
E. Modificarea actului constitutiv al debitorului, în  condi ţiile legii 

În condițiile în care ar exista active excedentare ale debitoarei care nu vor putea fi valorificate până 
la sfârşitul planului de reorganizare, se va putea proceda fie la o dare în plată către creditorul 
garantat, fie la oconversie a creanțelor aflate în sold la acea dată în părți sociale, ambele operațiuni 
cu acordul expres al creditorului garantat. În acest caz se va modifica actul constitutiv al Societății, 
potrivit prevederilor art. 95 alin (7) în sensul înlocuirii acționarilor existenți cu creditorul garantat 
sau un vehicul al acestuia, existent sau constituit pentru acest scop. 
De asemenea, dacă pe durata perioadei de reorganizare se identifică elemente care ar permite 
realizarea unei fuziuni sau divizări în condițiile legii, precum şi atragerea de capital social, acestea se 
vor putea realiza conform art.95 din L85/2006 (votul pozitiv al creditorilor fiind acordat implicit la 
momentul aprobării planului), actul constitutiv al societății modificându-se în mod corespunzător. 
 
F. Emiterea de titluri de valoare de c ătre debitor sau oricare dintre persoanele 

men ţionate la lit. C şi D, în condi ţiile prev ăzute de Legea nr. 31/1990, republicat ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare 

Nu există oportunități pentru astfel de operațiuni. În cazul în care părțile convin, cu acordul 
administratorului judiciar pot să fie luate în considerare. 
 
5.2. Descărcarea de r ăspundere a debitorului 
Cu privire la răspunderea membrilor organelor de conducere şi respectiv descărcarea de 
răspundere, acțiunile privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale 
debitoarei pentru faptele prevăzute la art. 138 din Legea 85/2006 se prescriu în termenul indicat 
explicit de legea insolvenței. Administratorul judiciar a întocmit raportul privind cauzele care au 
condus la insolvența debitoarei. Nu se impune atragerea răspunderii administratorului. Potrivit 
art.137 alin.2 din Legea nr.85/2006 „La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este 
descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi 
cea prevăzută în plan”. 
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5.3. Durata planului 
Conform art. 95 alin 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va întinde pe o 
perioadă de maxim 3 ani de zile. În condițiile în care planul nu poate fi realizat în termenul propus 
dar sunt elemente care să susțină posibilitatea realizării lui pe o perioadă mai îndelungată, la 
propunerea administratorului judiciar conform art.95 alin (4) din L85/2006 cu acordul a două treimi 
din creditorii aflați în sold după 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu încă 12 
luni. 
Conform art. 101 alin. (5) din Legea 85/2006, modificarea planului de reorganizare se poate face 
oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot şi de confirmare prevăzute de 
prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui să fie aprobată şi de 
adunarea generală a acționarilor/asociaților. 
 
5.4. Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului de 
reorganizare 
În perioada de reorganizare, debitoarea va desfășura activități curente conform obiectului de 
activitate. Prognoza producției pornește de la contractele cu clienții companiei aflate în curs de 
desfășurare și de la oferte și negocieri care se vor concretiza în contracte de prestări servicii, si 
execuții lucrări de curatenie la solicitare sau permanente. 
Activitățile desfășurate de către debitoare în perioada de reorganizare vor fi servicii de curatenie 
profesionala. 
În previzionarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au avut în vedere următoarele ipoteze: 
Veniturile: 

� Venituri din contracte certe în valoare minima de 77.015 lei / luna aflate în desfăşurare şi 
semnate cu: 

 

Nr DENUMIRE CLIENT Valoare contract, lei fără TVA DATA ÎNCASĂRII 
1 BANCA TRANSILVANIA SA BRAȘOV 14,800.00 25 ale lunii 

2 EUROPHARM SA 23,080.00 27 - 30 ale lunii 

3 HUTCHINSON SRL 12,500.00 02 - 05 ale lunii 

4 MIELE TEHNICA SRL 12,160.00 10 ale lunii 

5 ENTERPRISE COMMUNICATIONS 2,975.00 10 ale lunii 

6 TOTAL LUBRICANTS ROMANIA SA 11,500.00 25 - 30 ale lunii 

TOTAL 77,015.00 

 
� Încasare venituri din contracte cu clienți aflați în discuții pentru lucrări ce se vor desfăşura în 

perioada iunie 2012 –2013: 
Pentru primul an al planului de reorganizare: 

� Venituri din vânzare mărfuri - respectiv produse profesionale pentru curatenie - s-a 
previzionat o valoare de vânzare proporțională cu valorile inregistrate in cadrul veniturilor 
totale din anul 2011 respectiv ~5% din cifra de faceri. 

� Alte venituri din exploatare – reprezentate de venituri din dobanzi si penalitati, venituri 
financiare si alte venituri din exploatare ~0.81% din cifra de afaceri. 

Pentru anul doi se prevede: 
� Creştere a veniturilor din lucrări cu 10% fata de primul an de aplicare al planului şi cu15 % în 

anul 3 al planului fata de anul 2. 
� Veniturile din vânzarea marfurilor se previzionează a creşte cu 10% pentru anul 2 şi cu încă 

10% în anul 3 de aplicare al planului de reorganizare. 
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Cheltuielile: 
� Cheltuielile totale previzionate pentru primul an reprezintă aproximativ 102,70% din totalul 

veniturilor rezultând astfel o pierdere bruta de 34.712 lei 
� Cele mai mari valori ale cheltuielilor previzionate sunt cele cu personalul, taxele si impozitele 

precum si cele cu prestațiile externe în condițiile în care s-au respectat 
proportionalitatilefata de volumul ciferi de afaceri inregistrate in anul 2011 (luna noiembrie) 
iar societatea pentru o mare parte din contractele semnate cu clientii permanenti are 
estimat un cost efectiv in locatiile unde efectueaza lucrari de curatenie profesioanala. 

� Cheltuielile cu prestatiile externe sunt calculate la un nivel de 34% din cifra de afaceri, 
estimari realiste daca se are in vedere faptul ca societatea in acest fel poate contracta orice 
fel de lucrare de curatenie pentru interior sau exterior si indifferent de marimea locatiei sau 
anotimpul existent. 

� Se estimează că cheltuiala cu taxele şi impozitele să fie situată la aproximativ acelaşi nivel cu 
cea înregistrată în anul 2011 când societatea avea în desfăşurare contracte asemănătoare cu 
cele aflate în desfăşurare în perioada imediat următoare desfăşurării planului de 
reorganizare ~25% din cifra de afaceri. 

� Cheltuiala cu onorariul administratorului judiciar este de 1.000 lei fără TVA/lună = 12.000 
lei/an.  

Pentru anul doi de aplicare: 
� Cheltuielile in general isi vor pastra aceleasi valori comparative fata de cifra de afaceri 

asemenea primului an de aplicare al planului de reorganizare. 
� Se estimeaza o scadere a cheltuilelilor cu prestatiile externe cu aproximativ 13.000 lei 

urmand ca aceste cheltuieli sa reprezinte un maxim 30% din cifra de afaceri estimate pentru 
anul doi al planului de reorganizare. 

� Cheltuielile totale estimate in anul doi reprezinta aproximativ 98,46% din totalul veniturilor 
astfel rezultatul brut fiind unul pozitiv de aproximativ 20.000 lei.  

Pentru anul trei de aplicare societatea debitoare isi propune o mai buna directionare a cheltuielilor 
in operatiuni pe care le poate desfasura cu utilajele si personalul propriu astfel incat cheltulelile cu 
prestatiile externe chiar daca in suma neta se prevad a creste fata de anul doi din plan cu 
aproximativ 5.000 lei, in termini comparative ele sa reprezinte doar ~26% din cifra de afaceri 
estimate in acest ultim an de aplicare al planului de reorganizare. 
 
Bugetul de cheltuieli și venituri prognozat se prezintă în Anexa 1, parte integrantă a prezentului plan 
de reorganizare. 
 
5.5. Prezentarea previziunilor privind fluxul de nume rar 
Fluxul de numerar previzionat generează numerar din exploatare, activitate curentă şi recuperare 
sume creanțe clienți, care acoperă debitele înscrise la masa credală, debitele izvorâte în perioada de 
observație și pe cele aferente perioadei de reorganizare care stau la baza continuării activității 
curente a debitoarei. 
Fluxul de numerar prognozat pentru perioada de reorganizare se prezintă în Anexa 2, parte 
integrantă a prezentului plan de reorganizare 
 
5.6. Prezentarea comparativ ă a sumelor estimate ce ar fi ob ţinute în ipoteza 
falimentului 
Tabelul complet al sumelor distribuite în scenariul falimentului comparativ cu cele prin plan, ar fi 
următorul: 
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Creditorul 

Suma 
inscrisa in 

tabelul 
definitiv 

Suma platita 
in caz de 

reorganizare 

% in caz de 
reorganizare  

Suma 
platita in 

caz de 
faliment 

% in caz 
de 

faliment 

Grupa  creante garantate 

AFP Brasov 203,203.00 203,203.00 100.00% 64,191.00 31.59% 

Total creante garantate 203,203.00 203,203.00 100.00% 64,191.00 31.59% 

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

Salarii restante 6,010.00 6,010.00 100.00% 0.00 0.00% 

Total creante salariale 6,010.00 6,010.00 100.00% 0.00 0.00% 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7  

SC ITAL VALSANIA SRL 2,315.74 2,315.74 100.00% 0.00 0.00% 

Total creante chirografare  2,315.74 2,315.74 100.00% 0.00 0.00% 

TOTAL GENERAL 211,528.74 211,528.74 3.00 64,191.00 30.35% 

 
Sursele de rambursare, asigură în cazul reorganizării o despăgubire după cum urmează: 
� creanțele garantate 100,00% 
� creanțele salariale 100,00% 
� creanțele chirografare 100,00% 
� creanțe 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: 
� creanțele garantate 31,59% 
� creanțele salariale 0,00% 
� creanțele chirografare 0,00% 
� creanțe născute în timpul procedurii 100 % 
În prezența previziune a sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului au fost avute în 
vedere valorile de lichidare determinate. De asemenea, s-a luat în considerare suma de de 20.355 
lei costuri aferente procedurii de lichidare (10% cheltuieli totale, din care 8% cheltuieli cu evaluare, 
contabilitate, arhivare si onorariu administratorului judiciar și 2% contribuție UNPIR ținând cont și 
de alte cheltuieli de conservare a activului: paza, asigurare, impozite, care se vor naște pe parcurs). 
 
6. Distribuiri 
Distribuirile se fac conform programului de plăți. Acesta a fost corelat cu proiecția fluxului de 
numerar, fiind o imagine a capacității reale de plată a debitoarei a creanțelor înscrise la masa 
credală. Distribuirile preconizate respectă prevederile legii privind tratamentul corect şi echitabil al 
tuturor creanțelor, menționând în mod expres tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate 
daca este cazul. 
6.1. Tratamentul crean ţelor 
Conform art. 96 alin (2) din Legea 85/2006, planul stabileşte acelaşi tratament pentru fiecare 
creanță din cadrul unei categorii distincte, cu excepția cazului în care deținătorul unei creanțe din 
categoria respectivă consimte un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa. 
6.1.1. Categoriile de crean ţe care nu sunt defavorizate prin plan 
Având în vedere că prezentul plan îşi propune achitarea în totalitate a pasivului societății 
CURATENIE LA MAXIMUM SRL, categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate prin plan sunt 
Următoarele: 
1. Categoria creanțelor garantate 
2. Categoria creanțelor salariale 
3. Categoria creanțelor chirografare 
6.1.2. Categoriile de crean ţe defavorizate prin plan 
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Dintre cele 3 categorii de creanțe constituite prin plan, nu exista categorii defavorizate 
6.1.3. Distribuiri pe categorii de crean ţe  
Toate sumele ce urmează a se distribui în cadrul planului de reorganizare pe parcursul celor 3 ani de 
desfăşurare sunt prezentate diferențiat pe fiecare creditor în parte în Anexa nr.4, parte integrantă a 
prezentului plan de reorganizare. 
6.1.3.1. Distribuiri c ătre creditorii garanta ţi 
În cadrul acestei categorii, structura datoriilor este următoarea: AFP Braşov în suma de 203.203 lei. 
În perioada de observație nu au fost efectuate plăți curente aferente sumelor înscrise la masa 
credală, față de creditorul garantat AFP Braşov, fapt pentru care acest creditor va fi despăgubit prin 
planul de reorganizare pentru toată suma rămasă neachitată.  
Tabelul definitiv de creanțe este prezentat în lei, conform prevederilor Legii 85/2006, de asemenea 
planul de reorganizare prevede distribuiri în lei către creditorul garantat AFP Braşov. 
Modul de calcul a sumelor înscrise la masa credală precum şi a dobânzilor curente, şi distribuirile 
care vor fi efectuate față de creditorul garantat, se prezintă după cum urmează: 

� Suma de 203.203 lei în 10 transe trimestriale inegale în funcție de incasarile si  cashflow – ul 
previzionat astfel:  

o Incepand cu trimestrul trei al planului de reorganizare si pana in trimestrul sase 
inclusiv se vor plati patru transe trimestriale a cate 10.000 de lei fiecare. 

o  Incepand cu trimestrul 7 si pana in treimestrul 9 inclusiv se prevad plati in transe 
egale de cate 20.000 de lei.  

o In trimestrul 10 si 11 al planului de reorganizare se vor plati transe a cate 30.000 lei 
pe fiecare trimestru in parte. 

o In ultimul trimestru de aplicare al planului de reorganizare se va achita diferenta de  
43.203 lei astfel incat creditorul garantat sa fie indestulat in proportie de 100% 
raportat la creanta sa inscrisa in tabelul definitive al creantelor debitoarei. 

� Suma de 119.004 lei în primele doua trimestre de aplicare al planului, cand se propune o 
perioadă de grație la plata creanțelor înscrise în tabelul definitiv deoarece în această 
perioadă societatea va achita cu precădere restantele curente, rezultate după deschiderea 
procedurii instituite de Legea 85/2006 care sunt  tot a creditorului AFP Braşov. 

6.1.3.2. Distribuiri c ătre creditorii salaria ţi 
Creditorii salariați vor fi despăgubiți integral, cu toată suma de 6.010 lei înscrisă în tabelul de 
creanțe, în primele 30 de zile de derulare a planului de reorganizare. 
Conform art. 101 alin (1) lit. D din Legea 85/2006, vor fi considerate creanțe nedefavorizate și vor fi 

considerate că au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la 

confirmarea planului sau în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă. 
6.1.3.3. Distribuiri c ătre creditorii bugetari 
Nu este cazul 
6.1.3.4. Distribuiri c ătre creditorii chirografari 
Creditorii chirografari vor fi despăgubiți integral, cu toată suma de 2.315,74 lei înscrisă în tabelul de 
creanțe, în primele 30 de zile de derulare a planului de reorganizare. 
Conform art. 101 alin (1) lit. D din Legea 85/2006, vor fi considerate creanțe nedefavorizate și vor fi 

considerate că au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la 

confirmarea planului sau în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă. 

 
6.2. Programul de plat ă al crean ţelor 
Programul de plăți este întocmit în conformitate cu prevederile art. 95 alin. 2 din Legea nr 85/2006. 
Anexa privind programul de plăți prezintă în mod detaliat plata tuturor creditorilor, pe fiecare 
trimestru din perioada de desfășurare a planului. 
Conform Art. 3 alin 22 din Legea 85/2006, prin program de plată a creanțelor se înțelege tabelul de 
creanțe menționat în planul de reorganizare, care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se 
obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe şi la fluxurile de 
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numerar aferente planului de reorganizare. 
Acesta cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe pe 
care debitorul se obligă să le plătească acestora, precum şi termenele la care debitorul urmează să 
plătească aceste sume. 
În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (5) din Legea 85/2006 plățile către creditori vor fi 
Realizate după următoarele reguli: 

� plățile se vor efectua trimestrial în cuantumul prezentat în anexă; 
� categoria creanțelor salariale şi chirografare vor fi despăgubite în primele 30 de zile de la 

confirmarea planului de reorganizare, fiind incidente prevederile art. 101 alin (1) lit. D. 
În aceste condiții, în perioada de 36 de luni de derulare a planului de reorganizare, se asigură 
recuperarea integrală a creanțelor înscrise în tabelul definitiv de creanțe, precum și a celor născute 
în timpul procedurii. 
Prima lună a fluxului de numerar și scadențarul de plată a datoriilor în cadrul planului de 
reorganizare se consideră luna următoare sentinței prin care planul de reorganizare se confirmă de 
către judecătorul sindic. 
Plățile se vor efectua conform programului de plată al creanțelor. 
6.2.1. Onorariul administratorului judiciar 
Remunerațiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, art. 19 alin (2), art. 23, art. 24 și art. 98 alin 
(3) și a altor cheltuieli administrative, menționate în baza art. 102 alin (4) din Legea 85/2006, vor fi 
onorate după cum urmează:  

� Conform aprobării adunării generale a creditorilor, plata prestației administratorului judiciar, 
desemnat în persona CENTU SPRL, a fost stabilită sub forma unui onorariu lunar de 1.000 lei fara 
TVA. Alte plăți și onorarii precum și cheltuieli ocazionate de conservarea și valorificarea bunurilor, 
vor fi distribuite conform prevederilor legii. 
 
7. Concluzii 
Principala modalitate de realizare a scopului acestui plan – acoperirea pasivului societății, este 
reorganizarea debitorului, menținerea societății în viața comercială, cu toate consecințele sociale şi 
economice care decurg din această. 
 
Astfel, este relevată funcția economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv 
necesitatea salvării societății aflate în insolvență, prin reorganizare, inclusiv restructurare 
economică, şi numai în subsidiar, în condițiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a 
debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. 
În temeiul art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, prezentul Plan 
de reorganizare este propus de debitoare în conformitate cu capacitățile reale de redresare a 
societății. Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de Reorganizare a activității CURATENIE 
LA MAXIMUM SRL, conform art. 94 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței 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 
acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe, 
cu condiţia formulării, potrivit art. 28, a intenţiei de reorganizare, dacă procedura a fost 
declanşată de acesta, şi potrivit art. 33 alin. (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca 
urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori; 

 
Condițiile prevăzute mai sus sunt îndeplinite în totalitate, întrucât debitorul a depus documentația 
la care face referire art. 28 și a formulat intenția sa de reorganizare în cadrul cererii de deschidere a 
procedurii insolvenței; se menționează faptul că procedura insolvenței a fost declanșată la cererea 
debitorului; 
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� Posibilitatea reorganizării a fost analizată şi formulată de către administratorul judiciar în 
raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitoarei CURATENIE LA MAXIMUM SRL, depus la dosarul cauzei; conform raportului, 
administratorul judiciar opinează că debitoarea are posibilități de reorganizare a activității 
sale în vederea plății creanțelor față de creditori și recomandă întocmirea și depunerea unui 
plan de reorganizare conform prevederilor legale; 

� Tabelul definitiv rectificativ de creanțe împotriva CURATENIE LA MAXIMUM SRL a fost 
întocmit şi afişat la data de 27.12.2011. 

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

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

 
Planul prevede ca metodă de reorganizare continuarea activității SC CURATENIE LA MAXIMUM 
SRL, conform prevederilor art. 94 alin (3) din lege. Perspectivele de redresare ale debitoarei în 
raport cu posibilitățile şi specificul activității desfăşurate, cu mijloacele financiare disponibile sau 
care se pot mobiliza şi cu cererea pieței față de oferta debitorului sunt detaliate în Capitolul 5. 
Măsurile pentru implementarea Planului de reorganizare judiciară al SC CURATENIE LA MAXIMUM 
SRL sunt cele prevăzute de art. 95 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. 
 
Modalitățile de acoperire a pasivului precum şi sursele de finanțare sunt prezentate în Capitolul 5. 
 
Termenul de executare a Planului de reorganizare este de 36 de luni de la data confirmării acestuia, 
cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii. 
 
Nu exista categorie de creanțe defavorizate. 
 
Strategia de reorganizare pornește de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o societate 
solvabilă, de la avantajele reorganizării față de o eventuală situație de faliment. 
 
Atu-urile SC CURATENIE LA MAXIMUM SRL se referă la: 

� Experiența de peste 10 ani pe piața de profil, 
� Debitoarea dispune de personal specializat și de logistică necesară desfășurării unei 

Asemenea activități. 
� Existența unor surse suplimentare de venit, prin recuperarea creanțelor restante. 
� Posibilitatea revigorarii activitatii in conditiile in care societatea are semnate contracte 

ferme cu companii de talie mare, multinationale precum si banci comerciale pentru 
furnizarea serviciilor de curatenie profesionala ca: SC EUROPHARM SA, SC MIELE TECHNICA 
ROMANIA SA, BANCA TRANSILVANIA (sediile din jud. Brasov), VOLKSBANK – Suc Brasov, 
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATION SERVICE, STEINEL MANAGEMENT etc. 

 
Programul de plată a creanțelor este prezentat în Capitolul 6. 
 
Valoarea creanțelor propuse pentru a fi achitate de către debitoare în urma aprobării planului de 
reorganizare este de 211.528,74 lei şi reprezintă 100 % din totalul datoriilor înscrise la masa credala, 
la care se vor adăuga creanțele curente din perioada de observație în sumă de 119.004 lei.  
 
Simularea falimentului prezintă achitarea a doar 203.550 lei, acoperind în proporție de 100% doar 
cheltuielile cu procedura si cheltuielile cu datoriile curente şi doar în proporție de 31,59% creanțele 
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garantate în condițiile în care celălalti creditori rămân neacoperiți. Astfel derularea planului de 
reorganizare va îndestula creditorii într-o măsură mai mare decât în cazul falimentului. 
Date fiind concluziile Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de 
insolvență, debitoarea va fi descărcată de răspundere, în temeiul art. 95 alin. 5 lit. c) din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenței. 
 
Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obținute în ipoteza falimentului cu cele 
prevăzute a fi distribuite prin plan este prezentată la capitolul 5.6. 
A fost cuantificat și reflectat în bugetul de venituri şi cheltuieli, impactul înregistrării prezentului 
plan din punct de vedere financiar şi fiscal.  
Având în vedere faptul că activitatea desfășurată de către societate, chiar și în ipoteza restructurării 
acesteia poate genera resursele financiare destinate acoperirii tuturor categoriilor de creanțe, prin 
prezentul plan se propune efectuarea de distribuiri fără diminuări ale unor categorii de creanțe. 
Controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a derulării acestuia, de 
către factorii menționați în cuprinsul planului, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe 
care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menținerea debitoarei în viața comercială. 
Plata retribuției administratorului judiciar, conform aprobării adunării creditorilor, este prezentată 
la capitolul 5.4.  
 
Printr-un control ferm şi o monitorizare permanentă a aplicării şi derulării planului de reorganizare, 
cu prognoze de piață realiste, analiza principalilor indicatori financiari indică faptul că societatea 
poate să genereze suficiente venituri şi profit, inclusiv un cashflow pozitiv din operațiuni şi 
recuperări de creanțe, fiind capabilă să achite creanțele conform celor stabilite anterior şi să-şi 
continue şi dezvolte activitatea desfășurată. 
 
Prezentul plan de reorganizare cuprinde 23 pagini şi anexele 1,2,3,4 şi 4a şi conține toate informațiile 
necesare beneficiarilor, în conformitate cu cerințelor Legii 85/2006, secțiunea 5, art. 94 ÷ 96. 
 
Data: 24.01.2012 
 
Administrator special 
DEMETER TEODORA 
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Anexa.1 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada de desfăşurare al planului de reorganizare al 

debitoarei CURATENIE LA MAXIMUM SRL 

 

  

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 (executie lucrari) 1,222,000.00 1,344,200.00 1,545,830.00 

2 Venituri vanzare marfuri 61,100.00 67,210.00 73,931.00 

3 Alte venituri din exploatare 1,222.00 1,344.20 1,478.62 

4 Total venituri :rd(1+2+3+4) 1,284,322.00 1,412,754.20 1,621,239.62 

5 Cheltuieli exploatare si intretinere 256,864.40 282,550.84 324,247.92 

6 Cheltuieli cu taxe si impozite 315,301.05 346,831.16 398,014.33 

7 Cheltuieli cu personalul 256,864.40 282,550.84 324,247.92 

8 Amortizare 30,500.00 30,500.00 30,500.00 

9 Cheltuieli cu prestatiile externe 436,669.48 423,826.26 428,007.26 

  Cheltuieli exceptionale 0.00 0.00 0.00 

10 
Alte cheltuieli (adm.judiciar, consultanta 
juridica, etc.) 

15,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Alte cheltuieli de exploatare 11,558.90 12,714.79 14,591.16 

11 Total cheltuieli :rd(6+7+8+9+10+11) 1,322,758.23 1,390,973.88 1,531,608.59 

12 Profit  brut : ( rd.4 – rd.11) -38,436.23 21,780.32 89,631.03 

13 Impozit profit  * 0.00 0.00 0.00 

14 Profit net  -38,436.23 21,780.32 89,631.03 
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            Anexa 2 

 

Fluxul de numerar previzionat pentru perioada de desfăşurare al planului de reorganizare al 

debitoarei CURATENIE LA MAXIMUM SRL 

 

  Specificatie An I An II An III 

1 Venituri  (incasari totale)  1,284,322.00 1,412,754.20 1,621,239.62 

2 Ch.de productie totale exclusiv amortizarea  855,588.75 936,647.62 1,073,101.33 

3 Amortizare ,  30,500.00 30,500.00 30,500.00 

4 Ch. cu prestatii externe si exceptionale  436,669.48 423,826.26 428,007.26 

I Profit inaintea impozitarii -38,436.23 21,780.32 89,631.03 

1 Impozit pe profit * 0.00 3,484.85 14,340.96 
2 Profit net -38,436.23 21,780.32 89,631.03 

3 Amortizarea   30,500.00 30,500.00 30,500.00 

  Cheltuieli exceptionale  0.00 0.00 0.00 

II Flux de numerar net din exploatare -7,936.23 52,280.32 120,131.03 

1 Numerar existent  56,843.00 5,210.03 2,700.38 

2 Incasari creante   103,633.00     

III Total flux de numerar brut  152,539.77 57,490.35 122,831.41 

  Iesiri :       

1 Investitii 0.00 0.00 0.00 

2 Plati curente, din care  : 147,329.74 0.00 0.00 

  
Obligatii nascute dupa deschiderea procedurii – 

pana la intocmirea planului  
119,004.00 0.00 0.00 

  Rambursari creante din tabelul definitiv 28,325.74 60,000.00 123,203.00 

IV Total iesiri numerar 147,329.74 60,000.00 123,203.00 

V Flux de numerar net 5,210.03 -2,509.65 -371.59 

  Cash-flow net cumulate 5,210.03 2,700.38 2,328.79 

 

*- societatea nu va plati impozit de profit in procedura de reorganizare in conditiile in care in anii anteriori are 

inregistrata o valoare negativa semnificativa a rezultatului activitatii.  
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            Anexă.3 

 

Situația plăților pe categorii de creanțe în planul de reorganizare al 

Debitoarei CURATENIE LA MAXIMUM SRL 

 

 

 

Creditorul 
Creanta 

acceptata 

% din 
creanta 
in grupa 

Suma 
disponibila 

Suma ce se 
distribuie 

%  din 
total 

creante 
propuse 

spre plata 

Grupa  creante garantate 

AFP Brasov 203,203.00 100.00% 203,203.00 203,203.00 96.06% 

Total creante garantate 203,203.00 100.00% 203,203.00 203,203.00 96.06% 

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

Salarii neachitate 6,010.00 100.00% 6,010.00 6,010.00 2.84% 

Total creante  salariale 6,010.00 100.00% 6,010.00 6,010.00 2.84% 

Grupa creante chirografare cf art 123 pct 7  

SC ITAL VALSANIA SRL 2,315.74 100.00% 2,315.74 2,315.74 1.09% 

Total creante chirografare 2,315.74 100.00% 2,315.74 2,315.74 1.09% 

TOTAL GENERAL 211,528.74   211,528.74 211,528.74 1.00 
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Anexa 4 

 
G R A F I C 

De eşalonare a rambursării datoriilor restante pe perioada de aplicare a planului (36 luni) 
 

 

 

Nr.crt. DENUMIRE CREDITOR 
creanta totala ce 

urmeaza a se 
achita 

Din care  

Anul I  Anul II  Anul III  

1 AFP Brasov 203,203.00 20,000.00 60,000.00 123,203.00 

2 Salarii neachitate 6,010.00 6,010.00 0.00 0.00 

3 SC ITAL VALSANIA SRL 2,315.74 2,315.74 0.00 0.00 

  TOTAL: 211,528.74 28,325.74 60,000.00 123,203.00 
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Anexa 4.A 

G R A F I C de eşalonare a rambursării datoriilor restante pe perioada primului an de aplicare a 
planului (12 luni) 

 

Nr.crt. 

DENUMIRE CREDITOR Creante totale 
ANUL I 

Din care  

TRIM 1 TRIM 
2 

TRIM 3 TRIM 4 

1 AFP Brasov 20,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 

2 Salarii neachitate 6,010.00 6,010.00 0.00 0.00 0.00 

4 SC ITAL VALSANIA SRL 2,315.74 2,315.74 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL 28,325.74 8,325.74 0.00 10,000.00 10,000.00 

 
 

G R A F I C de eşalonare a rambursării datoriilor restante pe perioada anului 2 de aplicare a 
planului (12 luni) 

 

Nr.crt. 

DENUMIRE CREDITOR Creante 
totale ANUL 

II 

Din care  

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 AFP Brasov 60,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 

2 Salarii neachitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SC ITAL VALSANIA SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL 60,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 

 
 

G R A F I C de eşalonare a rambursării datoriilor restante pe perioada anului 3 de aplicare a 
planului (12 luni) 

 

Nr.crt. 

DENUMIRE CREDITOR Creante 
totale ANUL 

III 

Din care  

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 

1 AFP Brasov 123,203.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 43,203.00 

2 Salarii neachitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SC ITAL VALSANIA SRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL 123,203.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 43,203.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


